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RESUMO 

 

Resumo: Analisa o periódico secundário PBCIB, considerando os processos de indexação e 
recuperação a luz da Gestão da Informação. Descreve a estrutura do periódico secundário 
PBCIB, além de avaliar a recuperação dos artigos indexados de acordo com suas palavras-
chave, averiguando quais periódicos nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação 
são indexados pela revista. Busca verificar se a gestão da informação pode ser utilizada como 
estratégia de otimização nos processos de indexação e recuperação dos resumos de artigos 
publicados, traçando um mapa de suas temáticas, no intuito de criar um vocabulário 
controlado com vistas a evitar a dispersão dos artigos indexados pela revista. Para sistematizar 
nosso eixo teórico de forma consistente e proporcionar melhor compreensão do estudo 
apresentado exploramos teorias acerca de temas sobre produção científica, periódicos 
científicos, periódicos eletrônicos, comunicação científica, acesso livre aos periódicos 
científicos, open archives e movimento de acesso livre a informação científica, gestão da 
informação e indexação na internet. Caracteriza-se quanto aos seus objetivos como uma 
pesquisa do tipo exploratório-descritiva, com abordagem quanti-qualitativa. Utiliza a 
bibliometria como método estatístico e a análise de conteúdo associada aos mapas 
conceituais, com vistas a melhor compreender a relação entre as temáticas do periódico e seus 
termos indexadores, as palavras-chave. Em suas considerações finais o estudo estabelece que 
a PBCIB se insere no rol de periódicos científicos que oferecem uma contribuição 
fundamental para a disseminação de artigos científicos no campo da Ciência da informação, 
cumprindo perfeitamente o seu papel de periódico secundário ou de resumos em consonância 
com a filosofia do livre acesso e a OAI. No intuito de otimizar as atividades de recuperação e 
indexação dos seus artigos recomenda-se a adoção da gestão da informação aos processos 
editoriais da revista, e a manutenção dos links que se encontram fora do ar.    
 
Palavras-chave: Comunicação científica. Periódico secundário. Gestão da informação. 
Análise de conteúdo. Mapas conceituais. 
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ABSTRACT  

 

Abstract: Examines the regular secondary PBCIB considering the processes of indexing and 
retrieval of light for Information Management. Describes the structure of regular secondary 
PBCIB, and evaluate the recovery of the articles indexed in line with your keywords by 
examining which journals in the areas of Library and Information Science are indexed by the 
magazine. Search to verify that management information can be used as a strategy for 
optimizing the processes of indexing and retrieval of abstracts of articles published, tracing a 
map of its themes, in order to create a controlled vocabulary in order to prevent the dispersion 
of articles indexed by magazine. To systematize our theoretical axis consistently and provide 
better understanding of the present study explored theories on scientific topics, journals, 
electronic journals, scholarly communication, open access journals, open archives movement 
and free access to scientific information, information management and indexing the 
Internet. It is characterized as to their goals as a research-type exploratory descriptive, 
quantitative and qualitative. Bibliometrics uses for statistical analysis and content associated 
with the concept maps, in order to better understand the relationship between the themes of 
the journal and its indexing terms, the key words. In his concluding remarks the study states 
that PBCIB is inserted in the list of journals that provide a fundamental contribution to the 
dissemination of scientific articles in the field of information science, perfectly fulfilling its 
role as a secondary or periodic summaries in line with the philosophy of open access and 
OAI. In order to optimize the activities of recovery and indexing of the articles recommended 
the adoption of information management processes of the magazine publishing, and 
maintenance of links that are down. 
 
Keywords: Scientific communication. Secondary  journal. Information  management. 
Content analysis. Concept maps. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 

Com o surgimento da ciência moderna, e a emergência da era do conhecimento, tem-

se tornado cada vez mais reconhecido pela comunidade científica que os ativos intangíveis 

constituem-se atualmente uma necessidade essencial tanto para aumentar a capacidade 

competitiva, como para ampliar o conhecimento em determinada área (LOUREIRO, 2003, p. 

13).  

Por conseguinte, a partir das discussões acerca do uso da informação, como estratégia 

de competitividade tem-se ampliado os estudos sobre Gestão da Informação (GI), 

constituindo-se foro privilegiado entre pesquisadores. Considerando a premência da 

informação para execução de nossas atividades diárias, Araújo e Freire (1999) ressaltam a 

importância do uso desta na sociedade, e lembram que esse ativo sempre foi indispensável à 

sobrevivência da humanidade. Ainda de acordo com esses autores os termos que norteiam o 

estágio de desenvolvimento do uso da informação admitem várias expressões, das quais 

destacamos as mais conhecidas: sociedade da informação, revolução da informação, 

sociedade do conhecimento, era da informação e indústria da informação. Com destaque para 

esta última, que reflete o estado da arte no campo da produção e comunicação científica1 em 

Ciência da Informação (CI), sobretudo no Brasil. 

Nesse contexto estratégico, pautado na recuperação de informações que auxiliem na 

construção de conhecimento útil, a necessidade de comunicar pesquisas e descobertas tornou-

se cada vez mais latente entre os cientistas, constituindo-se objeto de discussões, onde a 

comunicação científica surge como profícuo campo de pesquisa acerca de novas mídias para 

compartilhar resultados de trabalhos no âmbito acadêmico. Neste aspecto, a comunicação 

científica é considerada parte constitutiva e constituinte da arena científica tornando-se 

imprescindível para o reconhecimento e legitimação da validade, pertinência e relevância de 

uma pesquisa e de seus resultados. Essa comunicação se dá, dentre outras formas, através de 

registros e publicações que em conjunto constituem a literatura científica disponibilizada na 

maioria das vezes em periódicos eletrônicos (GOMEZ; MACHADO, 2007). 

Com base em Gomez e Machado (2007), compreendemos que a confluência entre 

gestão da informação e a análise da comunicação da produção científica por meio de 

                                                
1 Aqui considerada como a troca de informações entre membros da comunidade científica, desde o momento em 
que o cientista concebe uma idéia para pesquisar até o momento em que os resultados da pesquisa sejam aceitos 
como constituintes do conhecimento científico. Ou seja, no contexto da comunicação científica estão inseridas 
atividades associadas à produção, à disseminação e ao uso da informação (BERTIN, FORTALEZA E SUHET, 
2007, p. 84). 
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periódicos eletrônicos consolida-se como modalidade de importantes estudos no campo da 

Ciência da Informação. Tal fenômeno justifica-se devido à necessidade de informação dos 

pesquisadores, nas diversas fases da produção e comunicação científica, a saber: o processo 

de busca por informações, o reconhecimento pelos pares, e a publicação com o objetivo de 

justificar os investimentos em projetos e pesquisas. Entretanto, Choo (2003, p. 403) ressalta 

que o processo de busca e reconhecimento por informação realizado por pesquisadores faz 

parte das etapas da gestão da informação, devendo, por tanto, ser visto como: “a 

administração de uma rede de processos que admitem, criam, organizam, distribuem e usam 

informação”.  

Destarte, considerado uma importante fonte de informação para pesquisa científica, o 

periódico eletrônico é aceito como publicação crível e capaz de proporcionar acesso à 

informação atualizada sobre o resultado de pesquisas, relatos de experiência, entrevistas, 

recensões, resenhas e artigos científicos. Nas palavras de Meadows (2001, p. 7), a importância 

do periódico científico e seu principal mote encontram-se na necessidade de comunicação do 

modo mais eficiente possível, para uma clientela crescente interessada em novas realizações. 

Ademais, em virtude de sua dinâmica e evolução, o periódico eletrônico vem se consolidando 

como um instrumento indispensável, não apenas como meio de comunicação e promoção 

individual, mas enquanto estratégia de fortalecimento do ciclo de criação, organização e 

difusão do conhecimento científico.  

Confirmando esse pensamento, Souza e Albuquerque (2005) argumentam que o 

periódico é um meio de comunicação que permite a regularidade e veracidade da fonte 

pesquisada, consolidando-se e destacando-se entre os meios de publicação mais utilizados. 

Considerando as autoras supracitadas, o periódico eletrônico além de favorecer a 

disseminação e recuperação da informação através dos serviços de indexação e mecanismos 

de busca também inerentes a GI, ainda proporciona maior visibilidade aos pesquisadores.  

Assim, desde sua gênese, os periódicos constituem-se em um importante produto da 

comunicação científica. No século XIX, eles se difundiram e especializaram-se, exercendo 

relevante papel na ciência, pois, através deles os pesquisadores passaram a registrar seus 

conhecimentos tornando-os públicos, encarregando-se de definir e validar novas disciplinas e 

campos de estudos, além de proporcionar a veiculação da informação entre os cientistas 

(SOUZA, 2010). Neste sentido, o aprimoramento da tecnologia imprimiu um novo ritmo à 

sociedade, trazendo em seu bojo inovações e meios mais eficientes de executar em um 

reduzido espaço de tempo e com certa praticidade tarefas antes consideradas morosas e 

complicadas. 
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Nesse contexto dinâmico de produção e comunicação de resultados, característicos do 

campo científico, o avanço tecnológico e o aumento significativo de investimentos em novas 

plataformas de publicação elevaram o periódico eletrônico a um novo patamar, delineando 

novas técnicas e estabelecendo uma nova filosofia de publicação e acesso (DUARTE, 2004). 

Entretanto, esta nova configuração, acabou empreendendo estudos mais aprofundados sobre 

as aplicações e efeitos da gestão da informação em periódicos, no intuito de otimizar os 

processos e compreender como se dá o fluxo de informação nestas fontes.  

Nesse âmbito, a vantagem do acesso livre as publicações, o estabelecimento de 

padrões de interoperabilidade, a certificação de qualidade – ação da revisão pelos pares – e a 

garantia dos direitos autorais pelos mecanismos de auto-arquivamento, atributos presentes nos 

periódicos eletrônicos, o qualificam como um instrumento de importante contribuição para o 

processo de construção de novos conhecimentos e elemento estratégico para tomada de 

decisão. 

Considerando esses fatores, é importante salientar que o acesso a informação é de 

fundamental importância ao fortalecimento da sociedade, pois é através dela que é possível 

produzir novos conhecimentos que favoreçam a criação de estruturas significantes 

(TAKAHASHI, 2000). Complementando a sentença, esses conhecimentos devem 

prioritariamente estar em consonância com seu público alvo. Para acompanhar este processo 

de desenvolvimento, onde produtos e serviços advindos da criatividade humana inseridas no 

fazer acadêmico afloram de forma vertiginosa, a comunidade científica necessita de um 

instrumental tecnológico que proporcione versatilidade e eficiência as suas práticas 

informacionais.  

Dessa forma os principais meios de divulgar e disseminar o conhecimento evoluíram 

no decorrer de sua utilização, sofrendo modificações que influenciaram inclusive a forma de 

se fazer ciência. Nessa perspectiva surge o periódico eletrônico secundário cuja proposta é 

identificar o conteúdo disperso nas fontes primárias, e disponibilizá-lo de forma sintética, 

contribuindo para dinamizar e ampliar os processos de produção e comunicação entre 

pesquisadores e o seu público alvo, podendo ser compreendido como uma ferramenta eficaz 

no processo de gestão da informação científica e tomada de decisão. De acordo com esse 

pensamento Braga (2006), ressalta que a finalidade da gestão da informação em periódicos 

eletrônicos é possibilitar que a informação chegue ao usuário certo, no momento oportuno e 

no formato adequado, suprindo suas necessidades informacionais.  

Acerca dessas características Zago (2005), assente que as fontes secundárias 

constituem-se em opção crível e recomendada para se iniciar uma pesquisa sobre determinado 
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assunto, pois estas apresentam análises de especialistas, resumos e referências ao objeto 

primário, proporcionando ao usuário diversos direcionamentos, opções de pesquisa e 

recuperação. Acerca dessa última característica, Saracevic (1999), argumenta que a 

recuperação da informação é considerada o ponto-chave no processo de disseminação e 

criação de conhecimentos que corroboram para o progresso científico no campo da Ciência da 

Informação.  

Considerando esta assertiva, entendemos que a Ciência da Informação é a disciplina 

que investiga as propriedades e o comportamento da informação, bem como as forças que 

regem seu fluxo e os meios de processá-la, otimizando seu acesso e uso, por meio da gestão 

da informação. Ainda em relação a CI, Borko (1968) revela que esta se relaciona com um 

corpo de conhecimentos que abrange: origem, coleta, organização, armazenamento, 

recuperação, interpretação, transmissão, transformação e utilização da informação. Nesta 

perspectiva, a Ciência da Informação tem como funções estudar a aplicabilidade, o uso, as 

interações entre as pessoas, a organização e as novas tecnologias da informação. Utilizando 

inclusive o periódico eletrônico como fonte de informação eficiente e eficaz, capaz de 

construir novos conhecimentos caracterizando-se assim, como um campo interdisciplinar, 

cujo objetivo é tentar resolver os problemas informacionais existentes na sociedade 

(OLIVEIRA, 2009).  

Por sua característica interdisciplinar a CI tem como uma de suas funções conforme 

argumentam, Silva e Ribeiro (2002), mediar à informação entre as demais Ciências que 

compreendem o seu campo de atuação, inclusive com as disciplinas da Administração e 

Computação. Surge nessa perspectiva a GI, como instrumento de equilíbrio que vem sendo 

largamente empregada tanto no ambiente organizacional quanto no meio acadêmico como 

uma forma crível de administrar a informação de modo a aproveitá-la da melhor nas ações de 

construção de conhecimento e tomada de decisão. Nesse sentido, faz-se mister afirmar que os 

avanços tecnológicos e o progresso científico na CI têm motivado inúmeras pesquisas 

voltadas ao uso significativo da informação. Por esse motivo, compreendemos que a produção 

científica é uma importante ferramenta de transmissão do conhecimento, sendo necessário um 

olhar acurado acerca de seus instrumentos de disseminação. 

É neste cenário dinâmico da comunicação científica que inserimos nosso estudo, cuja 

proposta é analisar o conteúdo publicado no periódico secundário Pesquisa Brasileira em 

Ciência da Informação e Biblioteconomia – PBCIB, mapeando as temáticas abordadas nos 

artigos científicos indexados pelo periódico, sugerindo se necessário a criação um vocabulário 
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controlado para otimizar o processo de gestão editorial e recuperação da informação na revista 

evitando a dispersão dos artigos.  

Destarte, o trabalho intitulado: ANALISANDO CONTEÚDOS E MAPEANDO 

CONCEITOS NA GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM PERIÓDICOS ELETRÔNICOS: 

um estudo do periódico secundário PBCIB, busca responder à seguinte questão:  

Considerando a dificuldade da recuperação dos artigos por palavras-chave na PBCIB, 

como aperfeiçoar a indexação desses artigos, em sintonia com as atividades de Gestão da 

Informação nos processos editoriais? 

No intuito de encontrar respostas para esta questão, optamos por fazer um estudo 

minucioso dos artigos indexados na revista, considerando seus descritores com o propósito de 

localizar, no escopo da produção científica da revista as palavras-chaves dos artigos que 

representem as temáticas abordadas. 

Considerando a questão central desta pesquisa, surgiram as seguintes perguntas: 

a) Quais ações da Gestão da Informação podem corroborar nos processos 

editoriais da revista? 

b) Como implementar (ou programar) essas ações de Gestão da Informação para 

evitar a dispersão temática nos artigos da revista?  

c) Caso não haja concordância entre as palavras-chaves e as temáticas da revista, 

é viável a criação de um vocabulário controlado com vistas a evitar a dispersão 

dos artigos?  

Seguindo essas questões, foi possível estabelecer os parâmetros que nortearam a 

pesquisa desde a fase de escolha do tema até a justificativa dos motivos que nos levaram a 

trabalhar a GI em periódicos eletrônicos secundários. Assim, o estudo em tela justifica-se 

pelos seguintes aspectos: 

a) O interesse particular do pesquisador em enriquecer cada vez mais seus 

conhecimentos acerca do tema proposto; 

b) Proporcionar a comunidade acadêmica conhecimentos sobre as descobertas 

feitas ao final do processo investigativo, cuja importância está centrada em 

promover o acesso e uso ao periódico secundário como uma eficiente fonte de 

informação e canal crível de divulgação da produção científica, pois 

compreendemos que, apresentando a sociedade os resultados de uma pesquisa, 

estamos assumindo publicamente nosso papel social no âmbito acadêmico.  
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c) Além da possibilidade de suscitar investigações futuras que contribuam para o 

progresso cientifico e o crescimento de pesquisas no campo da 

Biblioteconomia e CI.       

  Desta forma, depreendemos que elencando temáticas como: produção e comunicação 

científica, periódicos eletrônicos, recuperação e disseminação da informação, podemos 

enveredar pelos caminhos da gestão da informação. Por este motivo, quando nos deparamos 

com questões relacionadas ao acesso a informação científica, deduzimos que pesquisas 

realizadas nessa área têm como principais objetivos analisar e tentar oferecer possíveis 

soluções para problemas relacionados ao fluxo de informações na comunidade acadêmica. 

Neste sentido, o papel do periódico eletrônico na comunicação cientifica constitui em um 

importante item dos processos de recuperação e divulgação no campo da ciência da 

informação.  

Acerca das formas atuais de divulgação científica, Bandeira e Freire (2010) aferem 

que os periódicos constituem-se na sua principal modalidade, divulgando o resultado de 

pesquisas e atuando como veículo disseminador e organizador de informações, empregando 

uma metodologia definida previamente pelos seus editores. No que concerne aos aspectos de 

divulgação Población et.al (2006), acredita que a função principal do periódico científico é o 

registro e a difusão do conhecimento científico existente, favorecendo a comunicação entre 

pesquisadores e comunidades científicas, contribuindo por conseguinte para o 

desenvolvimento, atualização e avanço da ciência.    

Nesse âmbito o periódico eletrônico disponibilizado on-line, fruto das políticas de 

acesso a uso da informação científica e das tecnologias de comunicação incrementam as 

possibilidades de acesso, pois viabilizam o armazenamento da informação em base de dados 

de resumos ou texto completo desenvolvendo o potencial de recuperar a memória científica – 

produção científica - com o clicar do mouse sobre um link. Destacamos aqui a importância do 

periódico secundário ou de resumos que listam os trabalhos produzidos em um determinado 

assunto ou área do conhecimento, proporcionando identificação e posterior acesso a 

informação dispersa em parte significativa de publicações primárias.  

Na visão de Cendón (2007) a função principal do periódico de resumo é a 

identificação do conteúdo de publicações. Ou seja, ao invés de listar referências bibliográficas 

de obras inteiras, um periódico de resumo procura representar mais detalhadamente o seu 

conteúdo, indexando e resumindo partes específicas desses materiais, a saber: capítulos, 

trabalhos de congressos, artigos, sites e outros periódicos. Por ser a literatura especializada 

composta, principalmente, de revistas e outras publicações periódicas, os periódicos de 
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resumo assumem importância fundamental para a ciência da informação. Pois, ainda de 

acordo com Cendón (2007), além de permitirem a identificação de artigos e outros trabalhos, 

são instrumentos valiosos para o pesquisador, cientista, engenheiro ou administrador, que tem 

necessidade de obter informações recentes sobre tópicos  incluídos em livros, enciclopédias e 

manuais ou verificar tendências em um determinado campo de conhecimento. 

Aceitando o fato de que a produção científica e seus instrumentos tecnológicos 

constituem-se em importantes elementos para a sociedade da informação, a ideia de estudar a 

produção científica disponibilizada no periódico eletrônico secundário PBCIB se justifica por 

se tratar do primeiro periódico de resumo, especializado em CI e Biblioteconomia no Brasil. 

Portanto, em conformidade com o panorama apresentado, a idéia central deste estudo é 

aprimorar as práticas de indexação dos artigos da PBCIB - evitando a dispersão na sua 

recuperação - a partir da gestão da informação aplicada aos processos editoriais. Assim, 

delineamos o objetivo geral e os específicos que compatibilizam as idéias surgidas, 

corroborando com o desdobramento das etapas que sucedem aos elementos introdutórios.  

Neste estudo utilizamos a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin 2(2010) 

associada as Leis Bibliométricas de Zipf e Bradford3, como instrumento de análise 

quantitativa, por compreendermos que obteríamos resultados satisfatórios, os quais foram 

apresentados em um mapa conceitual, que serviu para demonstrar como estão organizados os 

descritores da revistas com relação as suas temáticas. Do ponto de vista teórico, nossa 

pesquisa apresenta os seguintes capítulos:  

a) Eminentes Diálogos Interdisciplinares: intersecções necessárias para concepção 

da Ciência da informação;  

b) Documentação, comunicação científica e tecnologia;  

c) Gestão da informação em periódicos científicos: a otimização do fluxo 

informacional na produção científica em CI;  

d) Periódico Eletrônico: características e inovações;  

e) Movimentos internacionais de suporte a divulgação científica: Open Archives 

Iniciative – OAI e Open Access – AO;  

                                                
2 Análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, por meio da qual se obtém, 
através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam inferir conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 2010). 
3 A Bibliometria é uma ferramenta estatística que permite mapear e gerar diferentes indicadores de tratamento e 
gestão da informação e do conhecimento, especialmente em sistemas de informação e de comunicação 
científicos e tecnológicos, e de produtividade, necessários ao planejamento, avaliação e gestão da ciência e da 
tecnologia, de uma determinada comunidade científica ou país (GUEDES. BORSCHIVER, 2005). 
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f) Interface usuário versus periódico eletrônico: uma relação de vantagens e 

desvantagens;  

g) Critérios de indexação na internet: ações para otimizar a recuperação da 

informação; 

h) Discussão metodológica;  

i) O método científico: breves considerações; 

j) Caracterização da pesquisa: conceitos e objetivos;  

k) Delimitação do campo de pesquisa: o campo da investigação;  

l) Determinação do universo e amostra:  

m) Corpus de análise dos dados: técnicas e instrumentos;  

n) Análise descritiva;  

o) Síntese dos resultados e; 

p) Considerações finais. 
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2 OBJETIVOS 

 
Nesse capítulo são apresentados o objetivo geral e os específicos referentes à 

consecução da presente pesquisa, norteando os passos para alcançarmos um resultado 

satisfatório. 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar o periódico secundário Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 

Biblioteconomia – PBCIB considerando os processos de indexação e recuperação a luz da 

Gestão da Informação.  

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

a) Descrever a estrutura do periódico secundário PBCIB; 

b) Avaliar a recuperação dos artigos científicos indexados pela PBCIB de acordo com 

suas palavras-chave; 

c) Averiguar quais os periódicos nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação a 

PBCIB indexa; 

d) Mapear as temáticas dos artigos indexados pela PBCIB; 

e) Apresentar os benefícios da gestão da informação nos processos de indexação e 

recuperação da informação com vistas a evitar a dispersão dos artigos. 
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3 ARCABOUÇO TEÓRICO 

 

Ao iniciar-se uma pesquisa científica é fundamental a construção de um eixo teórico 

que funcione como norteador, com vistas a explicitar as relações entre os objetivos sugeridos 

e as dimensões que embasam a pesquisa, fundamentadas em uma análise criteriosa da 

literatura. Assim, nosso eixo teórico constitui a lente por meio da qual o problema desta 

pesquisa foi compreendido e investigado. 

 

3.1 EMINENTES DIÁLOGOS INTERDISCIPLINARES: intersecções necessárias para 

concepção da Ciência da informação. 

 

 O fenômeno “informação” sempre esteve presente no cotidiano da sociedade, seja por 

meio de gestos, imagens, ações, observações e pela própria fala. Consciente de sua 

importância, através dos tempos o homem sempre procurou formas de preservar esses 

conteúdos para sua posterior utilização.  

 Esse exercício de preservar para posteriormente acessar a informação, guardando-se 

obviamente suas peculiaridades, deu origem a ciências como a Biblioteconomia, 

Arquivologia, Documentação e Museologia, que tem na informação e seus fluxos seu 

principal objeto de estudo. Entretanto, a informação tratada nesta pesquisa, vai além da 

simples forma de informação para suprir necessidades básicas. 

Conforme relatos na literatura pertinente, percebemos que a informação embora nem 

sempre tenha sido tratada de forma adequada, a partir de seus fluxos, é vista por Moresi 

(2001, p.115) como um bem de grande valor para a sociedade de modo geral, pois exerce 

“grande influência em nossas atividades, sobretudo no processo decisório”. Por ser um bem 

abstrato não é possível quantificá-la e seu valor é contextual, ou seja, depende da situação em 

que esteja inserida, sendo necessário tratamento adequado com vistas a possibilitar seu uso.  

Dessa forma, as primeiras disciplinas que se encarregaram de tratar da informação 

privilegiaram mais os suportes que a continham do que propriamente o seu conteúdo. 

Entretanto, com a evolução tecnológica imprimiu-se um novo ritmo a sociedade trazendo em 

seu bojo novas formas de tratar e disseminar a informação. É nesse contexto de constantes 

mudanças e quebra de paradigmas, ocorridos principalmente no final da Segunda Guerra 

Mundial, que surge a ciência da informação, como uma proposta de solucionar, a priori, os 

sérios problemas de armazenagem, organização e gerenciamento da informação acumulada no 

período pós-guerra.  
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 Em seu percurso a Ciência da Informação recebeu a contribuição de vários 

pesquisadores e profissionais de diversas áreas do conhecimento, foi justamente essa 

multiplicidade de contribuições que revelou sua característica mais marcante, a 

interdisciplinaridade.  

Capurro e Hjørland (2007, p. 186) descrevem a Ciência da Informação como um 

campo que se ocupa com a geração, coleta, organização, interpretação, armazenamento, 

recuperação, disseminação, transformação e uso da informação, com ênfase particular na 

aplicação de tecnologias modernas nessas áreas. Na literatura existem diversas vertentes 

acerca dos fundamentos teóricos que norteiam a ciência da informação, refletindo assim as 

inúmeras tentativas de estudiosos que se dedicaram a empreitada de trazer lúmen tanto ao seu 

objeto de estudo quanto as suas interelações com outras disciplinas da ciência.  

Lichnerowicz (1983) relata que durante um bom tempo o desenvolvimento da ciência 

da informação baseou-se em conceitos ambíguos, de transparência enganosa que visava 

adquirir certa convergência de métodos e idéias chegando a um pseudoconsenso. Esse aspecto 

nebuloso da ciência da informação perdurou durante muitos anos em virtude das 

características adquiridas pelo termo “informação” quando aplicado a outras disciplinas do 

conhecimento.   

Embora não se tenha um consenso acerca da origem da CI, percebe-se através de 

diversas iniciativas por parte de estudiosos, um interesse significativo em estabelecer seus 

alicerces, considerando o tratamento destinado a informação.  Em sua tese, Morado 

Nascimento (2005) aponta os eventos sobre pesquisas relativas ao tratamento da informação:  

1. O Sistema de Classificação Decimal de Mervil Dewey criado em 1876;  

2. Os Estudos quantitativos de produção bibliográfica de E. W. Hulme no British 

Patent Office Library, em 1922 e da Distribuição Bibliométrica elaborada por 

Samuel Clement Bradford e J. Lancaster Jones no Sciences Museum Library, em 

1934;  

3. Da teoria e prática da classificação explicitadas no livro The Organization of 

Knowledge and the System of the Sciences de Henry E. Bliss, em 1929;  

4. Da aplicação de métodos de pesquisas sociais em estudos sobre bibliotecas 

publicados por Waples;  

5. Dos sistemas de classificação e leis para bibliotecas, apresentados pelo 

bibliotecário indiano Shiyali R. Ranganathan. 

Observa-se que boa parte das iniciativas e práticas informacionais no âmbito da 

ciência da informação direcionou-se para o desenvolvimento de instrumentos de classificação 
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e métodos e técnicas de indexação inerentes a Biblioteconomia visando à recuperação de 

documentos e informação no contexto das bibliotecas. Levantada essa questão imaginam-se 

os diálogos existentes ao longo dos anos entre a Biblioteconomia e a Ciência da Informação. 

De acordo com Florid (2010), o princípio da Biblioteconomia e da CI, está centrado em uma 

Filosofia da Informação, cuja proposta, não é trazer à tona um conceito de informação, haja 

vista, que em meio a tantas especulações, tal conceito ainda é uma incógnita.  

Entretanto, cogitar a existência de uma Filosofia da Informação, daria o suporte 

necessário a Biblioteconomia e Ciência da Informação, no sentido de que esta trataria da 

epistemologia social na qual estas duas ciências encontram-se balizadas. Ainda em 

conformidade com o pensamento de Florid (2010, p. 40),  

 
Informação é um tópico escorregadio. Isto explica a sua pertinência 
filosófica, mas não justifica um tratamento descuidado. Ao contrário. Antes 
que tentemos nossos primeiros passos nesse terreno movediço, é importante 
ter certeza de que dispomos de ferramental para ultrapassá-lo. 
 

Envolta a paradigmas4 de ordens diversas, tanto a Biblioteconomia, quanto a CI, foram 

em seu processo evolutivo e permanecem até hoje, sendo influenciadas por dois paradigmas 

principais. Conforme revela Mostafa et al (1992) o funcionalismo e o behaviorismo, 

respectivamente, Sociologia e Psicologia. Para esta autora, estas são as duas áreas do 

conhecimento em que a Biblioteconomia e Ciência da Informação  

 
Vão buscar referencial não só teórico, mas também prático para realizar 
algumas de suas descobertas. Da Física vem à precisão para tratar os 
organismos (seja esse organismo o homem, seja a biblioteca, sejam as 
instituições). Tanto a Sociologia, quanto a Psicologia são absorvidas pela 
Biblioteconomia e Ciência da Informação na sua vertente biológica: 
sociedade como organismo; o homem também como um organismo 
(MOSTAFA et al, 1992, p. 216).   
 

Analogamente, considerando as inserções de Mostafa (1992), a Biblioteconomia com 

o passar dos anos, começou a interagir com o processo de transferência da informação desde 

sua geração até o uso, apresentado uma preocupação com o organismo, ou seja, com a 

sociedade. Deixando de ser apenas uma disciplina cuja ocupação centrava-se apenas nos 

registros do conhecimento, no decorrer das décadas que antecederam a I Guerra Mundial, 

marco inicial do surgimento da CI. 

                                                
4 Paradigma é um conjunto de conceitos interelacionados de tal forma a ponto de proporcionar referenciais que 
permitem observar, compreender determinado problema em suas características básicas: o quê, como, o que se 
pretende observar e orientar possíveis soluções (HABERMAS, 1997). 
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Nesse aspecto, a Biblioteconomia contribuiu sobremaneira no processo de 

interpretação crítica da realidade social, trazendo subsídios, a sociedade, que tem na figura do 

bibliotecário um elemento fundamental, consciente de seu papel social e sua atuação no 

avanço científico e tecnológico sem desconsiderar as dimensões humanas e éticas do 

conhecimento, da tecnologia e das relações sociais. De acordo com Miksa (1994) o paradigma 

da Biblioteconomia pauta-se em um conjunto de ideias relacionadas à biblioteca, que por sua 

vez é considerada uma instituição social, cujo foco é a biblioteca em si mesma.  Tal 

paradigma desenvolveu-se usando idéias e metodologias advindas dos campos da Educação e 

Sociologia no intuito de acentuar sua principal função; proporcionar acesso a sua coleção de 

documentos. 

Entretanto, em conseqüência dos aspectos evolutivos no tratamento dos documentos 

com maior ênfase na informação esse paradigma foi aos poucos evanescendo. Oliveira (2005) 

argumenta que é importante ressaltar os dois pontos principais que contribuíram para 

manutenção do paradigma em questão. 

  
O primeiro diz respeito à preocupação excessiva das bibliotecas em 
armazenar e manter acervos para uma possível utilização considerando o 
documento mais importante que as muitas informações neles contidas, e o 
segundo foi a sua preocupação menor com os usuários. Pois apesar de 
existirem muitas pesquisas sobre seus usuários, a metodologia utilizada 
esteve sempre centrada na avaliação dos serviços da biblioteca, e não nos 
problemas desses usuários (OLIVEIRA, 2005, p. 24).  

 
 Com o aperfeiçoamento e surgimento de novas técnicas para os estudos de usuários e 

maior ênfase na ação de disponibilizar informação, a biblioteconomia passa a navegar por 

novos mares, impulsionada pelo paradigma centrado no usuário. Sobre esse modelo 

Figueiredo (1999), assente que essa mudança de foco, do acesso para modelos centrados no 

usuário, parte do princípio de que a necessidade de informação de um usuário é específica 

àquele indivíduo. São as novas visões da biblioteca, necessárias para satisfazer uma 

necessidade de informação, como percebida pelo usuário.  

 Faz-se mister nesse momento observar que o surgimento de um novo paradigma não 

exclui seu antecedente, ocorre sim, um processo interativo onde um dos paradigmas será 

predominante sob determinado contexto. É justamente sob essa nova perspectiva que se 

estabelecem os diálogos entre a Biblioteconomia e Ciência da Informação.  
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3.1.2 Compreendendo os caminhos da CI e da Biblioteconomia: Documentação, 

comunicação científica e tecnologia 

 

 No final do século XIX, com a revolução industrial deflagrada na Europa e nos 

Estados Unidos experimentou-se o aumento da produção bibliográfica, da pesquisa científica 

e o surgimento de novos suportes, empreendendo assim a necessidade do desenvolvimento de 

outras técnicas para organização e administração da informação. 

 Nesse contexto, outro aspecto importante em relação às origens da ciência da 

informação pode ser percebido na relação entre o surgimento das comunidades científicas – os 

colégios invisíveis - e o estudo da comunicação científica por meio de sua literatura.  Sobre 

esse assunto Freire e Freire (2010) assentem que:  

 
[...] as bases da ciência da informação surgem a partir da emergência do 
paradigma do conhecimento científico, que se institucionaliza com a criação 
das primeiras associações científicas no espaço da comunicação entre 
cientistas, e sua expansão está ligada à própria expansão da ciência por todos 
os segmentos da sociedade contemporânea (FREIRE & FREIRE, 2010, p. 
9). 

 

  Sobre essa característica Mueller (2007) lembra que a Ciência da Informação que 

conhecemos atualmente teve origem em pelo menos três diferentes iniciativas, a serem vistas: 

a primeira no início do século 20, na Bélgica, e as outras duas, em meados do mesmo século, 

na União Soviética e nos Estados Unidos. 

No que se refere à primeira iniciativa, temos Paul Otlet, como o precursor da área de 

estudos e serviços que atualmente vem ser denominada como Ciência da Informação.  

 
Sua grande preocupação era encontrar formas de controlar a informação 
visando garantir a possibilidade de acesso a quem dela precisasse. Para 
atingir esse objetivo, advogou a necessidade da co-operação entre as nações 
e propôs novas formas de classificar documentos. Otlet estabeleceu as bases 
do que ficou mais tarde conhecido como Documentação e depois Ciência da 
Informação (MUELLER, 2007, p. 126). 

 

 Segundo Ortega (2004) as atividades dos documentalistas foram se desenvolvendo 

simultaneamente as atividades da biblioteconomia, e na virada do século, Otlet e La Fontaine 

sistematizaram a Documentação, cunhando este termo para significar, de forma mais ampla, 

aquilo antes denominado Bibliografia.   

Otlet e La Fontaine tinham a ambição de disponibilizar para os cientistas e outros 

interessados toda a literatura científica e todo produto do conhecimento gerado no mundo. 

 



31 
 

Para tal empreendimento idealizaram a criação de uma biblioteca universal composta por 

diversos arquivistas – um exército de arquivistas, nas palavras de Otlet - com o objetivo de 

divulgar, em fichas, os dados bibliográficos relativos a todos os documentos indexados. Na 

visão de seus idealizadores essa biblioteca universal não estaria destinada a guardar acervos, 

tal biblioteca seria de referência aos diversos produtos do conhecimento.  

Sobre essa iniciativa Oliveira (2005) lembra que para coordenar tais atividades foi 

criado o Instituto Internacional de Bibliografia (IIB), que começou a criar ferramentas para 

registrar, de forma sistemática e padronizada, as referências dos documentos.  Acerca desse 

sistema de informação Oliveira (2005), assente que: 

 

O conceito de documento idealizado por Otlet ampliou o campo de atuação 
dos profissionais da área ao ultrapassar os limites dos espaços da biblioteca e 
agregar novas práticas de organização e novos serviços de documentação. 
Por isso o IIB pode ser compreendido como acontecimento importante na 
gênese da ciência da informação, do qual brota a idéia de bibliografia como 
registro, memória do conhecimento científico, desvinculada dos organismos 
como arquivos e bibliotecas, e de acervos (OLIVEIRA, 2005, p. 11). 

  

Assim, em conseqüência da revolução científica e técnica, que surge durante a 

Segunda Guerra Mundial, evidenciou-se a necessidade de um instrumento que estudasse e 

apresentasse soluções eficientes ao acúmulo de informações, uma vez que a Biblioteconomia 

e a documentação, já não conseguiam dar conta nem tão pouco resolver o problema do 

acúmulo de documentos decorrente da explosão informacional. 

Na União Soviética com professor Mikhailov, origina-se a “Informátika”, uma nova 

disciplina que surge com a proposta de lidar com a crescente literatura cientifica do pós-

guerra. De acordo com Freire (2006) no documento FID 435 (Research on Theoretical Basis 

of Information) publicado pelo VINITI (Vserossiisky Institut Nauchnoi i Tekhnicheskoi 

Informatsii) os russos apresentam o escopo e o método da Informatika, cujo principal objeto 

de estudo é o processamento da informação científica em toda a sua complexidade. 

Nestes termos ao referir-se a Informatika, Guilarevski (1971) a define como: 

 
Uma disciplina científica que estuda a estrutura e as propriedades gerais da 
informação científica, assim como as regularidades de todos os processos da 
comunicação científica, incluindo a atividade científica informativa, sua 
teoria, história, metodologia e organização. 

 

Nos Estados Unidos, conforme afirma Saracevic (1996) o artigo “As we may Think?" 

(Como podemos pensar?) de Vannevar Bush, respeitado cientista americano durante a 



32 
 

Segunda Guerra em 1945 propôs, soluções inovadoras, baseadas nas novas tecnologias da 

comunicação. Reconhecido como o precursor da CI nos EUA Vannevar Bush idealizou o 

Memex uma máquina que incorporaria “nas suas palavras”, a capacidade de associar idéias, 

que duplicariam os processos mentais, artificialmente. Para Saracevic (1996) a idéia de 

Vannevar Bush é uma das evidências do surgimento da CI. 

De acordo com Oliveira (2009) Bush ao observar o funcionamento da mente, notou 

que a mesma operava sempre por meio de associações, desta forma decidiu criar uma 

máquina capaz de estocar grandes quantidades de informação, de modo fácil e de acesso 

rápido oferecendo uma solução de viés tecnológico para o acúmulo de informação.  

Dessa forma, inferimos que Bush compreendia que a mente humana funcionava 

através de associações, ou seja, as informações transitam – num fluxo contínuo - de uma 

representação para outra ao longo de uma rede trançada, desenhando trilhas que se bifurcam 

(o que hodiernamente seria o hipertexto), constituindo-se, de uma teia infinitamente mais 

complexa do que os bancos de dados da atualidade ou mesmo os sistemas de informação de 

fichas perfuradas usados em 1945.  

Na verdade, Bush reconhecia que não era possível duplicar o processo da inteligência 

humana. Entretanto, sua proposta era apenas a de que nos inspirássemos nele, razão pela qual 

idealizou o Memex, uma máquina muito avançada para o seu tempo cuja tecnologia não foi 

capaz de conceber.  

Nesse caminhar evolutivo convêm-nos lembrar das palavras de Saracevic quando 

discute a natureza da ciência da informação nas suas relações interdisciplinares, postulando 

que esta possui três características gerais que são a razão de sua existência. 

 
Primeiramente, a ciência da informação é interdisciplinar por natureza e a 
interdisciplinaridade está longe de acabar, em segundo lugar, a ciência da 
informação está inexoravelmente conectada à tecnologia da informação, 
terceiro, a ciência da informação é, juntamente com outros campos, um 
participante ativo na evolução da sociedade da informação (SARACEVIC, 
1996, p. 41). 

 

Nesse contexto, pode-se inferir que a Ciência da Informação surge paralelamente a 

este evento, como uma disciplina cuja finalidade é investigar as propriedades e o 

comportamento da informação, as forças que regem o fluxo informacional e os meios de 

processamento para otimizar o acesso – recuperação - e uso da própria informação. 

Desta maneira a Ciência da Informação surgiu como uma possibilidade de resposta ao 

acúmulo de informações ocorrido em virtude de pesquisas executadas durante a Segunda 
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Guerra Mundial, quando não se tinha nenhum instrumento de suporte ao gerenciamento e 

recuperação das informações registradas. Nessa época, o grande desafio da CI era criar um 

meio de armazenar, recuperar, administrar e disseminar as informações recebidas 

(OLIVEIRA, 2009). Assim, as etapas que constituem os sistemas de recuperação da 

informação, conforme aponta Rowley (2002) são apresentadas no quadro 1, a seguir: 

 

QUADRO 1: ETAPAS DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 
 

 Indexação Armazenamento Recuperação 

E
T

A
P

A
S 

D
E
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M

 S
IS

T
E
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IN
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O
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A
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Ã
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Processo por meio do qual se 
atribuem termos ou códigos de 
indexação a um registro ou 
documento, termos ou códigos 
que serão úteis posteriormente 
para a recuperação do 
documento ou registro.  
A atribuição dos termos de 
indexação pode ser intelectual 
(realizada por um ser humano) 
ou feita automaticamente pelo 
computador que, no entanto, 
somente pode selecionar termos 
de indexação de acordo com 
um conjunto de instruções. 
 

 
Os sistemas de 
recuperação da 
informação utilizam o 
próprio computador para 
armazenar tanto os 
arquivos de documentos 
quanto os de índices, 
bem como para a 
manutenção de base de 
dados. 
 

 
Esse processo depende 
muito das etapas de 
indexação e de 
armazenamento da 
informação, as quais 
determinam, em grande 
medida, a melhor 
estratégia possível para 
as buscas feitas num 
sistema de recuperação 
da informação.  
Outro fator que influi 
no processo de 
recuperação permanece 
constante, 
independentemente do 
projeto do sistema. 
(ROWLEY, 2002) 

 
Fonte: Adaptado de Rowley, 2002, p.76. 
 
 

Embora, já se soubesse a priori da existência de uma ciência cuja ocupação era estudar 

e compreender os fenômenos informacionais, já estudados pela Biblioteconomia em forma de 

registros, a CI nasce oficialmente durante a segunda reunião do Georgia Institute of 

Tecnology,5 entre os dias 12 e 13 de abril de 1962 (PINHEIRO, 2005) que tinha o objetivo de 

formalizar as propriedades da informação pela aplicação da Teoria da Informação, da Teoria 

das Decisões e de outros construtos da Ciência cognitiva, da Lógica e/ou da Filosofia. Nesse 
                                                
5  Instituto de Tecnologia da Geórgia conhecido como Geórgia Tech. É um dos institutos da universidade da 
Geórgia nos Estados Unidos. Considerado top de pesquisas e que se distingue pelo seu compromisso com a 
melhoria da condição humana através da ciência e tecnologia avançada. Conta com uma biblioteca considerada 
referência cujo acervo equivale a mais de 1 milhão de volumes, uma coleção completa de patentes, e mais de 2 
milhões de relatórios técnicos, documentos do governo, além de normas e padrões industriais. O Instituto ocupa 
uma área de 400 hectares no coração da cidade de Atlanta, atendendo cerca de 20.000 estudantes de graduação e 
pós-graduação nas áreas de Arquitetura, Computação, Engenharia, e Ciências. Os alunos do instituto recebem 
uma educação, com foco na tecnologia (http://www.gatech.edu, 2011). 
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encontro, reuniram-se cientistas e engenheiros de todo o mundo, o que denota o caráter 

interdisciplinar da CI, pela diversidade de profissionais que discutiam a questão do acúmulo 

informacional.  

Para discutir os fluxos e as forças que governam a informação mundialmente, 

somaram-se esforços de diversos profissionais, dentre os quais se destacam engenheiros, 

bibliotecários, químicos, linguistas, filósofos, psicólogos, matemáticos, cientistas da 

computação, homens de negócios e de outras profissões ou ciências (SARACEVIC, 1996). 

Por este motivo, como consequência de sua abrangência e interdisciplinaridade6, a CI pode ser 

compreendida como um “[...] campo englobando tanto a pesquisa científica, quanto a prática 

profissional, pelos problemas que propõe e pelos métodos que escolheu ao longo do tempo, 

para solucioná-los” (SARACEVIC, 1996, p. 41). [...] apresentando-se como mediadora da 

informação que, auxiliada pelo uso de tecnologias, tem como principal objetivo, compreender 

como se dá o processo de criação da informação desde o cerne de sua existência até o 

processo de transformação de dados em conhecimento (OLIVEIRA, 2009). Dessa forma o 

caráter interdisciplinar na ciência da informação dar-se-á em consequência da diversidade de 

pesquisadores que se ocuparam de seus problemas, sendo essa multiplicidade de visões que se 

constituiu no carro condutor da permanência do objetivo interdisciplinar da ciência da 

informação.   

Conforme já mencionado anteriormente, a principal característica da CI é a 

interdisciplinaridade, o que denota sua importância como Ciência social, por tentar 

compreender os impactos e fenômenos da informação na sociedade. Segundo Le Coadic 

(2004), a ciência da informação é uma disciplina onde colaboram entre si principalmente: a 

Psicologia, Lingüística, Sociologia, Ciência da Computação, Matemática, Lógica, Estatística, 

Eletrônica, Economia, Direito, Filosofia, Política e Telecomunicações. 

A ideia de que a Ciência da Informação desempenha um forte papel social não é nova, 

ao contrário, Wersig e Neveling (1975) já apontavam sua importância para a sociedade, por 

estudar os fluxos informacionais e transmitir o conhecimento para aqueles que dele 

necessitam o que constitui uma ação de responsabilidade social7, que parece ser o verdadeiro 

                                                
6 É um método de pesquisa e de ensino suscetível de fazer com que duas ou mais disciplinas hajam entre si, esta 
interação podendo ir  da simples comunicação de idéias até a integração mutua dos conceitos da epistemologia, 
terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organização da pesquisa. Ela torna possível a 
complementaridade dos métodos, dos conceitos, das estruturas e dos axiomas sobre os quais se fundam as 
diversas práticas científicas. O objeto utópico do interdisciplinar diante do desenvolvimento da especialização 
sem limites das ciências é a unidade do saber (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1993, p. 136). 
7 De acordo com Andrwe Carnegie (1899) os princípios básicos da Responsabilidade Social estão centrados na 
caridade e o no zelo. Para este autor as organizações são instituições sociais que existem com a autorização da 
sociedade, utilizam os recursos sociais e afetam positivamente a qualidade de vida da sociedade. 
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fundamento da CI (WERSIG; NEVELING 1975). Nesse contexto, entende-se que a CI estuda 

o uso das tecnologias associadas às técnicas de gestão, possibilitando compreender os 

processos que originam a informação e auxiliam na construção do conhecimento, envolvendo 

suas aplicações, usos, interações e mediações entre pessoas, organizações e sistemas de 

informação (CAPURRO; HJØRLAND, 2007). 

Considerando sua função de mediadora da informação entre as diversas áreas do 

conhecimento, a CI utiliza os instrumentos de GI, com o objetivo de compreender e dinamizar 

o fluxo da informação, inclusive em periódicos eletrônicos como estratégia de 

competitividade no campo da produção e divulgação científica. Para tanto, apresentamos no 

capitulo seguinte algumas considerações sobre GI em periódicos eletrônicos e produção 

científica em CI. 

 

3.2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS: a otimização do fluxo 

informacional na produção científica em CI 

 

Considerada atualmente o recurso estratégico que movimenta o mundo dos negócios, a 

informação, nos proporciona entre outras coisas a ampliação e construção de novos 

conhecimentos que possibilitam interagir com um universo de possibilidades, atuações e 

aplicações. A respeito da importância da informação para a existência humana, Fontes (2006, 

p.2) argumenta que: 

 
Informação é muito mais que um conjunto de dados, transformar esses dados 
em informação é transformar algo com pouco significado em um recurso de 
valor para a nossa vida pessoal ou profissional. Quando começamos a 
trabalhar em organizações, precisamos nos lembrar de que a informação é 
um bem, tem valor para a instituição e deve ser protegida. A informação 
deve ser cuidada por meio de políticas e regras, da mesma maneira que 
recursos financeiros e materiais são tratados dentro da empresa. Com isso 
queremos dizer que a informação é um ativo de valor. É um recurso crítico 
para a realização do negócio e a execução da missão da organização. 
Portanto, sua utilização deve ter regras e procedimentos, devendo ser 
gerenciada adequadamente para gerar frutos saudáveis.  

 
 Nesse contexto, a informação é vista por alguns autores como uma necessidade 

crescente para qualquer setor da atividade humana, sendo indispensável, mesmo que sua 

procura não seja ordenada ou sistemática.  

                                                                                                                                                   
Complementando os conceitos Ashley (2003) entende a responsabilidade social como o “compromisso que uma 
organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem positivamente”. 
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Barreto (1994) define a informação como sendo uma estrutura significante com 

competência para gerar conhecimento para um indivíduo ou um grupo. Para gestão, a 

informação é a ferramenta fundamental na tomada de decisões (OLIVEIRA, 2009, p.45). Para 

McGuarry (1999, p. 32) a informação é a “matéria-prima da qual se extrai o conhecimento”. 

Deste modo, por ser considerada um recurso de suma importância em nossas atividades, a 

informação torna-se objeto de estudo do ramo da CI, conhecido como Gestão da Informação, 

cujo principal objetivo é inserir a informação como elemento fundamental para a construção 

da cultura organizacional, no que diz respeito ao estabelecimento de um comportamento 

corporativo dinâmico para o uso de novas tecnologias, de planejamento e processos de 

trabalho para políticas corporativas, podendo ser utilizada como ferramenta estratégica em 

diversos setores. 

Neste sentido, voltamos nosso olhar para a GI em periódicos científicos, no intuito de 

melhor compreender como se dá o fluxo da informação científica e os meios adequados para 

otimizar o uso e a recuperação da informação evitando ambiguidades e dispersões. 

Considerando as mudanças ocorridas na sociedade ao longo dos anos, inclusive na 

denominação do termo “sociedade”, que passa a ser pautado no uso massivo da informação e 

das novas tecnologias, deter o conhecimento nesses novos tempos, significa galgar novos 

degraus, ter o controle de determinadas situações, vislumbrando a possibilidade de ditar 

tendências, seja qual for à atividade desenvolvida, e colocar o indivíduo ou a instituição em 

projeção no cenário de realizações e resultados.  

Assim, a sociedade do conhecimento ou sociedade contemporânea é definida por Silva 

(2008) como aquela cujo objeto principal é o conhecimento, considerado fator estratégico, 

símbolo de riqueza e poder, tanto para as organizações quanto para os países, bem como um 

ingrediente importante para a construção da ciência. Por um lado, a construção do 

conhecimento científico depende da disseminação e da transferência das informações, com o 

intuito de consolidar novos conceitos, por outro lado, o processo interativo de discussão e 

aprovação pelos cientistas, garante confiabilidade à pesquisa. Nesse processo, a publicação 

científica exerce função essencial, na medida em que viabiliza a divulgação dos resultados de 

pesquisas e promove a discussão entre os pares (SILVA, 2008). Assim, nessa atual sociedade, 

a inovação tecnológica e o conhecimento, passam a ser fatores de fundamental importância 

para a produtividade e desenvolvimento econômico-científico de um país. 

  Para Meadows (2001) existe uma íntima relação entre crescimento científico e 

crescimento econômico de um país, segundo a premissa de que quem mais produz Ciência e 

Tecnologia é quem mais avança no processo desenvolvimentista global. Desta forma, é 
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possível afirmar que os investimentos em ciência e tecnologia, são sem sombra de dúvidas 

rentáveis em relação às descobertas úteis e importantes para a sociedade. Contudo, faz-se cada 

vez mais necessário, estudos sobre a Gestão da Informação – GI - em periódicos eletrônicos, 

com vistas a otimizar o fluxo informacional, inserindo maior agilidade nos processos de 

armazenamento, publicação, acesso a pesquisas - recuperação – além de oferecer recursos 

interativos característicos da web.  

Neste aspecto, entende-se a GI, como sendo, um conjunto de instrumentos capazes de 

organizar, armazenar, recuperar e utilizar a informação tanto para a tomada de decisões, 

quanto para a construção do conhecimento (OLIVEIRA, 2009). No âmbito da produção 

científica, a GI em periódicos eletrônicos tem como objetivo dinamizar os processos de 

editoração, indexação e recuperação. Para Santos (1989, p. 72) gerenciar a informação, assim 

como qualquer outro recurso organizacional, implica em planejamento e controle das ações e 

atividades cotidianas, desenvolvidas no intuito de alcançar o objetivo estabelecido no 

planejamento estratégico da organização.  

Desta forma, os processos de GI são compostos basicamente pelos seguintes itens: 

identificação das necessidades, coleta, tratamento e apresentação da informação, classificação, 

armazenamento, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços, disseminação da 

informação e disponibilização desta para análise e uso (MCGEE e PRUSAK, 1994, p. 108). É 

possível observar subjacente ao sistema de gerenciamento de informações de periódicos 

eletrônicos, outras ferramentas de identificação dos usuários, tais como: identificar leitores - 

artigos e áreas de preferência, número de acessos e downloads. 

Ainda em relação à GI em periódicos, Valentim (2007), reforça sua atuação direta  nos 

fluxos informacionais, cujo foco está centrado no negócio da organização, neste caso, o 

conteúdo do periódico. E sua ação é restrita às informações consolidadas, ou seja, os registros 

da produção científica disponibilizada na revista. Em relação à produção científica, Lourenço 

(1997, p.25) define como sendo: 

 
Toda produção documental sobre um determinado assunto de interesse de 
uma comunidade científica específica, que contribui para o desenvolvimento 
da ciência e para a abertura de novos horizontes de pesquisa, não importando 
o suporte em que está veiculada. 

 
Neste caso, o conhecimento científico só pode ser produzido mediante a evolução e 

consolidação da produção científica. Podemos conceituar produção científica como todo 

conhecimento produzido no âmbito acadêmico pautado nas artes do método científico, sendo 

socializado, a partir de sua comunicação e publicação. A produção científica constitui-se em 
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uma análise mais ampla, num instrumento de prestação de contas, uma vez que permite a 

universidade mostrar à sociedade, os resultados, a pertinência e a relevância de suas ações. É 

também, o reflexo do desempenho docente e discente nas atividades indissociáveis de ensino, 

pesquisa e extensão, traduzindo o esforço institucional de sua produção.  Dessa forma, a 

análise da produção científica além de ampliar o conhecimento sobre as diversas áreas do 

saber, possibilita o mapeamento de novas tendências e estudos no campo da ciência.  

 
A produção científica faz parte de um grande sistema social que é a ciência. 
A ciência necessita ser considerada como um amplo sistema social, no qual 
uma de suas funções é disseminar conhecimentos. Sua segunda função é 
assegurar a preservação de padrões e, a terceira, é atribuir crédito e 
reconhecimento para aqueles cujos trabalhos têm contribuído para o 
desenvolvimento das idéias em diferentes campos (MACIAS CHAPULA, 
1998, p.136). 

 
Ainda no que se refere à produção científica, Latour (2002) lembra que a ciência não é 

apenas conhecimento publicado. Para ele, o pesquisador, ao desenvolver uma pesquisa, sugere 

um enunciado científico, que poderá ser utilizado ou não, por outros cientistas. Dessa forma, 

por meio da pesquisa metódica e sistemática, a ciência é construída de maneira coletiva, com 

o “objetivo de assumir um consenso no julgamento racional, sobre o maior número de áreas e 

tão extensas quanto possível” (ZIMAN, 1979 p.14). Por isso mesmo, é necessário, cada vez 

mais, compartilhar o conhecimento científico gerado na pesquisa, registrado e estruturado na 

forma de publicação especializada, para que possa ser citado por outros cientistas. 

A divulgação da pesquisa científica é parte essencial do ciclo de atividades da 

comunidade cientifica. Quanto maior a disseminação da informação, maior é a contribuição 

para execução de pesquisas pela comunidade científica, o que gera mais informação a ser 

disseminada, fechando assim o ciclo de produção. Como conseqüência disso tem-se o 

aumento no volume do conhecimento científico. 

Considerando a premissa acima é pertinente lembrarmos-nos das palavras de Le 

Coadic (2004), ao afirmar que uma das funções da comunicação na ciência é assegurar o 

intercâmbio de informações entre os cientistas. Pois é através da comunicação que o 

conhecimento é compartilhado com a sociedade proporcionando sua inserção cultural. Trata-

se de uma atividade que na opinião de Bronoswski (1977), sustenta toda a atividade de 

pesquisa.  
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Miranda (1996, p. 375), apresenta a definição de Garvey (1979), para a comunicação 

científica como sendo: 

 
O conjunto de atividades associadas à produção, disseminação e uso da 
informação, desde o momento em que o cientista concebe uma ideia para 
pesquisar, até que a informação acerca dos resultados seja aceita como 
constituinte do conhecimento científico. 

 

 Ao mesmo tempo em que o pesquisador está envolvido no seu próprio trabalho de 

aquisição de informações, está também produzindo e disseminando novas informações para 

os demais (TARGINO, 2000, p. 24). Nesse sentido observa-se uma via de mão dupla onde o 

pesquisador exercendo seu papel de usuário da informação, cumpre outro papel de 

fundamental importância para a sociedade, o de produtor da informação. Uma das formas 

pelas quais a ciência se desenvolve é a partir da pesquisa e divulgação de seus resultados. 

 Na literatura que versa sobre a temática da comunicação científica são descritas duas 

formas de comunicação, a saber: a formal e a informal. Ambas são complementares podendo 

ser armazenadas e recuperadas. A primeira diz respeito à publicação dos resultados de 

pesquisas em periódicos, livros, anais e etc. Já a segunda se refere a conversas entre cientistas, 

a exemplo dos colégios invisíveis, seminários e congressos, listas de discussão, entre outros. 

Dessa forma a comunicação científica é feita basicamente através de dois canais conforme 

apresenta o quadro 2, a seguir:  

 

QUADRO 2: CANAIS FORMAIS E INFORMAIS 
 

Canais formais Canais informais 
 
Geralmente a sua comunicação é feita de 
forma escrita permitem o acesso amplo, de 
maneira que as informações são facilmente 
coletadas e armazenadas; essas informações 
são geralmente mais trabalhadas possuindo 
melhor qualidade.  
 
Ao contrário dos canais informais, é o 
destinatário da mensagem e não o pesquisador 
que escolhe a consulta. 

 
O próprio pesquisador escolhe, são geralmente 
movidos pela oralidade, estão presentes nos 
contatos interpessoais, participações em reuniões 
científicas ou associações profissionais, a 
informação veiculada é recente e destina-se a 
públicos restritos e, portanto, o acesso é limitado. 
As informações veiculadas nem sempre serão 
armazenadas e assim será difícil recuperá-las.  
 
Exemplos tradicionais são os relatórios de 
pesquisa, os textos apresentados em seminários ou 
reuniões pequenas e mesmo os anais de alguns 
simpósios.   
 

Fonte: Autoria própria, 2011 
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Da mesma forma, os documentos (ou fontes) produzidos ao longo do processo de 

pesquisa, podem ser classificados como primários secundários e terciários. Conforme 

Pinheiro (2005) os documentos primários correspondem à “literatura primária” sendo aqueles 

que se apresentam e são disseminados exatamente na forma como são produzidos por seus 

autores. Como exemplos devem ser destacados os periódicos científicos, os anais de 

conferência, as monografias, patentes, normas técnicas e os relatórios técnicos.  Podemos 

fazer uma analogia com o conceito de “literatura de”, adotado em Ciência da Informação, 

relativo à produção científica de determinada área, ou mesmo de “fonte primária”, na 

História. 

 Segundo Grogan (1992), as fontes primárias, por sua natureza são dispersas e 

desorganizadas do ponto de vista de sua produção, divulgação e controle. Registram 

informações que estão sendo lançadas no momento de sua publicação, no corpo do 

conhecimento científico e tecnológico. As fontes primárias são, por essas razões, difíceis de 

serem identificadas e localizadas.  Esse fato gerou o aparecimento das fontes secundárias, 

que tem justamente a função de facilitar o uso do conhecimento disperso nas fontes primárias. 

As fontes secundárias apresentam informação filtrada e organizada de acordo com um arranjo 

definido, dependendo de sua finalidade. São representadas, por exemplo, pelas enciclopédias, 

dicionários, manuais, tabelas, bibliografias, as publicações ou periódicos de indexação e 

resumos, artigos de revisão, catálogos e etc.  

 As fontes terciárias são aquelas que têm a função de guiar o usuário para as fontes 

primárias e secundárias. São as bibliografias, catálogos coletivos, guias de literatura, 

diretórios e outras. 

 Assim, baseado nos conceitos e definições vistos anteriormente acordamos que a 

principal função da comunicação científica repousa na ação de disseminar o conhecimento 

entre os membros de uma comunidade científica mantendo-os informados sobre as tendências 

da área, os estudos já realizados e os seus respectivos resultados, e a partir desse pressuposto 

incentivar outras pesquisas, que venham corroborar ou refutar os resultados anteriores, 

estabelecendo novas perspectivas. 

 

3.3 PERIÓDICO ELETRÔNICO: características e inovações 
 
 

Os periódicos científicos apareceram no século XVII na Europa, em uma época 

marcada por mudanças em toda sociedade.  A criação da imprensa na Europa, no século XV, 
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veio contribuir para facilitar o processo de comunicação científica, onde o documento escrito 

exerce papel essencial. 

 Antes do surgimento dos periódicos científicos, as informações sobre ciência eram 

veiculadas em folhetins, volantes e jornais cotidianos. Desde a invenção da imprensa até o 

século XVII essa prática era comum, porém, quando se fazia necessário a comunicação de um 

conhecimento mais especializado, este era realizado por meio de correspondências entre os 

cientistas e/ou através de atas ou memórias das reuniões científicas. De acordo com Stumpf 

(1996, p. 1): 

 
A correspondência pessoal foi o primeiro meio utilizado pelos cientistas para 
a transmissão de suas idéias. As cartas eram enviadas pelos homens de 
ciência aos seus amigos, para relatar suas descobertas mais recentes e 
circulavam entre pequenos grupos de interessados que as examinavam e 
discutiam criticamente. Sua divulgação era direcionada, uma vez que seus 
autores quase nunca as enviavam para aqueles que podiam refutar suas 
teorias ou rejeitar seus experimentos. Por serem muito pessoais, lentas para a 
divulgação de novas idéias e limitadas a um pequeno círculo de pessoas, 
essas “dissertações epistolares”, [...] não se constituíram no método ideal 
para a comunicação do fato científico e das teorias. 

 
As atas ou memórias eram constituídas por transcrições das descobertas que eram 

relatadas durante as reuniões de uma sociedade e depois impressas de forma resumida para 

servirem de fonte de consulta e referência aos membros dessas sociedades. Eles participavam 

regularmente desses encontros (alguns secretos), onde realizavam experimentos de pesquisas, 

avaliavam os resultados e discutiam sobre temas filosóficos e científicos. É a partir dessas 

correspondências e atas que surgem as publicações científicas.  

Entretanto, o surgimento dos periódicos científicos não descartou a existência desses 

dois tipos de registros. Houve uma redefinição de papéis entre os diversos canais de 

divulgação da ciência, onde a correspondência tomou apenas um caráter de comunicação 

pessoal entre os cientistas, e as atas, conhecidas também como memórias ou anais, passaram a 

se organizar em um documento de registro dos trabalhos apresentados em reuniões científicas 

e profissionais. 

É possível perceber que o periódico científico, além de fonte privilegiada da história 

da ciência, é também um espaço institucional da mesma, pois se insere dentro do universo das 

realizações e comunicação das atividades científicas. De acordo com Figueirôa (2000, p. 165), 

não se deve restringir o conceito de espaços institucionais apenas às instituições científicas, 

mas, também, “ao conjunto de todas as possibilidades de realização e divulgação de 

atividades científicas”. Ou seja, assim como uma instituição de pesquisa, o periódico 
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científico também pode ser considerado um espaço institucional já que promove a divulgação 

da produção científica, no entanto, cada um desses espaços apresenta características diversas e 

peculiares. 

Atualmente, é possível identificar uma crise no modelo clássico de produção, 

distribuição e consumo dos periódicos científicos, pois esse processo está passando pela 

inevitável migração do suporte tradicional impresso para o eletrônico, sinalizando mudanças 

tanto no mercado editorial da comunicação científica como nas estratégias de visualização da 

própria informação. Rowley (2002, p. 52), assevera que a transição do texto em formato 

impresso para o eletrônico pode suscitar diversas dúvidas e questionamentos, das quais 

destacam-se: 

i. A versão eletrônica será mais barata? 

ii. Qual será a política de uso e quem irá negociar com os publicadores? 

iii. Com que velocidade deve ser feita a transição para os periódicos eletrônicos? 

iv. A assinatura impressa deve ser cancelada? 

v. Quais as instituições fornecerão uma massa crítica de periódicos eletrônicos 

relevantes para os usuários? 

vi. Devemos ter serviços diferenciados de periódicos eletrônicos para os diversos 

públicos (usuários)? 

vii. Como integrar os periódicos eletrônicos ao catálogo local e outros serviços de 

referência? 

viii. Como armazenar fascículos antigos? 

ix. Como administrar os vários tipos de pagamento? 

x. Quais as implicações das licenças no caso de compartilhamento de artigo em 

periódico eletrônico? 

Meadows (2001), ao tratar desta transição, destaca as tensões existentes entre o mundo 

impresso e seus pacotes determinados de informação, e o espaço online como um sucessivo 

informativo. Questões firmadas, como o direito autoral entregue aos editores e a 

exclusividade de publicação, são reavaliadas neste ambiente, assim como a própria rapidez de 

legitimação e circulação do conhecimento. Para Meadows (2001), mesmo que o periódico 

eletrônico precise reproduzir as rotinas que marcaram sua reputação e credibilidade na cultura 

letrada, amplia-se cada vez mais, no cenário digital, a dificuldade de diferenciar entre 

comunicações formais e informais. 

Quase três séculos depois da criação do primeiro periódico científico impresso, 

ocorrida em 1665 (HOUGHTON, 1975), surge, em 1978, o primeiro periódico científico 
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eletrônico, financiado pela National Science Foundation 8e desenvolvido no New Jersey 

Institute of Technology
9, nos Estados Unidos da América (TARGINO, 2000). Desde então, 

aconteceram mutações, adaptações e avanços nas revistas científicas eletrônicas. Porém, de 

maneira geral, no sistema de comunicação científica, o artigo continua sendo o elemento 

chave para disseminação dentro da comunidade acadêmica (CRAWFORD, 1996). 

Historicamente, o processo segue o desenvolvimento de softwares específicos para 

editoração e publicação, desde os CD’s do início dos anos 1990, perpassando pelo 

desenvolvimento dos periódicos híbridos (disponíveis nos dois formatos, em que o impresso 

prolonga-se até o meio eletrônico), aos exclusivamente eletrônicos. Segundo levantamento 

bibliográfico de Márdero Arellano, Ferreira e Caregnato (2005), foram criadas tipologias para 

organizar estes modelos em transição. De acordo com Lancaster (1995), Sondak e Schwarz 

foram os precursores da idéia de um periódico em formato eletrônico, cuja proposta era 

fornecer arquivos que pudessem ser lidos pelos terminais de computadores de uma biblioteca 

e microfichas para assinantes individuais. 

Os periódicos científicos eletrônicos acompanharam a evolução tecnológica e o 

desenvolvimento do sistema de hipertextos10 pela web. Meadows (2001), já observara de 

maneira positiva a transformação do conceito de publicação no ambiente eletrônico, 

acreditando no aumento do domínio do autor e na redução do controle do editor, ou seja, o 

processo de publicação torna-se menos unificado. Já Dias (2003) assevera que os periódicos 

científicos eletrônicos são produtos tecnológicos oriundos das atividades de comunicação da 

ciência, pois são estruturados a partir de um processo tecnológico cuja finalidade precípua é a 

divulgação de informações científicas. 

Nesse momento faz-se pertinente trazermos o conceito estabelecido por Ornelas e 

Arroyo (2006) que caracterizam o periódico científico eletrônico como uma publicação 

produzida e editada em hipertexto com versão digital disponibilizada pela Internet, e 

                                                
8 A National Science Foundation -NSF é uma agência federal independente criada pelo Congresso Americano 
em 1950 com o objetivo de promover o progresso da ciência, proporcionando avanços significativos nas áreas de 
saúde, e bem-estar social. Com um orçamento de cerca de US $ 6,9 bilhões, que são a fonte de financiamento 
para cerca de 20 por cento de todas as pesquisas apoiadas pelo governo federal em campos como a matemática, 
ciência da computação e as ciências sociais realizadas por universidades dos Estados Unidos 
(http://www.nsf.gov, 2011).  
9 O New Jersey Institute of Technology – Instituto de Tecnologia de Nova Jersey tem 130 anos de História na 
formação de profissionais e oferece 92 programas de graduação e pós-graduação distribuídos em seis escolas 
especializadas constituídas por um corpo docente de 98 profissionais especializados. Oferece cursos presenciais 
e a distância (www.njit.edu, 2011). 
10 O termo hipertexto foi criado por Theodore Nelson, na década de sessenta, para denominar a forma de 
escrita/leitura não linear na informática, pelo sistema “Xanadu”. Até então a idéia de hipertextualidade havia 
sido apenas manifestada por Vannevar Bush através do projeto “Memex”. Está relacionado à própria evolução 
da tecnologia quando a interação passa à interatividade, em que o computador deixa de ser binário, rígido e 
centralizador, para oferecer ao usuário interfaces interativa (LEVY, 1994). 
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características editoriais fidedignas às normas das revistas acadêmicas ou científicas. No 

pensamento de Biojone (2003), o que define um periódico desse gênero é a realização de 

todas as suas fases em meio digital - da editoração até a distribuição - podendo ser 

disponibilizado em CD-ROM ou pela Internet.  

Neste sentido, é possível perceber que a transição entre os suportes impresso e 

eletrônico – processo que aponta para a supremacia do eletrônico em curto prazo ― não foge 

completamente aos modelos tradicionais ainda vigentes no financiamento de revistas 

científicas. De acordo com Briquet de Lemos (2005), são eles:  

 

i. Pagamento de assinatura e, eventualmente, pagamento da publicação pelo autor;  

ii. Pagamento da publicação pelo autor e acesso livre;  

iii. Custeio pelas instituições ou com apoio governamental. 

 

Marcondes e Sayão (2002, p. 45) revelam que a produção de periódicos científicos 

“tornou-se um negócio que movimentava consideráveis somas e é dominado por grandes 

empresas - os grandes editores científicos”. Meadows (2001) complementa que a maior 

reclamação por parte dos autores dos artigos, é que eles estavam doando os seus trabalhos de 

graça às editoras, de modo que, se eles tentassem recuperá-los, pagariam caro por isso. Já as 

editoras contestaram esta crítica alegando que a questão de organizar, produzir e disseminar 

periódicos científicos trata-se de um negócio muito caro. Por causa disso, elas controlam os 

preços, já que possuem o direito de venda exclusiva da publicação (BIOJONE, 2003).  

Tenopir e King (1998) ressaltam que as estratégias que ocasionaram a crise das 

assinaturas dos periódicos científicos resultaram em lucros menores para os editores e em 

custos maiores para os pesquisadores, bibliotecas, mantenedores de bibliotecas e seus usuários 

(SOUZA, 2010). 

Embora existam dificuldades em relação ao processo de publicação de artigos, o 

acesso ao conhecimento continua sendo essencial para o desenvolvimento científico e 

tecnológico de um país. Chan e Costa (2005, p.148) defendem que “o acesso ao 

conhecimento, basicamente na Agricultura, Medicina e Tecnologia, pode ajudar a criar uma 

forte infra-estrutura social, econômica e técnica, que são fundamentais no processo de 

desenvolvimento de um país”.  

E a par da relevância do conhecimento científico no processo de desenvolvimento, e 

do fato que a maior parte desse conhecimento é produzido por países industrializados, 
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observa-se que existe um entendimento de que somente o compartilhamento desse 

conhecimento pode amenizar as desigualdades econômicas e sociais.  

 

3.3.1 Movimentos internacionais de suporte a divulgação científica: Open Archives 

Initiative – OAI e Open Accsses - OA 

 

Com o alto custo das assinaturas dos periódicos científicos e a necessidade latente de 

acesso aos conteúdos provenientes de pesquisas e o modelo de revista científica gratuita, 

surgem os movimentos em favor do acesso livre à informação. Cuja finalidade é promover à 

discussão acerca da importância do acesso livre a informação científica, já que durante anos, o 

processo de publicação e disseminação da informação ficou restrito a pequenos grupos 

(KURAMOTO, 2006).  

Os investimentos altos para manter as assinaturas das revistas científicas que eram 

caríssimas, acabavam restringindo o acesso a seus conteúdos, comprometendo assim o 

sucesso de algumas pesquisas por impossibilitar o pesquisador que não tinha projetos 

financiados, de buscar em outras fontes, informações que suprissem suas necessidades 

informacionais. Com as iniciativas e os manifestos, em favor do acesso livre a produção 

científica, ficou mais fácil para o pesquisador,  realizar pesquisas e publicar seus resultados 

em suportes eletrônicos de acesso gratuito, favorecendo sobremaneira, a comunidade 

acadêmica.  

Nas décadas de 1930 a 1950 os periódicos científicos tornaram-se extremamente 

relevantes para o próprio desenvolvimento da ciência, vindo a se tornar, também, parte da 

vultosa indústria editorial. 

 

Nesse processo, a informação contida nos periódicos científicos adquiriu alto 
valor de mercado, sendo restrita a pesquisadores e bibliotecas que pudessem 
arcar com os custos das assinaturas. Em um cenário mundial, percebia-se um 
crescente custo dos principais periódicos científicos, o que causava uma 
grande dificuldade para a comunidade envolvida com a criação do 
conhecimento no ciclo de comunicação científica tradicional. Surge então, 
nesse contexto o movimento de acesso aberto à informação científica 
(FREIRE, at al. 2010) 

 
 

O movimento de acesso livre à informação começou a ganhar terreno a partir da 

implantação do modelo Open Archives e do desenvolvimento de várias ferramentas de 

software para a construção de repositórios digitais e publicações periódicas eletrônicas em 

consonância com esse modelo.  
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Declarações foram e estão sendo publicadas em favor desse movimento, com o intuito 

de intensificar a implantação de publicações periódicas eletrônicas e repositórios 

institucionais de acesso livre. O referido movimento baseia-se no princípio de que todos os 

resultados de pesquisas financiadas com recursos públicos devem ser de livre acesso. Tais 

movimentos ganharam força e conquistaram adeptos em todo mundo, através das declarações 

e manifestos apresentados no quadro 3 a seguir:  

 

QUADRO 3: INICIATIVAS DE ACESSO LIVRE 

MÊS ANO INICIATIVA 
Março  1991 Criação do ArXiv 
Fevereiro  Após 1991 Criação de outros repositórios em várias áreas (CogPrints, NCSTRL, 

NDLTD, RePEc) 
Junho  1997 Scielo, BIREME, OPAS, OMS 
Outubro  1999 Lançamento da Open Archives Initiative, Convenção de Santa Fé 
 2001 Carta aberta da Public Library of Science (PLoS)  
Fevereiro  2002 Iniciativa de Budapeste para o Acesso Aberto 
Outubro  2002 Carta ECHO   
Abril  2003 Declaração de Bethesda 
Agosto  2003 Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) 
Outubro  2003 Declaração de Berlim sobre o Livre Acesso ao Conhecimento 
Novembro  2003 Declaração de princípios do Wellcome Trust em apoio à ed. em livre acesso 

 
Dezembro  2003 Posicionamento do InterAcademy Panel sobre o acesso à IC 
Dezembro  2003 Declaração do IFLA sobre o livre acesso à LC e aos documentos da 

pesquisa 
 

Dezembro  2003 Declaração de princípios da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Inf. 
(SMSI) 

Janeiro  2004 Declaração de Valparaíso 
Janeiro  2004 Declaração da OCDE s/ o acesso aos dados de pesq. Fin. fundos públicos 

 
Março  2004 Princípios de Washington D. C. para o livre acesso à ciência 
Julho 2004 Publicação do relatório do com. do parlamento britânico s/ edição 

científica 
 

Setembro  2005 Manifesto Brasileiro de Apoio ao Acesso Livre à IC 
 

Setembro  2005 Declaração de Salvador s/ Acesso Aberto: A Persp. dos Países em Des. 
 

Dezembro 2005 Carta de São Paulo 
Maio  2006 Declaração de Florianópolis (Psicologia) 

 
Novembro  2006 Política Nacional de Acesso Livre para países em desenvolvimento 

Novembro  2006 Compromisso do Minho e Diretrizes para países de língua portuguesa 
Fonte: Adaptado de Kuramoto, 2006 
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O modelo Open Archives (OA), foi criado no início da década de 1990, quando surgiu 

a Internet. Foi desenvolvido no Laboratório Nacional de Los Alamos, nos EUA, onde foi 

desenvolvido e implantado um repositório digital (ArXiv) de acesso livre para as áreas de 

física, matemática e ciência da computação e apresenta algumas características, elencadas por 

Kuramoto (2006) a seguir: 

 

a) Coleta (harvesting) trata- -se de um procedimento de extração de metadados 

de um conjunto de repositórios distribuídos remotamente e de seu 

armazenamento consolidado em um banco de dados; 

b) Metadados – esse termo designa um tipo de dado que descreve um 

determinado objeto. Exemplos: título, autor, editor, resumo etc.; 

c) Provedor de Dados (data provider) – Trata-se de um provedor que mantém 

um ou mais repositórios, que suportam o protocolo OAI – PMH para expor os 

seus metadados; 

d) Provedor de Serviços (service provider) – Trata-se de um tipo de provedor 

que faz a coleta de metadados para compor um serviço de informação com 

valor agregado. Portanto, o provedor de serviço faz o harvesting dos 

metadados expostos pelos provedores de dados.  

 
O objetivo deste modelo era apresentar uma alternativa para o sistema de comunicação 

científica, principalmente, com relação ao acesso à informação científica, já que os custos de 

assinatura dos periódicos subiram exageradamente e, com isso, tiveram dificuldades para 

acessá-los. Essa iniciativa pretendia fazer com que o próprio pesquisador tornasse pública a 

sua produção, e seu trabalho pudesse ficar armazenado em uma Biblioteca Digital, para que 

os leitores tomassem conhecimento das pesquisas realizadas e tecessem comentários àquele 

trabalho publicado (KURAMOTO, 2006). 

O Open Archives conceitualmente atua a partir de código livre e, por isso, promove 

padrões de interoperabilidade para facilitar a propagação de informações científicas, além de 

garantir acesso gratuito aos metadados, aos seus conteúdos e à interface entre repositórios e 

provedores de serviços. Portanto, o Open Archives propiciou a criação da livre comunicação 

entre o pesquisador e o leitor, o que, na verdade, se assemelha muito ao colégio invisível, pois 

o usuário pode expressar a sua opinião em relação ao trabalho publicado, em contrapartida, o 

autor pode depositar uma nova versão contemplando melhorias no trabalho depositado 

(HARNAD, 2007). Com esta iniciativa o pesquisador acaba tendo um público-leitor muito 
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mais amplo, porque o repositório encontra-se na Internet e esta rede tem uma abrangência 

mundial. 

Em de julho de 1999 ocorreu à chamada Convenção de Santa Fé, a partir da qual foi 

criada a Open Archives Initiative (OAI) (KURAMOTO, 2006). A finalidade primordial dessa 

iniciativa é colaborar de forma aplicada para a transformação da comunidade científica. A 

linha de ação proposta para essa transformação é a definição de aspectos técnicos e de suporte 

organizacional de uma estrutura de publicação científica aberta onde, tanto à camada 

comercial quanto a livre, possam se estabelecer (MULLER, 2006).  

Essa convenção procurou delinear as especificações técnicas e os princípios 

administrativos para se constituir um mínimo, mas potencialmente elevado, nível funcional de 

interoperabilidade entre esses repositórios. Segundo Kuramoto (2006), para um arquivo de e-

prints 
11

 são essenciais os seguintes componentes: 

i. mecanismo de submissão; 

ii. sistema de armazenamento a longo prazo; 

iii. uma política de gestão para a submissão e preservação de documentos; 

iv. uma interface aberta que permita terceiros coletar os metadados dos 

respectivos arquivos. 

Este último componente é fundamental para possibilitar o desenvolvimento e o 

fornecimento de serviços de informação atribuídos de valor. Ou seja, serviços que permitam a 

descoberta, apresentação e análise de dados. Claro que vários arquivos e-prints fornecerão 

esse tipo de serviço através de uma interface própria. No entanto, para que se possa fazer uma 

ampla disseminação da informação por terceiros, é essencial que os arquivos e-prints open 

archives sejam dotados do mencionado componente (TRISKA e CAFÉ, 2001). 

A Convenção de Santa Fé também estabeleceu a existência de dois atores nesse 

modelo, os provedores de dados (data providers) e os provedores de serviços (service 

providers) (KURAMOTO, 2006, p. 94). Os provedores de dados são os gestores de arquivos 

e-prints, os quais devem ser favorecidos, pelo menos, das seguintes funcionalidades:  

i. mecanismos de submissão para o auto-arquivamento (ou self-archiving  

é um mecanismo que permite aos próprios autores submeter ou 

depositar os seus trabalhos ou papers em um repositório digital) dos 

trabalhos ou papers; 

                                                
11 Modelos de comunicação científica em transição, ou seja, textos eletrônicos de artigos antes e depois de 
revistos pelos pares e publicados. Englobam pré-prints (textos científicos antes de serem revistos e publicados) e 
post-prints que são textos que após peer review (revisão pelos pares) (FERREIRA, 2008). 
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ii. sistema de armazenamento a longo prazo; 

iii. mecanismos de exposição de metadados do arquivo para facilitar  a sua 

recuperação por terceiros ou provedores de serviços. 

Para melhor ilustrar o funcionamento de um modelo OA, apresentamos o esquema 

funcional do OA na figura 1 a seguir, elaborado por Kuramoto (2006): 

 

FIGURA 1: ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DO MODELO OA 
 

 

Fonte: Adaptado de Kuramoto, 2006 
 

 

Considerando o modelo acima, pode-se inferir que os provedores de serviços são as 

próprias instituições ou serviços de terceiros que executam os serviços com valor agregado a 

partir dos dados coletados junto aos arquivos e-prints, ou repositórios digitais. Um exemplo 

de provedor de serviço, tomando como referência a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

- BDTD, é o Instituto Brasileiro de Informação Ciência e Tecnologia - IBICT, instituição 

nacional que faz a coleta dos metadados que descrevem as teses e dissertações dos 

repositórios mantidos pelas IES (SOUZA, 2010).  

Souza (2010) complementa que as instituições de ensino superior mantenedoras de 

programas de pós-graduação (IES) são exemplos de provedores de dados, no processo de 

implementação da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Na BDTD, 

as IES gerenciam os repositórios locais onde são depositadas as teses e dissertações.  
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Na Declaração de Bethesda (2003), encontro sobre publicação de acesso livre 

realizado em abril de 2003, definiu-se publicação de acesso livre como “uma propriedade de 

trabalhos individuais, não necessariamente revistas ou editores”. O conceito de Acesso Livre, 

por definição, diz respeito à informação digital, em tempo real, de forma gratuita, livre da 

maior parte das limitações referente aos direitos autorais e licenciamento. Isso é possível 

graças à Internet e a concordância do autor ou do detentor dos direitos intelectuais 

(WEITZEL, 2005). 

De acordo com Kuramoto (2006) uma publicação de aceso livre deve satisfazer a duas 

condições: 

i. O(s) autor(es) e o(s) detentor(es) de direitos de reprodução (copyright) 
12permite(m) a todos os usuários o acesso livre, irrevogável, mundial 
e perpétuo ao trabalho, assim como uma licença de cópia, uso, 
distribuição, transmissão e exibição pública, e ainda de produzir e 
distribuir trabalhos dele procedidos, em qualquer meio digital, para 
qualquer finalidade responsável condicionada à devida atribuição de 
autoria, e concedem adicionalmente o direito de produção de uma 
pequena quantidade de cópias impressas para seu uso pessoal. 

ii. Uma versão completa do trabalho e de todo material adicional, 
incluindo uma cópia de consentimento, em um formato eletrônico 
adequadamente padronizado, é depositado de imediato após a 
publicação inicial em um repositório online mantido por uma 
instituição acadêmica, por uma associação científica, por uma 
agência governamental ou por qualquer outra organização 
solidamente constituída, a qual objetive propiciar o acesso livre, a 
distribuição sem restrições, a interoperabilidade e o arquivamento de 
longo prazo. 

 

A partir das condições expostas, observa-se que a proposta do movimento não se 

limita à publicação apenas em papers, mas também aos materiais suplementares resultados da 

pesquisa. Isso foi também aderido pela Declaração de Berlim e pelo Manifesto Brasileiro de 

Apoio ao Acesso Livre à Informação Científica (IBICT, 2005).  

O movimento de Acesso Livre baseia-se em duas estratégias: a via verde e a via 

dourada. Na via verde, prevalece o estímulo às universidades e instituições de pesquisas, no 

que se refere à construção de repositórios institucionais e o estabelecimento de políticas 

informacionais que incentivem os pesquisadores a depositarem uma cópia de seus trabalhos 

publicados em periódicos científicos com revisão pelos pares. Enquanto na via dourada, a 

tática é incentivar a construção e/ou conversão de periódicos científicos em periódicos de 

acesso livre. 

                                                
12 Direitos de cópia. (http://br-linux.org/linux/faq-softwarelivre) 
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No Brasil, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) vem 

atuando em conformidade com essas duas estratégias. Nesse aspecto, o IBICT vem realizando 

prospecção, identificação, absorção, customização e distribuição de tecnologias que 

comportam a construção de repositórios e periódicos científicos eletrônicos. Além disso, o 

IBICT vem mobilizando e articulando os vários segmentos da comunidade científica quanto à 

importância do acesso livre ao conhecimento científico. No início de 2007, o IBICT obteve 

junto ao deputado Rodrigo Rollemberg a submissão de um Projeto de Lei de nº 1120/200713, 

que versa sobre a implementação das ações da via verde no país e da discussão de 

estabelecimento de uma política nacional de acesso livre à informação científica. 

Faz-se de extrema importância a percepção de que a padronização do acesso livre à 

informação, provocará otimização nos custos de registro e acesso à informação, além de 

proporcionar maior rapidez no fluxo da informação científica e no desenvolvimento científico 

e tecnológico. Esse panorama indica a necessidade que o Brasil possui em manifestar-se, 

favoravelmente ao acesso livre à informação, promovendo, conseqüentemente, o aumento 

expressivo da visibilidade de suas pesquisas, de seus pesquisadores e de suas instituições. 

 

 3.3.2 Interface usuário versus periódico eletrônico: uma relação de vantagens e 

desvantagens  

 

Ao longo de sua evolução o periódico apresenta inúmeras tentativas de atender de 

maneira prática as necessidades informacionais dos mais variados públicos, inclusive os do 

campo da CI. De acordo com Chrzastowski (1999, p.317), os usuários tendem ao "princípio 

do menor esforço", segundo o qual "cada indivíduo adotará em seu trabalho um curso de ação 

que provavelmente envolverá o dispêndio do menor esforço". 

Nessa perspectiva, e principalmente em decorrência do processo de modernização das 

mídias, a necessidade de processos mais eficientes, demandou estudos mais profundos acerca 

do uso de periódicos eletrônicos apontando prioritariamente as vantagens e desvantagens de 

seu uso. 

                                                
13 Art. 1º. As instituições de ensino superior de caráter público, assim como as unidades de pesquisa, ficam 
obrigadas a construir os seus repositórios institucionais, nos quais deverão ser depositados o inteiro teor da 
produção técnico-científica conclusiva do corpo discente, com grau de aprovação, dos cursos de mestrado, 
doutorado, pós-doutorado ou similar, a produção técnico-científica conclusiva do corpo docente dos níveis de 
graduação e pós-graduação, assim como a produção técnico-científica, resultado das pesquisas realizadas pelos 
seus pesquisadores e professores, financiadas com recursos públicos, para acesso livre na rede mundial de 
computadores – INTERNET (www.camara.gov.br/sileg/integras/461698.pdf).   
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Reportando-nos a quarta Lei de Ranganathan – economize o tempo do leitor – 

podemos inferir que esta tem ligação direta com o conceito de acessibilidade, haja vista que o 

acesso ao serviço de informação é o maior determinante de seu uso. Neste sentido, é provável 

que o usuário ao sentir dificuldade em realizar uma pesquisa, acabe desistindo de fazê-lo.  

Os motivos são diversos, tais como: informações ambíguas, dificuldade de acesso, 

problemas de indexação, falhas de sistemas entre outras, Lancaster (1995, p.). É a conhecida 

Lei de Mooers14. Ou seja, os usuários desejam acesso fácil e interfaces amigáveis, de modo 

que seja poupado tempo e esforço, haja vista que uma das principais vantagens do periódico 

eletrônico é sua acessibilidade em vários locais e a possibilidade de obter o texto integral 

direto em seu computador (CRUZ, et al. 2003). 

Para esta abordagem, Chrzastowski (1999) nos revela dados de uma pesquisa realizada 

na Chemical Library of University of Illinois at Urbana-Champaign, onde é apontada a 

preferência pelos recursos eletrônicos em vez dos impressos, mesmo quando estes últimos são 

identificados como fontes mais efetivas e apropriadas (CRUZ, et al. 2003, p.32). Assim, 

entendemos que os periódicos eletrônicos são uma ferramenta importante para a propagação 

do conhecimento, haja vista, que a amplitude de facilidades proporcionadas por esse tipo de 

publicação é capaz de contribuir sobremaneira, na disseminação do conhecimento no âmbito 

da ciência. Souza (2010), afirma que a produtividade dos pesquisadores tem maior 

visibilidade quando o acesso aos conteúdos é aberto. Esse tipo de versão beneficia todos os 

envolvidos: os editores, os autores e principalmente os usuários.  

Na publicação eletrônica os autores têm uma dimensão do processo de avaliação e 

acesso a um grande número de fontes, onde posteriormente poderá disponibilizar sua 

produção. Os editores podem ter um controle maior do que está sendo produzido na área, 

escolher melhor os avaliadores e baratear os custos com a edição.  

Já os usuários passam a dispor de mais recursos para a recuperação da informação, 

novos índices de citações e referências cruzadas, além de canais abertos de comunicação entre 

autores e leitores. Cruz, et al. (2003), nos lembra que para toda atividade exercida existem 

vantagens e desvantagens, assim, para o uso do periódico eletrônico estes autores, revelam 

suas duas faces, lembrando-nos que de acordo com a literatura consultada, acredita-se que as 

vantagens superam e muito as desvantagens apresentadas. Deste modo, para melhor 

visualizarmos essa via de mão dupla, apresentamos o quadro 4, a seguir: 

                                                
14 “Em um ambiente no qual é absolutamente crítico para um usuário ter informação, um sistema de recuperação 
de informações terá a tendência de ser utilizado, não importa o quanto deficiente o mesmo seja” (AUSTIN, 
2001, p.609). 
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QUADRO 4: VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PERIÓDICO ELETRÔNICO 
 

VANTAGENS CARACTERÍSTICAS 
 
Rapidez na produção e 
distribuição 

 
Eliminação de algumas fases do processo de publicação e mais 
agilidade na distribuição. 

Acessibilidade Acesso rápido de qualquer computador em qualquer lugar. 
Custos de assinatura Economia no preço final do periódico eletrônico por conta da 

assinatura. 
Habilidades multimídia Pode-se lançar mão de vários recursos audiovisuais que valorizam o 

artigo, assim como imagens tridimensionais com movimentos, sons 
etc. 

Possuem links internos e 
externos 

Possibilidade de acesso a outros textos do mesmo autor ou de assuntos 
correlatos a partir de um link no texto, assim como acesso a diferentes 
partes do mesmo artigo. 

Disseminação da informação de 
forma mais rápida e eficiente 

Consegue-se enviar aos usuários os sumários de periódicos de forma 
eletrônica assim que o título é publicado, possibilitando-lhes 
atualização constante com o que está sendo produzido pela comunidade 
acadêmica. 
 

DESVANTAGENS CARACTERÍSTICAS 
Barreiras socioculturais Tempo de adaptação à interface eletrônica por pessoas sem acesso a 

internet.  
Barreiras econômicas Auto preço para comprar equipamentos para disponibilizar o acesso.  

Barreiras tecnológicas Problemas de configuração de redes e no caso de alguns recursos 
multimídia, a qualidade de imagem ou som pode ficar comprometida. 

Fonte: Autoria própria, 2011. 
 

 
 
3.3.3 Critérios de indexação na internet: ações para otimizar a recuperação da 

informação 

 

Com o surgimento da internet e a evolução dos suportes, a necessidade de ampliação 

de recursos de armazenamento e disseminação da informação científica passa a ser assunto 

bastante discutido no meio acadêmico, sobretudo, no campo da Ciência da Informação. 

Conforme (Gruszynski, 2007, p. 2), diante da quantidade de informações disponíveis 

para pesquisa na web, a racionalização dos processos de busca, consulta e navegação é 

fundamental para evitar a sobrecarga cognitiva, característica dos processos de indexação. 

Neste aspecto, as revistas científicas passam a figurar como os principais veículos de 

comunicação formal dos resultados de pesquisas originais. E como uma estratégia editorial na 

maioria dos casos, passa-se a pensar mais na questão da visibilidade creditada as revistas por 

meio dos processos editoriais de excelência.  

Assim, construir uma reputação de qualidade e credibilidade em uma área de 

conhecimento e ser indexado em índices de prestígio nacional e internacional faz parte do 
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objeto de desejo da maioria dos periódicos científicos (Gruszynski, 2007). Packer & 

Meneghini (2006), argumentam que ao longo de sua evolução, os periódicos foram 

pressionados a alcançar e manter a condição de veículo preferencial e confiável para 

publicação, leitura e citação sistemática de resultados originais de pesquisa (Gruszynski, 

2007, p. 9). Trata-se, portanto, de um círculo que atualiza e, ao mesmo tempo, refrata 

determinada  posição de uma comunidade científica, de usuários que são seus próprios autores 

e leitores (PACKER & MENEGHINI, 2006). Neste sentido, cabe-nos concordar com a 

afirmação de Gruszynski (2007, p.8) ao dizer que,  

 

Se a qualidade e a credibilidade são características intrínsecas a uma 
publicação de referência, sua visibilidade irá depender sobremaneira de sua 
capacidade de ser acessada em bases de dados e índices. Neste sentido, as 
questões tecnológicas passam a ser determinantes na localização das 
informações, geralmente realizada através de mecanismos de busca e 
indexação.  
 

Então, como uma forma de facilitar esse processo, passou-se a associar metadados15 

aos documentos. Estes por sua vez, têm a função de facilitar a recuperação de informações 

eletrônicas, fornecendo meios de identificação e organização, tornando possível a associação 

de fontes diferenciadas e heterogêneas (FERREIRA, MODESTO, WEITZEL, 2006). 

 De acordo com Lancaster (2004), os sistemas de recuperação de informação 

apresentam uma entrada por onde é recebido um documento selecionado de acordo com a 

política do serviço de informação. Após a entrada, o documento passa por dois tipos de 

representação, quais sejam: a descritiva e representação temática. Após esse processo, os 

produtos da descrição são armazenados em uma base de dados para acesso.  

Neste processo, um usuário com uma determinada necessidade informacional, fará 

perguntas ao sistema por meio de estratégias de busca (LANCASTER, 2004, p.2). A este 

processo, dá-se o nome de indexação, que segundo Gil Leiva (1999, p.19-20), ocorre em dois 

momentos: a indexação do documento, para armazenamento; e a indexação da pergunta do 

usuário, cujo objetivo é obter o que o autor chama de “resposta documental”, ou seja, para 

recuperar documentos que atendam à necessidade do usuário, materializada na expressão de 

busca (SANTOS, 2009). 

Embora sejam considerados processos distintos, a classificação e a indexação de 

documentos são em essência a mesma coisa. Enquanto a classificação utiliza-se de um 

                                                
15 São dados que descrevem informações sobre cada objeto (FERREIRA, MODESTO & WEITZEL, 2006). 
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sistema de classificação (CDD e CDU) 16a indexação pode utilizar palavras ou expressões do 

próprio texto para a representação o conteúdo (SANTOS, 2009, p. 45). Porém, o ato em si 

consiste em atribuir uma representação a um documento, com o intuito de armazená-lo e 

recuperá-lo do ponto de vista de seu conteúdo. Com base na afirmação de Lancaster, de que:  

 
O processo que consiste em decidir do que trata um item e de atribuir-lhe um 
rótulo que represente esta decisão é conceitualmente o mesmo, quer o rótulo 
atribuído seja extraído de um esquema de classificação, de um tesauro ou de 
uma lista de cabeçalhos de assuntos, quer o item seja uma entidade 
bibliográfica completa ou parte dela, quer o rótulo seja subseqüentemente 
arquivado em ordem alfabética ou em outra seqüência (ou, com efeito, não 
arquivado de modo algum), quer o objeto do exercício seja organizar 
documentos em estantes ou registros em catálogos, índices impressos ou 
bases de dados eletrônicas. (LANCASTER, 2004, p. 21) 

   
 

Entende-se que indexação é a representação de um documento ou das perguntas feitas 

pelos usuários, no ato de busca, por meio de linguagem natural ou uma linguagem 

documentária. Assim, a indexação na internet seria a execução deste processo por meio de 

programas ou algoritmos de computador. Hjørland (2008) define indexação automática como 

“a indexação feita por procedimentos algorítmicos”. Para este autor, o algoritmo pode 

trabalhar em uma base contendo representações dos documentos, e/ou texto completo, 

registros bibliográficos ou partes do texto, bem como pode ser efetuada em bases de materiais 

não-textuais, como imagens ou música (HJØRLAND, 2008). 

Pensando em otimizar o acesso aos conteúdos, indexados, na web o World Web 

consortium - W3C17 - criou um conjunto de recomendações  cujo objetivo é orientar os 

desenvolvedores de recursos para a  Web de modo que as informações disponíveis na rede 

possam ser acessadas pela maior quantidade e diversidade de usuários (GRUSZYNSKI,  

2007). Com o intuito de facilitar a movimentação dos usuários com dificuldades em manusear 

as ferramentas disponíveis na internet, a questão da acessibilidade vem sendo discutida para 

pensar em alternativas de navegação e recuperação da informação no ambiente eletrônico. 

Neste sentido, pensar na adequação de documentos a suportes móveis, inclusive, é uma 

modalidade a ser pensada, dada a quantidade de tecnologia móvel disponível no mercado.  

Neste aspecto, é perceptível que os editores de revistas eletrônicas, passaram a pensar 

com mais preocupação nas interfaces das revistas, com o intuito de tornar o processo de busca 

                                                
16 Classificação Decimal Universal – CDU e Classificação Decimal de Dewey – CDD – São linguagens 
documentárias que servem para classificar documentos de modo a recuperá-los posteriormente (SANTOS, 
2009).  
17 http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT   
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mais rápido e a navegação mais atrativa. Gruszynski (2007) comenta, que, o processo de 

edição e publicação on-line abrange aspectos particulares vinculados ao suporte, como a 

disponibilidade de acesso, resgate das informações, critérios de interatividade e 

navegabilidade. Contudo, estes processos, necessitam estabelecer parâmetros orçados pela 

tradição e legitimidade do impresso, quais sejam: apresentar política editorial, possuir 

conselho editorial, uma rigorosa revisão de qualidade (peer review), dedicar-se a uma área 

específica, manter edições regulares, ter ISSN, apresentar instruções aos autores, não ter 

caráter departamental, para citar alguns. 

Já para a descrição de conteúdo de recursos eletrônicos, a autora supracitada, 

argumenta que um dos padrões que vem se destacando é o Dublin Core (DC) formado por 

quinze elementos:  

1. Title, nome dado ao recurso;  

2. Creator, responsável pelo conteúdo do recurso;  

3. Subject, assunto sobre o qual o conteúdo do recurso versa;  

4. Description, breve descrição do conteúdo do recurso;  

5. Publisher, responsável pela publicação do conteúdo do recurso;  

6. Contributor, outros responsáveis por contribuir com o conteúdo do recurso;    

7. Date, data de um evento no ciclo de vida do recurso;  

8. Type, natureza ou gênero do conteúdo do recurso;  

9. Format, formato físico ou digital do recurso;  

10. Identifier, referência única para o recurso dentro de um dado contexto (URI);  

11. Source, referência para um recurso do qual o recurso atual é derivado;  

12. Language, linguagem do conteúdo do recurso;  

13. Relation, referência para um recurso relacionado ao recurso atual;  

14. Coverage, escopo do conteúdo do recurso;  

15. Rights, informações sobre quem mantém direitos sobre o recurso (FARIA; 

PERICÃO, 2008).  

 

Neste aspecto, o Dublin Core irá facilitar a indexação de periódicos eletrônicos que 

por sua vez, consiste em recuperar, selecionar e exprimir as informações contidas nos 

documentos.  

Trata-se, portanto, de uma operação de descrição interna, cujo objeto é o conteúdo 

intelectual dos documentos. As principais etapas da indexação tanto para documentos 

impressos, quanto para documentos na web, são: a determinação do assunto ou assuntos 
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fundamentais do documento (este processo é investigado através dos cabeçalhos de assuntos 

e/ou tesauros da área específica); a identificação dos elementos do conteúdo a descrever e a 

extração dos termos correspondentes; a verificação da pertinência dos termos, a sua tradução 

em linguagem documental; a verificação da pertinência da descrição feita e a formalização 

dessa descrição, de acordo com as regras a seguir. (FARIA; PERICÃO, 2008). 

 

3.4 TRILHA CONCEITUAL DA PESQUISA 
 
 
 A trilha conceitual desta pesquisa tem o objetivo de apresentar os mais variados 

conceitos abordados no referencial teórico com o auxilio do mapa conceitual, com vistas a 

apresentar de forma sucinta os aspectos pertinentes aos conceitos, aplicações, objetivos e 

relações entre as mais variadas áreas do conhecimento que dão sustentação a Ciência da 

Informação,  perpassando pela Gestão da Informação e o periódico eletrônico. Neste sentido, 

a figura 2 representada pelo mapa a seguir, apresenta o percurso realizado para construir um 

referencial teórico que atenda as nossas expectativas em relação ao tema proposto. 
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FIGURA 2: MAPA CONCEITUAL DO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
 
Fonte: Autoria própria, 2011 
 
 
 Para fundamentar a presente pesquisa foram utilizadas fontes diversas, com destaque 

para autores clássicos da Ciência da Informação, Gestão da Informação, Produção Científica e 

Periódicos Científicos Eletrônicos. Para melhor visualizar, optamos por elencar no quadro 05 

os autores que embasaram nosso referencial teórico. 
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QUADRO 5: AUTORES QUE EMBASARAM O REFERENCIAL TEÓRICO 
 

AUTOR NATUREZA ANO 
ANDRWE CARNEGIE LIVRO 1899 
ASHLEY ARTIGO 2003 
BARRETO ARTIGO 1994 
BIOJONE LIVRO 2003 
BRIQUET DE LEMOS PALESTRA 2005 
BRONOSWSKI LIVRO 1977 
CAPURRO; HJØRLAND ARTIGO 2007 
CAREGNATO; VANZ ARTIGO 2003 
CHAN; COSTA ARTIGO 2005 
CHRZASTOWSKI ARTIGO 1999 
CRAWFORD LIVRO 1996 
CRUZ ET AL ARTIGO 2003 
DIAS TESE 2003 
FERREIRA LIVRO 2008 
FIGUEIREDO  LIVRO 1999 
FIGUEIRÔA LIVRO 2000 
FLORID ARTIGO 2010 
FONTES LIVRO 2006 
FREIRE ARTIGO 2006 
FREIRE e FREIRE LIVRO 2010 
FREIRE ET AL ARTIGO 2010 
GARVEY LIVRO 1979 
GROGAN LIVRO 1992 
GUILARESVSKI LIVRO 1971 
HABERMAS LIVRO 1997 
HOUGHTON LIVRO 1975 
JAPIASSÚ; MARCONDES DICIONÁRIO 1993 
KURAMOTO ARTIGO 2006 
LAGOZE; SOMPEL ARTIGO 2000 
LANCASTER ARTIGO 1995 
LATOUR LIVRO 2002 
LE COADIC LIVRO 2004 
LEVY LIVRO 1993 
LICHNEROWICZ LIVRO 1983 
LOURENÇO LIVRO 1997 
MACIAS CHAPULA ARTIGO 1998 
MARCONDES; SAYÃO ARTIGO 2002 
MCGEE; PRUSAK LIVRO 1994 
MCGUARRY LIVRO 1999 
MEADOWS ARTIGO 2001 
MIKSA LIVRO 1994 
MIRANDA ARTIGO 1996 
MORADO NASCIMENTO TESE 2005 
MORESI LIVRO 2001 
MOSTAFA ARTIGO 1992 
MUELLER LIVRO 2007 
OLIVEIRA LIVRO 2005 
OLIVEIRA DISSERTAÇÃO 2009 
ORNELAS; ARROYO ARTIGO 2006 
ORTEGA ARTIGO 2004 
PINHEIRO ARTIGO 2004 
ROWLEY ARTIGO 2002 
SANTOS LIVRO 1989 
SARACEVIC  ARTIGO 1996 
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SILVA LIVRO 2008 
SOUZA MONOGRAFIA 2010 
STUMPF ARTIGO 1996 
TARGINO ARTIGO 1998 
TENOPIR; KING ARTIGO 1998 
VALENTIM LIVRO 2007 
WERSIG E NEVELING ARTIGO 1975 
ZIMAN LIVRO 1979 
Fonte: Autoria própria, 2011 
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4 DISCUSSÃO METODOLÓGICA 
 
 

Conforme Gil (1999, p. 48) os procedimentos metodológicos de uma pesquisa 

científica são apresentados com o intuito de garantir a implementação dos objetivos e os 

passos metodológicos utilizados na realização da mesma. Deste modo, a pesquisa científica é 

a realização de uma investigação planejada, na qual é “desenvolvida e redigida de acordo com 

as normas da metodologia consagradas pela ciência. É o método que caracteriza o aspecto 

cientifico de uma pesquisa” Gil (1999, p. 48). 

 

4.1 O MÉTODO CIENTÍFICO: breves considerações 

 

 Etimologicamente, o termo método é oriundo da palavra meta, que significa “ao longo 

de”, e hodós, “via, ou caminho”. Deste modo, o método seria a ordem que se segue na 

investigação da verdade, no estudo feito por uma ciência, ou para atingir um fim determinado 

(ARANHA, 1993). 

 Embora sempre tenha sido motivo de discussão na Filosofia, o método nunca foi tão 

explorado como pelos filósofos do século XVII. É na Idade Moderna que os estudos se 

voltam mais para o método científico, as questões do conhecer passam a ter um significado 

marcante nas pesquisas desta época. Neste sentido, o método científico, significou uma 

verdadeira revolução, pois, de acordo com Aranha (1993, p. 155), foi naquele momento que a 

ciência rompeu com a Filosofia e passou a buscar seu próprio caminho a partir do que 

conhecemos atualmente por método. Nesse caminhar evolutivo, a ciência já não é mais serva 

da teologia: como afirma Aranha (1993), ela deixa de ser um saber contemplativo, formal e 

finalista, para ficar indissoluvelmente atrelada a técnica, tornando-se o cerne do trabalho 

científico. 

 De acordo com Almeida e Magalhães (2002) a filosofia da ciência cria o método 

científico para excluir tudo o que tem natureza subjetiva e, portanto, não é suscetível de fazer 

parte do que se denomina conhecimento científico. Já Vieira Pinto, (1979) argumenta que a 

pesquisa científica constitui um tema cuja consideração o homem de ciência, de modo geral, e 

o pesquisador, em particular, não podem deixar de se dedicar. Para este autor, em qualquer 

campo de atividade em que o pesquisador atue,  

Faz-se necessário a reflexão sobre o trabalho que executa os fundamentos 
existenciais, os suportes sociais e as finalidades culturais que o 
fundamentam, bem como o exame dos problemas epistemológicos que a 
penetração no desconhecido do mundo objetivo suscita, a determinação da 
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origem, poder e limites da capacidade perscrutadora da consciência, e tantas 
outras questões desse gênero, que se referem ao processo da pesquisa 
científica e da lógica da ciência, não podem ficar à parte do campo de 
interesse intelectual do pesquisador, que precisa conhecer a natureza do seu 
trabalho (VIEIRA PINTO, 1979, p. 3). 
 

 Neste sentido, a pesquisa científica deve ser a mediação e a construção de uma 

sociedade melhor, seu objetivo absoluto.  Nesta perspectiva última, “a criação de uma 

sociedade justa e humana é o objetivo imediato, final, incondicionado, para o qual o 

pesquisador tem de contribuir com seu trabalho de estudo e descoberta” (PINTO, 1979, p. 

535). 

 Carl Sagan (2006) argumenta que mais importante do que divulgar os resultados das 

pesquisas científicas, é a divulgação de seus métodos, pois é a partir deles que o público pode 

ter a verdadeira noção do que é a ciência e do quão árduo é o trabalho dos que a fazem. 

Assim, se só comunicássemos apenas as descobertas e os produtos das ciências, sem ensinar o 

seu método crítico, como os indivíduos poderiam distinguir a ciência da pseudociência? 

 Desta forma, a metodologia da pesquisa, é tão importante quanto os resultados a serem 

apresentados ao final da investigação. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA: conceitos e objetivos 

 

A proposta metodológica desta pesquisa visa associar um conjunto de técnicas de 

análise, que juntas nos proporcionaram uma observação minuciosa dos resultados obtidos. Em 

tempo, a pesquisa em destaque caracteriza-se quanto aos seus objetivos por ser do tipo 

exploratório-descritiva.  

Gil (1999) destaca que um estudo exploratório ocorre normalmente quando há pouco 

conhecimento sobre a temática a ser abordada e é por meio deste estudo, que se busca 

conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná-lo explícito ou construindo 

hipóteses, envolvendo levantamento bibliográfico. Quanto ao aspecto descritivo, este autor 

argumenta que seu principal objetivo é descrever características de determinada População ou 

fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis.  

Utiliza-se de técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 1999). Neste aspecto, a 

pesquisa descritiva configura-se como estudo intermediário entre as pesquisas exploratórias e 

explicativas, ou seja, não é tão preliminar como a primeira, nem tão complexa quanto à 

segunda. Neste caso, a pesquisa descritiva, consegue descrever, identificar, relatar e comparar, 

entre outros aspectos. Andrade (2002) complementa que a pesquisa descritiva preocupa-se em 
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observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los sem interferir nos 

resultados,  possibilitando que os fenômenos físicos e humanos possam ser estudados sem que 

o pesquisador os manipule.   

Assim, os resultados obtidos através de estudos exploratórios, podem contribuir no 

sentido de identificar as relações existentes entre as variáveis estudadas de determinada 

população, pois, possibilita ao pesquisador informar sobre situações, fatos, opiniões ou 

comportamentos relativos à população analisada.  

Quanto ao método de coleta dos dados, estes podem ser classificados em dois grupos: 

os métodos quantitativos e os métodos qualitativos. Em relação aos métodos quantitativos, 

Wolffenbüttel (2008), assevera que estes se originam nas ciências exatas, e sua finalidade é a 

análise de quantidades nos dados e as informações correspondentes para que os resultados 

constituam medidas precisas e confiáveis do objeto em estudo, permitindo análises 

estatísticas, atendendo à necessidade de mensuração, representatividade e projeção. Já o 

método quantitativo é apropriado para medir tanto opiniões, atitudes e preferências, como 

comportamentos, além de indicado quando se pretende determinar o perfil de um grupo de 

pessoas ou de empresas, baseando-se em características ou em percepções que elas têm em 

comum.  

Em relação ao método qualitativo Wolffenbüttel (2008) assevera que o mesmo tem a 

finalidade de reduzir a distância entre pesquisador e pesquisado, entre teoria e dados, entre 

contexto e ação. Sendo a principal característica da pesquisa qualitativa a participação do 

pesquisador no universo interpretativo e de condução da pesquisa, porquanto o pesquisador 

observa, registra e analisa interações reais entre pessoas e entre pessoas e sistemas.  

De acordo com Minayo (2007, p.21) a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares, sendo largamente utilizada nas ciências sociais, uma vez que ela se preocupa 

com um nível de realidade que não pode ser quantificada. Ou seja, trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis ou categorias (OLIVEIRA, 2009). Para este argumento, 

Valentim (2005, p. 19) complementa que, nesta abordagem,  

 
[...] é possível obter uma compreensão profunda de certos fenômenos sociais 
apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo da ação 
social face à configuração das estruturas societais, seja a incapacidade da 
estatística de dar conta dos fenômenos complexos e dos fenômenos únicos. 
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Ainda de acordo com Valentim (2005) a pesquisa qualitativa é um método que 

enfatiza as especificidades de um fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser. 

Do ponto de vista de seus procedimentos, trata-se, de uma pesquisa bibliográfica de caráter 

documental. Conforme a definição de Cervo e Bervian (1983, p.55) a pesquisa bibliográfica, 

 

Explica um problema a partir de referenciais teóricos publicados em 
documentos. Podendo ser realizada de forma independente ou como parte da 
pesquisa descritiva ou experimental, ambos os casos buscam conhecer e 
analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existente sobre 
um determinado assunto, tema ou problema. 
 

Para estes autores, esse tipo de pesquisa constitui parte da pesquisa descritiva ou 

experimental, quando objetiva recolher informações e conhecimentos prévios acerca de um 

problema para o qual se procura resposta ou acerca de uma hipótese que se quer experimentar. 

Por ser de natureza teórica, a pesquisa bibliográfica é parte obrigatória, da mesma forma 

como outros tipos de pesquisa, haja vista, que é por meio dela que tomamos conhecimento 

sobre a produção científica existente em determinada área do saber.  

Em relação à pesquisa documental realizada, podemos dizer que esta muitas vezes se 

confunde com a pesquisa bibliográfica, em virtude de suas características. Entretanto, Gil 

(1999), aponta como diferencial entre esses tipos de pesquisa a natureza de ambas. Pois a 

pesquisa bibliográfica utiliza-se prioritariamente das falas de outros autores sobre 

determinado assunto para validar um estudo. Já a pesquisa documental baseia-se em materiais 

que ainda não receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com 

os objetivos da pesquisa.  

Desta maneira, a pesquisa documental pode integrar as técnicas de pesquisa utilizadas 

em um mesmo estudo ou caracterizar-se como o único delineamento utilizado para tal. Sua 

notabilidade é justificada no momento em que se organizam as informações que se encontram 

dispersas, conferindo-lhe uma nova importância como fonte de consulta (RAUPP; BEUREN, 

2003). 

Nesta perspectiva, o estudo em tela, visa identificar e mapear as temáticas abordadas 

pela PBCIB descobrindo suas relações com a Ciência da Informação e Biblioteconomia, 

caracterizando a revista como um instrumento de pesquisa inovador no âmbito dos periódicos 

de referência. De acordo com Souza e Freire (2010) o periódico de referência pode ser 

compreendido como aquele que proporciona acesso a citações e resumos de artigos, 

monografias, dissertações, teses e sumários correntes, direcionando o usuário as fontes 

primárias na integra. 
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Para melhor compreender e validar os dados coletados, adotamos a análise 

bibliométrica como indicador quantitativo, por se tratar de uma ferramenta estatística, que 

possibilitou estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da Informação, com a conotação 

de esclarecimento dos processos científicos e tecnológicos, por meio da contagem de 

documentos. 

De acordo com Guedes e Borschiver (2005) a bibliometria “é um conjunto de leis e 

princípios empíricos, que contribuem para estabelecer os fundamentos teóricos da Ciência da 

Informação”. Neste caso, foram utilizadas duas Leis bibliométricas, a saber:  

a) A Lei de Bradford – que tem seu foco no estudo de periódicos e serve para estimar 

o grau de relevância de periódicos, em dada área do conhecimento; 

b) E a Lei de Zipf – que trabalha com a contagem de palavras a partir de sua 

incidência em determinada área do conhecimento, e cuja ligação direta se refere à 

representação da informação, isto é, a indexação temática.  

 

Neste sentido, a adoção da Lei de Zipf, serviu para quantificar as palavras-chaves dos 

artigos indexados pela PBCIB com vistas a verificar sua incidência em determinada temática, 

possibilitando a análise de seu conteúdo. 

Desta forma, Guedes e Borschiver (2005) aponta que através da Bibliometria é 

possível mapear e gerar diferentes indicadores de tratamento e gestão da informação e do 

conhecimento, especialmente em sistemas de informação e comunicação científica, 

tecnológicos e de produtividade, necessários ao planejamento, à avaliação e à gestão da 

Ciência e da tecnologia, de uma determinada comunidade científica ou país. 

 

4.3 DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA: o campo da investigação  
 

O campo de estudo desta pesquisa é constituído da produção científica dos artigos 

publicados no periódico eletrônico Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 

Biblioteconomia (PBCIB), a revista tem como objetivo divulgar resultados de pesquisas 

brasileiras nas áreas de Ciência da Informação e Biblioteconomia, em nível de graduação e 

pós-graduação.  

Por suas características, a PBCIB pode ser considerada uma publicação secundária, 

fonte ou recurso de informação secundário. Conforme esclarece Atherton (1977), num 

periódico secundário a informação é representada e “raramente serve como substituto do 

documento original”, portanto, deve ser organizada e detalhada de tal forma a orientar o 
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usuário até o documento original, na íntegra. Atherton (1977) chama a atenção de que a 

função desse serviço de informação é guiar o usuário até documentos de sua área de interesse, 

selecionados na literatura disponível, neste caso, em forma eletrônica, porque o conteúdo do 

periódico “Pesquisas Brasileiras em Ciência da Informação e Biblioteconomia” está 

direcionado a temas estudados no Grupo de Pesquisa liderado pela Profa. Dra. Isa Freire, 

sobre Informação e Inclusão social. 

Com um layout atrativo, a PBCIB representa uma proposta inovadora no que se refere 

à modalidade de periódicos. Considerada uma fonte secundária de informação, a PBCIB, 

caracteriza-se por conter informações sobre documentos primários. De acordo com Freire e 

Souza (2010) tais informações,  

 
Não são originais e basicamente citam, revisam e interpretam os trabalhos 
originais. Em suma, pode-se inferir que as fontes secundárias de informação 
são, na verdade, um meio de organizar os documentos primários guiando o 
usuário até o documento original.   

 

Neste sentido, tem-se na PBCIB, uma forma dinâmica de recuperação da informação 

no que concerne a resumos de artigos, monografias, dissertações, teses, e sumários correntes 

das principais revistas situadas no campo da Biblioteconomia e Ciência da informação. 

Caracterizando-a como uma publicação preocupada em atender as necessidades da 

comunidade cientifica, fornecendo subsídios informacionais com maior agilidade e eficiência. 

Desta forma, compreendemos que a PBCIB está em consonância com a quarta Lei de 

Ranganathan, qual seja – economize o tempo do leitor.   
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FIGURA 3: PÁGINA PRINCIPAL DA REVISTA PBCIB. 
 

 
Fonte: Disponível em: http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pbcib/index 

 
Ao referir-se aos periódicos de resumos, em específico a PBCIB, Freire, et al. (2010), 

asseveram que este periódico trabalha com resumos de artigos publicados em revistas 

científicas brasileiras, as quais devem ser relevantes para as áreas de Ciência da Informação e 

Biblioteconomia. De acordo com as estatísticas da revista, o gráfico 1, representa o total de 

publicações contidas na PBCI. 

 

GRÁFICO 1: TOTAL DE EDIÇÕES PUBLICADAS 

 

  Fonte: Pesquisa, 2011 
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Em relação aos limites do universo documental, referente ao período compreendido 

entre 2006 e 2008, pois o ano de 2009 ainda não havia sido editado no decorrer dessa 

pesquisa, encontramos 974 trabalhos, divididos entre: resumos de artigos científicos, 

monografias de graduação e de pós-graduação, dissertações e teses, resenhas, recensões e 

sumários correntes das revistas indexadas, representados nos gráficos que se seguem. Quanto 

às seções da PBCIB, o periódico está divido da seguinte maneira:  

a) apresentação do número da revista;  

b) editorial, publicado no primeiro fascículo de cada volume;  

c) resumos de artigos publicados em revistas eletrônicas brasileiras nas áreas de 

Ciência da Informação e Biblioteconomia (ver gráfico 2);  

d) sumários correntes das revistas brasileiras indexados em cada fascículo da PBCIB 

(ver gráfico 3);  

e) resenhas de livros/artigo/mídia que sejam considerados relevantes para as áreas de 

Ciência da Informação e Biblioteconomia, os quais podem ter sido publicados em 

revistas indexadas ou elaborados especialmente para a PBCIB (ver gráfico 4);  

f) recensões de livros/artigos/mídia relevantes nas áreas da Ciência da Informação e 

Biblioteconomia, os quais podem ter sido publicados em revistas indexadas ou 

elaborados especialmente para a PBCIB (ver gráfico 5);  

g) resumos de teses, dissertações e monografias defendidas em programas de pós-

graduação e cursos de graduação nas áreas de Ciência da Informação e 

Biblioteconomia reconhecidos, respectivamente, pela Capes ou pelo Ministério da 

Educação (ver gráfico 6).  

Quanto aos resumos de artigos publicados até 2008 a PBCIB apresenta os seguintes 

números: 

GRÁFICO 2: TOTAL DE RESUMOS DE ARTIGOS INDEXADOS PELA PBCIB. 
 

 

Fonte: Pesquisa, 2011. 
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Percebe-se que ao longo dos seis anos de existência a PBCIB, foi se consolidando 

enquanto periódico de resumos. Apresentando um aumento significativo na publicação de 

resumos de artigos, no qual, estão totalizados 580 trabalhos como demonstrado no gráfico 2.  

Inicialmente com 67 publicações, no primeiro semestre de 2006, subindo para 139, no 

segundo semestre de 2007, ano, em que apresentou o maior índice de resumos de artigos 

publicados. Em relação aos sumários correntes 18das revistas brasileiras indexadas em cada 

fascículo da PBCIB, têm-se as seguintes estatísticas, representadas no gráfico 3: 

 

GRÁFICO 3: SUMÁRIOS CORRENTES DAS REVISTAS INDEXADAS POR 
NÚMEROS 

 

 

Fonte: Pesquisa, 2011 
 
 

Conforme dados fornecidos pela revista, de 2006 até 2007, a PBCIB indexou 108 

sumários correntes. É provável, que este número tenha aumentado, pois, os dados que tivemos 

acesso, dão conta dos números de 2006 até 2008. 

Para as resenhas de livros, artigo ou mídia de interesse da Biblioteconomia e da 

Ciência da Informação, por número de fascículos, foram publicados 34 trabalhos, 

representados no gráfico 4 a seguir:  

 

 

 
                                                
18 Informação bibliográfica fornecida aos usuários de uma biblioteca sobre as novas publicações em sua área de 
especialização. Normalmente é destinado ao quadro gerencial, acadêmico ou administrativo de uma instituição e 
seu objetivo é divulgar os periódicos recebidos mensalmente na biblioteca para que os departamentos, 
coordenações e diretorias possam solicitar revistas para consulta ou uma cópia do artigo de seu interesse 
(SOUSA, 2000). 
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GRÁFICO 4: RESENHAS DE LIVROS/ARTIGOS/MÍDIA 
 

 
Fonte: Pesquisa, 2011 
 

 

Já as recensões19 de livros/artigos/mídia relevantes que podem ter sido publicados em 

revistas indexadas ou elaborados especialmente para a PBCIB temos os seguintes números, 

expostos no gráfico 5: 

 

GRÁFICO 5: QUANTIDADE DE RECENSÕES PUBLICADAS NA PBCIB 
 

 

Fonte: Pesquisa, 2011. 
 

As recensões publicadas pela PBCIB, correspondem a um total de 9 trabalhos, também 

referentes ao período de 2006 a 2007. Os trabalhos acadêmicos ocupam o ranking de segundo 

maior índice de resumos publicados com um total de 234 trabalhos, estando representado no 

gráfico 6, a seguir:  

 

                                                
19 É um trabalho de síntese que revistas e jornais científicos publicam geralmente logo após a edição de uma 
obra, com o objetivo de divulgação. Não é a mesma coisa que um resumo e pode ser de um ou mais capítulos ou 
de um livro inteiro ou artigo de revista. Apresenta falhas, lacunas e virtudes, explora o contexto histórico em que 
a obra foi elaborada e faz comparações com outros autores (SOUSA, 2000).   



71 
 

GRÁFICO 6: RESUMOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO 
 

 

Fonte: Pesquisa, 2011. 
 

No item, resumos de graduação e pós-graduação, encontram-se, 16 teses de doutorado, 

81 dissertações de mestrado e 137 monografias, defendidas em programas de pós-graduação e 

cursos de graduação nas áreas de Ciência da Informação e Biblioteconomia devidamente 

reconhecidos, pela Capes20 ou pelo Ministério da Educação.  

 

i. Quanto à periodicidade a revista é publicada semestralmente, a partir do 

primeiro semestre de 2006; 

ii. Em relação à Política de acesso público, a revista proporciona acesso livre a todo 

seu conteúdo, com o intuito de tornar amplo e gratuito o acesso a pesquisas e 

promover um maior intercâmbio de conhecimento.  

 

Esta política corresponde aos princípios de publicação do patrocinador da revista, o 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, que apoiou com a 

tecnologia do SEER e aceitou o desafio de desenvolver sua aplicação a um novo formato de 

publicação eletrônica. Trabalho feito com competência e criatividade por Ramón Martins 

Sodoma da Fonseca e pelos demais membros da Equipe SEER.    

Por fim, há ainda informação sobre o responsável pela publicação, o Grupo de 

Pesquisa Informação e Inclusão social, certificado pelo IBICT, que tem como objetivos:   

 
                                                
20 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – De acordo com as informações do site, a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) desempenha papel fundamental na 
expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da 
Federação. http://www.capes.gov.br/  
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a. Desenvolver metodologias para inclusão digital através de uma ação de 

informação em parceria com educadores, tanto da rede de ensino superior 

quanto da rede pública de ensino básico;   

b. Promover o desenvolvimento de competências em tecnologias intelectuais e 

digitais de informação;   

c. Contribuir para inclusão social através de uma ação em parceria com 

programas governamentais existentes;  

d. Contribuir para o desenvolvimento do campo científico da informação. 

 

Estes elementos constituem, pois, o propósito e o objetivo, a organização e a política 

que orientam a equipe responsável e, conseqüentemente, o formato da revista. Quanto ao 

conteúdo, somos guiados pelas temáticas descritas na página do Grupo de Pesquisa, no 

Diretório do Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq, a saber:  

 

i. Informação e inclusão social;  

ii. Competências em informação; 

iii. Identidade cultural e inclusão digital; 

iv. Representação, Gestão e Tecnologia da Informação; 

v. Estrutura e fluxo da informação.   

 

A estas temáticas acrescentaram-se as áreas de Ciência da Informação e 

Biblioteconomia, incluídas no próprio título da revista, o que nos permite indexar assuntos 

como epistemologia, sociologia da informação, formação profissional, educação continuada e 

responsabilidade social no campo científico entre outras. Os temas se ampliam e diversificam 

a partir da própria visão que cada indexador tem sobre os assuntos e se traduzem na grande 

variedade de descritores de busca, transladados dos documentos originais.  

Preocupada em suprir possíveis lacunas entre os espaços em que fica sem publicar, a 

PBCIB mantém o Blog “De olho na CI” cujo objetivo é aproximar cada vez mais o público 

alvo da revista dos eventos ocorridos no âmbito da Biblioteconomia e Ciência da Informação.  
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FIGURA 4: BLOG DE OLHO NA CI. 
 

 

Fonte: http://www.deolhonaci.com/ 
 
 

O blog é editado pela Administradora Aline Poggi Lins de Lima, mestranda do PPGCI 

da UFPB, e pelo editor adjunto Mauricio Pereira da Costa Junior, graduando de 

Biblioteconomia da UFPB e bolsista CNPq/PIBIC/UFPB. Essas ações de informação ocorrem 

no âmbito do Laboratório de Tecnologias Intelectuais - LTi, desenvolvido no Departamento 

de Ciência da Informação (DCI) da UFPB com apoio do CNPq. 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DO UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo de uma pesquisa é de acordo com Richardson (1999) “o conjunto de 

elementos que possuem determinadas características”. Já a amostragem é entendida como o 

subconjunto do conjunto universal ou população. Assim, o universo desta pesquisa é 

composto pela produção científica do periódico eletrônico PBCIB compreendida no período 

de 2006 e 2008, que totaliza 974 trabalhos indexados. 

Entretanto, nossa amostra, gira em torno dos 580 artigos publicados na revista, cujo 

critério para a seleção foi intencional, primeiro por constituir o maior número de documentos 

e segundo pela tendência da revista em publicar apenas resumos de artigos. Neste caso, os 

resumos lidos, foram selecionados a partir das palavras-chave.  
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4.5 CORPUS DE ANÁLISE DOS DADOS: técnicas e instrumentos  
 

O corpus de análise desta pesquisa é composto a priori por duas técnicas que juntas 

reproduziram de forma mais complexa os conteúdos das mensagens localizadas no escopo da 

produção científica da PBCIB.  

Para a primeira fase da análise dos dados utilizaremos a técnica de análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2010). De acordo com esta autora, a análise de conteúdo é um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens (BARDIM, 2010, p.40). Neste sentido, a análise do 

conteúdo feita nos resumos dos artigos selecionados na revista nos permitiu fazer inferências 

dos conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), esta 

inferência ocorre normalmente a partir de indicadores quantitativos ou não (BARDIN, 2010). 

Essa análise preconiza que o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o analista busca 

categorizar as Unidades de contexto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma 

expressão que as represente (SOUZA, 2010). 

Minayo (2007) afirma que esse é o método mais adotado no tratamento de dados de 

pesquisas qualitativas, com a finalidade de produzir inferência, trabalhando com vestígios e 

índices postos em evidência por procedimentos mais ou menos complexos. O processo de 

explicitação, sistematização e expressão do conteúdo das mensagens promovido pela análise 

de conteúdo é organizado em três etapas conforme apontado por (SOUZA, 2010, p. 54) no 

mapa conceitual a seguir:  

 

FIGURA 5: FASES DA ANÁLISE DE CONTEÚDO DE BARDIN 
 

 
       Fonte: Adaptado de Souza, 2010. 
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Conforme dito anteriormente e de acordo com as fases da análise de conteúdo, os 

resumos de interesse desta pesquisa foram selecionados e anotados em planilha, com vistas a 

atender os requisitos da Análise de Conteúdo, que preconiza a leitura minuciosa como 

instrumento para a busca textual e temática dos documentos utilizados.  

Na análise de conteúdo a coleta dos dados é divida em três fases. Na fase de pré-

análise, localizaram-se os resumos de artigos contidos no periódico eletrônico PBCIB. Na 

fase seguinte, qual seja a de exploração do documento,  os resumos foram separados a partir 

de sua temática, que uma vez constituída, permitiu-nos dar seguimento à análise. Neste item, 

consideramos as palavras-chave.  

No intuito de melhor caracterizar a PBCIB como um instrumento de pesquisa inovador 

no âmbito dos periódicos de referência, partimos para a segunda fase da análise dos dados, 

onde utilizamos o mapa conceitual, com vistas a compreender as relações existentes entre as 

temáticas abordadas pela PBCIB e as áreas da Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

A escolha do mapa conceitual como um dos instrumentos de análise dos dados deu-se 

pela facilidade de se indicar as relações entre conceitos, ou entre palavras que usamos para 

representar conceitos, a partir de uma estrutura hierarquicamente organizada. Entretanto, é 

pertinente fazermos uma distinção entre mapas conceituais e mapas mentais, haja vista, que 

ainda existem equívocos entre os conceitos, tanto na literatura quanto entre pesquisadores. 

De acordo com Buzan (2005, p. 22), os mapas mentais são ferramentas de 

ordenamento do pensamento que ajudam na introdução e extração de informações do cérebro. 

Já para Hermann e Bovo (2006, p. 91), o mapa mental é uma técnica de registro visual e 

conceitual de informações. Nesse aspecto, entende-se que os mapas mentais são idéias 

formuladas a partir de um referencial de imagens individuais, ao contrário dos mapas 

conceituais, que envolvem recursos textuais para serem compreendidos e fazer sentido. 

De acordo com Novak (2006), mapas conceituais são ferramentas para a organização e 

representação do conhecimento, hierarquizando conceitos, usualmente colocados dentro de 

círculos, conectados por linhas e palavras (conectores) que representam as relações entre esses 

conceitos. Além disso, não são auto-explicativos, necessitam ser apresentados ou, no mínimo, 

acompanhados de um texto explicativo, pois existem diversas maneiras de expor conceitos e 

suas relações em um mapa conceitual.  

Moreira (2006) afirma que mapas conceituais são diagramas de significados, de 

relações significativas; de hierarquias conceituais. Ao contrário das redes semânticas que 

normalmente não se organizam por níveis hierárquicos e não obrigatoriamente incluem 
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apenas conceitos. Este autor, complementa ainda que os mapas conceituais não buscam 

classificar conceitos, mas sim relacioná-los e hierarquizá-los. 

Entretanto, Martins (2010, p.73), argumenta que a “Teoria dos Mapas Conceituais 

proposta por David Ausubel (1968) parte da premissa de que o conhecimento pode ser 

representado por meio de mapas comunicantes que, quando desdobrados, podem representar a 

estrutura interna de um domínio”. Corroborando desse pensamento, entendemos que a 

representação do conhecimento, a partir do uso de organogramas hierarquicamente 

estruturados através das relações existentes entre palavras ou termos conceituais, é uma 

alternativa crível na tentativa de expor melhor os achados da pesquisa científica, no intuito de 

validar os métodos de coleta utilizados, e reforçar os conceitos utilizados para referenciar os 

resultados obtidos. Conforme assevera Martins (2010, p.74),  

 
O uso dos mapas conceituais em pesquisas científicas possibilita que o 
conhecimento seja representado através da utilização de conceitos e palavras 
de ligação que explicitam as relações existentes entre esses conceitos. Essa 
modelagem é representada pela tríade conceito, relação e conceito. 

 

Para Freitas Filho (2007) o uso de mapas conceituais, possibilita a exteriorização do 

conhecimento através da utilização de conceitos e palavras de ligação, formando proposições 

que mostram as relações existentes entre conceitos percebidos por um indivíduo.  

Assim, a utilização de mapas conceituais em pesquisas envolve a identificação de 

conceitos ou ideias relativas a um assunto, e a descrição das relações existentes entre essas 

idéias na forma de um desenho esquemático. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

Nesta seção, apresentamos os achados da pesquisa. Representados por meio de 

quadros, gráficos e tabelas apresentam-se as categorias conforme a proposta de Bardin (2010). 

De acordo com a terceira fase da análise de conteúdo, a inferência, ocorreu por meio da 

análise das temáticas da PBCIB, que correspondem às principais categorias do estudo.  

Da análise categórica realizada através das temáticas da PBCIB, foram identificadas as 

subcategorias surgidas a partir do desmembramento dessas temáticas. Já a análise das 

subcategorias, ocorreu a partir da recuperação das palavras-chave, bem como a análise 

realizada nos resumos dos artigos indexados considerando como elemento principal para a 

recuperação, as mesmas palavras-chave. Conforme a proposta de Bardin (2010), a técnica 

utilizada para atingir o objetivo geral desta pesquisa qual seja: Analisar o periódico 

secundário, Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia – PBCIB 

considerando os processos de indexação e recuperação a luz da Gestão da Informação foi a 

análise das temáticas da revista, aqui chamadas de categorias, uma vez, que conforme a 

autora, a análise categorial - constitui uma das ferramentas utilizadas para a compreensão do 

significado do conteúdo em análise. 

Dessa forma, apresentam-se a seguir os procedimentos utilizados no processo de 

recuperação dos resumos dos artigos indexados a partir das palavras-chave – PC – (Apêndice 

B), assim como a freqüência das PC – (Apêndice B), e os artigos não recuperados - (Apêndice 

A). 

 

5.1 REVISTAS DE BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO INDEXADAS 

PELA PBCIB 

 

Em resposta ao terceiro objetivo desta pesquisa, averiguamos quais os periódicos nas 

áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação estão indexados na PBCIB. Durante a 

coleta dos dados, mais precisamente na fase de seleção dos resumos de artigos, notamos 

alguns periódicos de áreas afins da Ciência da Informação e Biblioteconomia, bem como a 

presença de trabalhos apresentados em anais de Congressos. São 15 (quinze) os periódicos 

indexados e 01 (anais de congresso). 
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  Na medida em que os resultados foram surgindo, percebemos que alguns periódicos 

tiveram destaque, pela quantidade de trabalhos publicados. Desta maneira, para melhor, 

visualizar essa variável, organizamos os dados estatísticos na Tabela 1, a seguir:  

 

Tabela 1- Periódicos que mais contribuíram com trabalhos indexados pela PBCIB 

 

Revista Qualis Incidência % 

Informação, Sociedade & Estudos B1 81 22,43 

DataGramaZero  B2 78 21,60 

Biblionline  C 39 10,80 

Informação e Informação B3 33 9,14 

Ciência da Informação A2 25 6,92 

Ponto de acesso B5 21 5,81 

Perspectiva em Ciência da Informação A2 20 5,54 

Encontros Bibli B2 19 5,26 

Transinformação  B2 09 2,49 

Revista ACB B4 09 2,49 

Revista Brasileira de Biblioteconomia e 

Documentação 

B4 09 2,49 

Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e 

Inovação em Saúde – RECIIS 

B4 05 1,38 

Anais do CINFORM B3 04 1,10 

Educação Temática Digital – ETD B2 03 0,83 

Morpheus – Revista de Ciências Humanas B5 03 0,83 
 

Arquivística.net 
 

B5 
 

03 
 

0,83 

TOTAL  361 100 

Fonte: Pesquisa direta, 2011 
 

 A análise da tabela 1 demonstra os resultados da coleta de dados realizados a partir das 

palavras-chave. Entretanto, a busca por palavras, ocorreu a partir das subcategorias 

estabelecidas em relação às temáticas da revista. 

 No âmbito das temáticas, foram surgindo os artigos, e conforme previsto pela análise 

de conteúdo, na fase de pré-análise, estes foram anotados em uma planilha. De acordo com as 

estatísticas da revista, a PBCIB tem atualmente indexados; 580 resumos de artigos dos 

periódicos apresentados na tabela 1.  
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 Dos 580 artigos indexados, conseguimos ter acesso a 361 artigos, distribuídos pelos 

periódicos supracitados. Em alguns casos o link para acesso ao artigo original estava 

indisponível, ou remetia para outros sites institucionais. No entanto, percebemos que o 

periódico que mais contribuiu com publicações em todas as edições foi a Revista Informação, 

Sociedade e Estudos, com 81 artigos o que representa um total de (22, 43%) dos artigos 

indexados pela PBCIB. Em segundo lugar, aparece a revista DataGramaZero, com 78 artigos 

relativos a (21, 60%) dos resumos. 

 A revista Biblionline com 39 artigos vem logo em seguida angariando (10, 80%) dos 

resumos indexados. Em quarto lugar, Informação e Informação surge com 33 artigos 

representando (9, 14%) da produção científica analisada. Respectivamente, com 21, 20 e 19 

artigos aparecem os periódicos: Ponto de acesso (5, 81%), Perspectiva em Ciência da 

Informação (5,54%) e Encontros Bibli com (5,26%) dos resumos indexados. 

 Com 9 artigos cada uma, encontramos os periódicos: Transinformação, Revista ACB e 

Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, ambas com (2,49%) dos resumos 

indexados pela PBCIB. 

 Da área de Comunicação, a revista RECIIS aparece com 05 (cinco) artigos publicados. 

Nesta revista, achamos interessante o layout, que aparentemente não segue o padrão SEER de 

editoração, assim como a Revista Datagramazero, da área de Ciência da Informação e 

Biblioteconomia. A Revista RECIIS, representa estatisticamente falando, (1,38%) dos artigos 

acessados na íntegra.  

 Já as revistas Morpheus, Educação Temática Digital e Arquivística.net, esta última 

especializada em Arquivologia, apresentam ambas, apenas 03 (três) artigos indexados, o que 

significa, 0,83% dos resumos de artigos a que tivemos acesso durante a investigação.  

 E com 04 (quatro) resumos localizados, encontramos os Anais do CINFORM, evento 

realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade 

Federal da Bahia, o que em nosso entendimento, seria uma nova modalidade de resumo a ser 

acrescentado nas publicações da revista, haja vista, por sua proposta inovadora, indexar 

resumos de diversas obras. Para esta categoria, temos um percentual de (1, 10%), 

aparentemente pouco. Mas se considerarmos, os eventos na área da Biblioteconomia e 

Ciência da Informação que publicam anais, temos um número bastante considerável, a julgar 

por eventos considerados de grande porte, como por exemplo, ENANCIB, CBBD, SNBU, 

entre outros. 
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5.2 ABORDAGEM DOS RESUMOS POR CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

De acordo com a proposta da análise de conteúdo, para que se trabalhem as categorias 

temáticas, faz-se necessário a classificação das Unidades de contexto. Aqui, a análise de 

contexto foi representada pelas palavras-chave dos resumos indexados pela PBCIB.  

Conforme argumenta Bardin (2010), a unidade de contexto, serve como unidade de 

compreensão para dar sentido à unidade de registro e corresponde ao trecho da mensagem, 

cujas dimensões são suficientes para que se possa compreender a sua significação exata 

(BARDIN, 2010). Assim, as palavras-chave utilizadas na recuperação dos artigos indexados 

pela PBCIB representam as mensagens que compuseram o corpus de análise desta pesquisa. 

Desta maneira, em conformidade com a proposta dos objetivos específicos, foi 

realizado um mapeamento das temáticas contidas na PBCIB, que deram origem as categorias 

e subcategorias (representadas pelo desmembramento das temáticas sugeridas pela revista) 

onde foi realizada a análise do conteúdo das mensagens.  

Para melhor compreensão de como foi realizado o processo de categorização das 

temáticas, representamo-las na tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2- Categorias temáticas da PBCIB 

Categoria temática Qtde. de resumos 
recuperados 

% 

Representação, Gestão e Tecnologia da Informação 440 92,06 

Competências em informação 18 3,76 

Informação e inclusão social 13 2,71 

Estrutura e fluxo da informação 05 1,04 

Identidade cultural e inclusão digital 02 0,41 

TOTAL 478 100 

Fonte: Pesquisa, 2011. 

 

 Com base nas estatísticas representadas pela tabela 2, as categorias compostas pelas 

temáticas abordadas na PBCIB totalizam 478 resumos recuperados. A coleta de dados 

realizou-se em três momentos. O primeiro momento ocorreu através do sistema de busca da 

revista. Considerando as categorias expostas na tabela 02, onde a categoria Informação e 

inclusão social recuperam 13 resumos que totalizam (2,71%) dos resumos recuperados pelo 

sistema de busca da revista.  
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A categoria Competências em informação recupera 18 trabalhos, cerca de (3,76 %) das 

publicações, já a categoria Identidade cultural e inclusão digital, recuperaram juntas apenas 02 

trabalhos, ou seja, (0,41%) dos resumos, pouco se considerarmos a amplitude das temáticas. 

A categoria Estrutura e fluxo da informação recuperam 05 resumos (1,04%).  

Entretanto, um número nos chamou a atenção, a categoria Representação, Gestão e 

Tecnologia da Informação recuperaram 440 resumos, cerca de (92, 06%) dos trabalhos 

indexados, a diferença entre os números é claramente percebida no gráfico 7 a seguir: 

 

GRÁFICO 7: CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

 

 Fonte: Pesquisa, 2011. 

 

O segundo momento da coleta de dados ocorreu ao percebermos que com exceção da 

categoria Representação, Gestão e Tecnologia da Informação, as demais não recuperaram 

números significativos condizentes com o total de resumos indexados pela revista (580). Isto 

posto, partimos para analisar as subcategorias, que surgiram após o desmembramento das 

temáticas abordadas pela PBCIB. 

  

5.2.1 Abordagem dos resumos por subcategorias  

  

 Com relação às subcategorias, essas surgiram ao percebermos que algumas temáticas 

quando desmembradas, recuperavam mais resumos do que quando analisadas em conjunto.  

 Ao longo do processo investigativo, notamos que ao lançarmos no campo de busca o 

termo “informação”, este surgiu em 405 dos artigos indexados pela PBCIB. Um número 30 

vezes maior do que o recuperado quando associado ao termo inclusão social, por exemplo. 
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Dadas as circunstâncias, passamos a analisar as categorias separadamente, conforme exposto 

na tabela 3 a seguir:  

 

Tabela 3- Subcategorias temáticas da PBCIB 

Subcategorias Qtde. de resumos 
recuperados 

% 

Informação  405 68,29 

Gestão  85 14,33 

Tecnologia 42 7,08 

Inclusão digital 14 2,36 

Inclusão social 13 2,19 

Tecnologia da informação 11 1,85 

Representação 10 1,68 

Competência informacional 7 1,18 

Estrutura  3 0,50 

Identidade cultural 2 0,33 

Fluxo da informação 1 0,16 

TOTAL 593 100 

Fonte: Pesquisa, 2011. 

 

 A análise da tabela 3 reforça nossa hipótese de que pesquisados separadamente, os 

termos seriam recuperados em maior número. Esta hipótese é confirmada através do total de 

resumos recuperados, quando agrupados em subcategorias, 593, número maior do que a 

quantidade de artigos indexados pela revista. 

 Entretanto, inferimos que os problemas relacionados à recuperação da informação 

ocorrem em virtude do processo de migração da revista que estava hospedada no IBICT e 

encontra-se em processo de transferência para o portal de periódicos da UFPB. Com a 

mudança de um servidor para outro, em virtude da diferença de protocolos de comunicação, 

podem ter ocorrido modificações no formato dos documentos e no conteúdo das informações. 

 Notamos que o termo “informação” recupera 405 resumos, cerca de (68,29%) dos 

artigos indexados. Entretanto, este número revela que o termo informação não seria 

necessariamente uma categoria, mas, um termo constante em todos os resumos, uma vez que 

se trata do objeto de estudo tanto da Ciência da Informação, quanto da Biblioteconomia, o que 
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o faz figurar em quase todos os artigos recuperados, conforme representado no gráfico 8 a 

seguir: 

 

GRÁFICO 8: SUBCATEGORIAS DA PBCIB 

 

 

Fonte: Pesquisa, 2011 

 

Outra curiosidade, é que no item, informação e inclusão social, são recuperados 13 

resumos, e quando da busca pelo termo inclusão social isoladamente, recuperam-se os 

mesmos 13 resumos da temática abordada na revista, o que nos leva a crer, na possibilidade 

de perda ou alteração de dados inerentes a indexação, durante o processo de transferência da 

revista do IBICT para a UFPB. 

Quando comparada a tabela 3, o termo inclusão digital, por exemplo, pesquisado 

separadamente recupera 14 resumos, situação contrária ocorre ao pesquisarmos inclusão 

digital combinado a identidade cultural, recuperando 2 resumos. 

Já o termo competência informacional recuperou apenas 7 resumos, contra 18 em 

competência em informação. A categoria identidade cultural e inclusão digital, recupera nos 

dois casos, tanto quanto categoria como em subcategoria, “identidade cultural” e “inclusão 

digital”, apenas 02 resumos. 

A categoria representação, gestão e tecnologia da informação recuperam 440 resumos, 

entretanto, quando separados, os termos recuperam respectivamente 10, 85 e 11 resumos que 

totalizam 106 trabalhos, número inferior ao recuperado quando considerado o agrupamento 

dos termos. Inferimos que tal diferença ocorra em virtude de dois motivos: primeiro a 

presença do termo informação dentro das categorias e segundo a especificidade das 

subcategorias quando desmembradas. 
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Com relação à subcategoria tecnologia, conseguimos recuperar 42 resumos o que 

significa (7,08%) dos trabalhos analisados. As categorias estrutura e fluxo da informação, 

obtiveram cada uma 3 (três) e 1(um) resumos recuperados.  

 

5.2.2 Relações conceituais das categorias e subcategorias da PBCIB  

 

 Conforme dito anteriormente a coleta de dados ocorreu em três momentos. Durante a 

busca por palavras-chave, percebemos a incidência de termos correlatos as áreas da 

Biblioteconomia e Ciência da Informação.  

 Na medida em que os termos surgiam, anotávamos em planilha a quantidade de vezes 

que estes foram citados, contabilizando a freqüência das palavras-chave por meio da 

bibliometria. Em conformidade com nossa proposta de utilizar a bibliometria como 

instrumento estatístico, apresentamos a seguir o mapa conceitual das palavras-chave 

relacionadas à Biblioteconomia e a Ciência da Informação, considerando as que mais se 

destacaram, tendo como índice, um número superior a 5 (cinco) aparições. Os índices 

quantitativos das palavras-chave estão expostos no mapa a seguir:  

 

FIGURA 6: MAPA CONCEITUAL DOS TERMOS DE MAIOR INCIDÊNCIA 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2011 
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 De acordo com o mapa dos termos de maior incidência, constatamos que 

“informação” é de fato o termo com maior destaque, aparecendo 405 vezes, seguido do termo 

gestão com 85 aparições.  

 Para selecionar as palavras-chave com maior incidência fizemos a busca uma a uma 

para poder contabilizar o número de vezes que estas apareciam, ou seja, a quantidade de 

resumos que eram recuperados. Consideramos os termos “Biblioteconomia e Ciência da 

informação” para saber quais os termos estavam relacionados a estas áreas, e percebemos que 

na maioria dos casos os termos são correlatos e dizem respeito às áreas específicas de cada 

uma. Entretanto, “informação” por ser objeto de estudos de ambas, esteve presente em todos 

os artigos recuperados. 

 Embora os termos supracitados tenham sido recuperados com êxito, percebemos que 

termos, como IBICT, PUC, EUA, entre outros não foram recuperados, mesmo estando no 

mesmo artigo de “informação”, por exemplo. Com base nesta constatação, reafirmamos nossa 

hipótese de que a migração da PBCIB do IBICT para UFPB pode ter provocado perdas 

significativas de dados, sendo necessário para sanar este déficit a criação de uma vocabulário 

controlado que possa dinamizar o processo de recuperação da informação. 

 Para melhor visualizar as palavras-chave que existem nos artigos, mas que não são 

recuperadas apresentamos a seguir o mapa dos termos não recuperados. 

 

FIGURA 7: PALAVRAS-CHAVE NÃO RECUPERADAS 
 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2011. 
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5.2.3 Divergências quanto à indexação dos resumos: a gestão da informação como 

estratégia de recuperação da informação 

  

De acordo com Rowley (2002), o processo de recuperação da informação está 

intimamente ligado as etapas de indexação e armazenamento, uma vez que, estas etapas 

determinam as estratégias e os métodos mais adequados para que as buscas feitas num sistema 

de informação possam ocorrer satisfatoriamente (ROWLEY, 2002).  

Considerada uma subárea da Ciência da Computação, a recuperação da informação é 

responsável pelos estudos relacionados ao armazenamento e a recuperação automática de 

documentos, que são objetos de dados, geralmente textuais (OLIVEIRA, 2009).  Com base no 

conceito de Mooers (1951), a recuperação da informação engloba os aspectos intelectuais de 

sua descrição e de sua especificação para a busca, bem como qualquer sistema, técnica ou 

máquina que são utilizados para realizar a operação. 

Nesse contexto, compreendemos que os aspectos a serem otimizados em relação à 

PBCIB dizem respeito à recuperação, indexação e manutenção dos hiper links que fazem a 

interface entre os resumos e os artigos na íntegra. Considerando o que preconiza a Gestão da 

informação, quanto as suas aplicações, Valentin (2008) nos diz, que estas consistem 

basicamente nas atividades de busca, identificação, classificação, processamento, 

armazenamento e disseminação da informação, independente do formato ou meio em que se 

apresente. De acordo com Braga (2006) ao se propor a intervenção da GI em um sistema de 

informação, faz-se necessário observar os seguintes aspectos: 

 

1. Coleta, organização, armazenagem, interpretação, análise, síntese e 

disponibilidade dos dados; 

2. Definição de estratégias, procedimentos, políticas, mecanismos de avaliação 

para sistemas, produtos, serviços e atividades de informação; 

3. “Não” interferência nos conteúdos (aconselhamento sobre quantidade e 

qualidade; orientação conforme regulamentação vigente).  

 

Desta forma, por estudar os processos informacionais de modo que a informação possa 

ser organizada, armazenada, recuperada e utilizada tanto para a tomada de decisões, quanto 

para a construção do conhecimento (OLIVEIRA, 2009), a intervenção da GI em periódicos 

eletrônicos tem a finalidade de dinamizar, a recuperação da informação por meio da 
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sistematização dos processos editoriais e de indexação. Neste sentido, quando utilizada 

corretamente a GI,  

Pode trazer benefícios como a gerência de uma informação de forma 
integrada, coerente, eficiente, e eficaz; utilização no seu máximo potencial, 
proporcionando que a informação chegue às pessoas certas, no local correto, 
no tempo certo, no formato adequado, ao custo certo facilitando a tomada de 
decisão, elevando ao máximo a qualidade, a disponibilização, a utilização e 
o valor da informação (SILVA, 2006 p.121).   
  

Nesta perspectiva, compreendemos que as etapas de indexação e armazenamento são 

imprescindíveis no processo de recuperação dos resumos disponibilizados na PBCIB, sendo 

necessária a adoção da gestão da informação com vistas a evitar a dispersão dos artigos, que 

vem ocorrendo devido a falhas no sistema de busca. 

 

5.3 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA  

 

A construção da pesquisa deu-se desde a etapa de qualificação do projeto, onde se 

realizou uma revisão bibliográfica, com o objetivo de localizar, na literatura pertinente 

elementos suficientes que permitissem um posicionamento sobre os assuntos relacionados à 

problemática da pesquisa e aos objetivos. Além das referências utilizadas para construir o 

arcabouço teórico do projeto de qualificação, incluiu-se novos conceitos inerentes a temática 

abordada, sugeridas durante o processo de qualificação.   

A revisão de literatura estendeu-se durante todo o trabalho, realimentando e 

atualizando os resultados obtidos a cada passo, para a construção da pesquisa, utilizaram-se, 

nomeadamente, as bibliotecas: Central, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); a 

Setorial, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, além de livros, teses, dissertações e artigos 

localizados em bases de dados. Para melhor compreensão dos passos realizados para a 

construção da pesquisa elaboramos o mapa exibido na Figura 8 a seguir:  
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FIGURA 8: MAPA DE OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2009) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Seguindo os paços de toda pesquisa, esse trabalho também não se encerra por aqui, 

haja vista, que a temática da comunicação científica e seus instrumentos de disseminação 

ainda têm vários desafios a serem vencidos e diversas lacunas em aberto.  

 Entretanto, tal situação não nos impede de tecer algumas considerações acerca dessa 

temática em relação ao nosso objeto de estudo, baseados na análise dos dados coletados. 

Nesse contexto iniciamos nossas considerações sobre a PBCIB no que diz respeito ao OAI. 

Os arquivos abertos são vistos por Triska e Café (2001) como um conceito inovador que 

visam a disponibilizar o texto da forma mais rápida possível, favorecendo e democratizando o 

acesso gratuito às publicações eletrônicas, de modo que haja o enfraquecimento do monopólio 

editorial sobre as publicações científicas. Nessa perspectiva a PBCIB utiliza o SEER – 

Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas – que está em consonância com a filosofia do 

OAI. 

 No que diz respeito às publicações secundárias, a PBCIB por seu trabalho de 

disponibilizar resumos nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da Informação e indexar seus 

principais periódicos encontra-se inserida no rol dos periódicos de secundários ou de resumo, 

cuja função principal é identificar e disponibilizar o conteúdo de outras publicações. Nesse 

contexto, os periódicos de resumo identificam a literatura produzida sobre um determinado 

assunto ou área com a finalidade de facilitar a identificação e acesso a informação dispersa em 

um grande número de publicações. 

 Sobre os processos de indexação e recuperação na PBCIB, alguns aspectos devem ser 

considerados no intuito melhorar o acesso aos artigos originais. De acordo com Lancaster 

(1995), indexar é o ato de descrever e identificar o documento por seu conteúdo, constituindo-

se no processo básico para recuperação da informação. Por meio da indexação, determina-se o 

assunto de um documento – objeto que nos fornece informações – o qual é representado em 

função dos descritores da linguagem documentária, adotada pelo indexador. Nesse caso, os 

resumos em conjunto com os descritores também chamados de palavras-chave são a chave 

para uma recuperação eficiente. 

 Acerca desse pressuposto recomenda-se a manutenção de alguns links da PBCIB para 

que se obtenha acesso aos artigos na íntegra - otimização do processo de recuperação - 

oferecendo assim o serviço de forma completa. No que se refere a esses links tal manutenção 

será efetivada quando a revista estiver hospedada definitivamente no portal de periódicos da 
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UFPB, uma vez que o processo de transferência surge como o principal fator de 

desconfiguração dos links.  

 Corroborando do pensamento de Dias (2003) de que o periódico científico eletrônico é 

um produto tecnológico oriundo das atividades de comunicação da ciência cuja finalidade 

precípua é a divulgação de informações para a sua comunidade alvo (pesquisadores, 

professores e estudantes), destacamos aqui a importância do periódico de resumos ou 

secundário, objeto de nossa pesquisa. 

 Sobre a sua importância no âmbito da comunicação e produção científica, destacamos 

o acesso as principais revistas da área de Ciência da Informação e Biblioteconomia, a saber: 

Arquivística.net, Biblionline, Ciência da Informação, CINFORM, DataGramaZero, Educação 

Temática Digital – ETD, Encontros Bibli, Informação e Informação, Informação, Sociedade 

& Estudos, Morpheus – Revista de Ciências Humanas, Perspectiva em Ciência da 

Informação, Ponto de acesso, Revista ACB, Revista Brasileira de Biblioteconomia e 

Documentação, Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde – 

RECIIS e Transinformação. 

 Nesse contexto, outro ponto a ser ressaltado é a indexação dos resumos de 

monografias, teses e dissertações, acompanhados dos sites das respectivas instituições onde se 

encontram esses trabalhos. Por se constituir em literatura cinzenta, de difícil acesso e 

recuperação, esse tipo de informação disponibilizada pela PBCIB constitui-se de fundamental 

importância para docentes e discentes de outras instituições. Complementando essas 

informações, são disponibilizados links para Programas de Graduação em Biblioteconomia e 

Pós-Graduação em Ciência da Informação.  

 Para suprir a periodicidade da revista e aproximá-la de seu público a PBCIB criou o 

Blog: De olho na CI, onde são divulgadas diversas informações, sobre pesquisas e eventos 

relativos à Ciência da Informação e Biblioteconomia, o blog também disponibiliza acesso aos 

principais blogs da área e a própria PBCIB. 

 No que concerne aos artigos científicos a PBCIB indexa 580 resumos referentes ao 

mesmo número de artigos científicos. Durante o processo de recuperação dos artigos 

referentes a estes resumos, observou-se que alguns descritores correspondentes a 

determinados resumos não estavam presentes na indexação, inviabilizando o acesso aos 

mesmos. A duplicidade de alguns resumos, links para páginas inexistentes ou fora do 

contexto científico são pontos que devem ser revistos na PBCIB.   

Do exposto nesse trabalho, consideramos que o método da análise de conteúdo 

aplicado em conjunto com a técnica de mapas conceituais e bibliometria constitui-se em uma 
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ferramenta que oferece dados categóricos ao pesquisador, caracterizando com profundidade e 

acuidade o objeto em estudo. Destarte recomendamos sua aplicação na análise de periódicos 

eletrônicos, uma vez que os resultados por ela obtidos são profícuos para elaboração de 

diagnósticos que corroborem para melhoria e otimização dos serviços prestados a comunidade 

acadêmica.   

Nesse contexto elencamos também as limitações da pesquisa, as quais de certa forma 

influenciaram na elaboração desse trabalho, acerca dessas limitações deparamo-nos com a 

escassez da literatura e referencial teórico sobre periódicos secundários ou de resumos, a 

questão do acesso a própria revista causou alguns atrasos, pois a mesma diversas vezes 

encontrava-se fora do ar em virtude manutenção na infra-estrutura de informática. 

  Consideramos também o problema da manutenção dos links da revista que 

inviabilizou a recuperação de diversos artigos indexados pela PBCIB. 
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sua saúde integral: considerações em torno do campo da 
ergonomia 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

94. Delimitação de uma área multidisciplinar para 
análise bibliométrica de produção científica. O caso da 
bioprospecção. 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

95. Práticas de gestão do conhecimento: caso dos sítios 
associados ao portal corporativo da fiocruz 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

96. A classificação de acervos bibliográficos em 
bibliotecas de órgãos do judiciário: bens de consumo ou 
permanentes? 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

97. Superação e avanço em ciência da informação Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

98. Bibliotecas virtuais e desenvolvimento de coleções: 
o caso dos repertórios de sites web 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

99. Tecnolohia da informação e serviços de referência 
eletrônicos: uma proposta de aplicação baseada em 
chatterbots e ontologias 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

100. Novas tecnologias, novas mídias, velhas 
dificuldades: aprimorando a interface com o usuário para a 
escolha de base de dados ou periódicos 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

101. Desenvolvimento de coleções em bibliotecas 
universitárias 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

102. Estudo de correspondência de elementos metadados: 
dublin core e marc 21 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  
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103. Pesquisas na web: estratégias de busca Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

104. Avaliação de fontes de informação na internet: 
avaliando o site do nupill/ufsc 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

105. Information literacy: uma análise nas bibliotecas 
escolares da rede privada em natal/rn 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

106. As tecnologias da informação e comunicação no 
novo espaço educacional: reflexão a partir da proposição dos 
centros de recursos para el aprendizaje y la investigación 
(crais) 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

107. A ontologia na ciência da informação 
Site indisponível Vol. 2, no 2, 

(2007)  
108. Informação e software livre no capitalismo 
contemporâneo 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

109. Connotea: site para a comunicação científica e 
compartilhamento de informações na internet 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

110. Suportes teóricos para pensar linguagens 
documentárias 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

111. O essencial para a gestão de serviços e produtos de 
informação 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

112. Requisitos básicos para avaliação de periódicos em 
bibliotecas universitárias 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

113. Ciência da informação: pensamento informacional e 
integração disciplinar 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

114. Políticas e gestão da informação pública: o caso da 
prefeitura de salvador 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  
 

115. O papel da tecnolohia da informação na gestão do 
conhecimento 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

116. Base de dados de informações jornalísticas sobre a 
amazônia: ciência, tecnologia e meio ambiente – bdijam: em 
busca da qualidade 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

117. O poder sagrado do documento: sustento e 
questionamento da burocracia moderna 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

118. Comunicação científica: o papel da open archives 
initiative no contexto do acesso livre 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

119. Padrões para bibliotecas digitais abertas e 
interoperáveis 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

120. Comunicação científica em arquivos abertos e 
educação a distância no brasil 

Site indisponível Vol. 2, no 2, 
(2007)  

121. Provedores de dados, provedores de serviços e 
periódicos em ciência da informação, biblioteconomia e áreas 
afins 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

122. O acesso aberto à produção científica das 
universidades católicas: o caso da cva-ricesu 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

123. Produção científica disponível ao mundo: a 
tecnologia, a vontade e os acessos 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

124. Biblioteca digital geográfica distribuída: uma 
arquitetura para desenvolvimento 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

125. Evolução da informação apoiadora da gestão 
ambiental: uma análise centrada em seus estágios evolutivos e 
nos agentes decisórios 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

126. Gestão da informação e do conhecimento: análise 
temática dos trabalhos do vi enancib 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

127. A organização da informação jurídico-digital e os Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
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eficácia probatória do documento 
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128. A dimensão do curso de gestão de arquivo na 
universidade federal do maranhão 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

129. O trabalho de informação na sociedade do 
aprendizado contínuo 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

130. A força dos estereótipos na construção da imagem 
profissional dos bibliotecários 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

131. Uma revisão da classificação de comunidades 
virtuais proposta por henri e pudelko 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

132. Pensando a sociedade da informação: reflexões sobre 
o controle e a homologização no meio digital 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

133. Ciência da informação: uma ciência para a 
informação cientifica e tecnológica? 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

134. Os percursos da memória: a exposição virtual cartes 
postales du quebec d’antan como fonte de informação 
histórica 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

135. Déficit informacional: obstáculos no uso de canais 
(in)formacionais por docentes do programa de pós-graduação 
em economia – ppge/ufpb 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

136. Monitoramento da informação na sociedade de risco: 
caso da pandemia de gripe aviária 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

137. Meta-aprendizageme ciência da informação: uma 
reflexão sobre o ato de aprender a aprender 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

138. Indicadores de desempenho para bibliotecas 
universitárias: definições e aplicações sob o ponto de vista da 
literatura 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

139. O trabalho do dirigente de unidades de informação 
sob diferentes perspectivas administrativas 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

140. Sistemas de informação em bibliotecas: o 
comportamento dos usuários e bibliotecários frente às novas 
tecnologias de informação 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

141. O programa de inclusão digital do governo 
brasileiro: análise sob a perspectiva da interseção entre 
ciência da informação e interação humano-computador 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

142. Necessidades Informacionais e aprendizagem no 
ciclo de vida de um projeto 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

143. Regimes de informação na sociedade da informação: 
uma contribuição para a gestão da informação 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

144. Sociedade da informação, transformação e inclusão 
social: a questão da produção de conteúdos 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

145. Informação e educação: parceria para inclusão social Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

146. A ciência em ação: o museu virtual de imagens da 
cultura africana e afro descendente 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

147. A construção de um paradigma colaborativo: a 
experiência do movimento software livre e a luta por maior 
inclusão na sociedade da informação 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

148. Cidadania digital e competitividade Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

149. Gerenciamento de empreendimentos sociais de 
inclusão digital em São Paulo 

Site indisponível Vol. 3, nº 1, 
2008 

150. O direito à comunicação: necessidade de uma 
política pública para promover a inclusão social 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

151. Redes sociais e teoria social: revendo os 
fundamentos do conceito 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

152. Redes em ciência da informação: evidências 
comportamentais dos pesquisadores e tendências evolutivas 
das redes de co-autoria 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  



108 
 

153. O bibliotecário como profissional da informação e as 
representações de suas competências profissionais e pessoais 
para atuar em bibliotecas 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

154. Banco de prática de responsabilidade social na área 
de biblioteconomia 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

155. Síntese da relação da tecnologia com o ser humano e 
a sociedade 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

156. Gestão da informação e do conhecimento: origens, 
polêmicas e perspectivas 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

157. A comunidade científica da biblioteconomia e 
ciência da informação brasileira 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

158. Marketing da informação: entre a promoção e a 
comunicação integrada de marketing 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

159. Servicios bibliotecarios para grupos vulnerables: la 
perspectiva en las directrices de la ifla y otras asociaciones 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

160. Organização temática da doutrina jurídica: elementos 
metodológicos para uma proposta de extensão da 
classificação decimal de direito 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

161. Perfil do bibliotecário formado pela universidade 
federal do rio grande do sul 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

162. A informação arquivística e o processo de tomada de 
decisão 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

163. O conhecimento científico: a grande aventura da 
razão 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

164. A aplicação do desenvolvimento e gerenciamento de 
coleções na construção de repositórios institucionais 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

165. Os faróis da sociedade de informação: uma análise 
crítica sobre a situação da competência em informação no 
brasil 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

166. Periódicos científicos eletrônicos: definições e 
histórico 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

167. A contribuição dos wikis como ferramentas de 
colaboração no suporte à gestão do conhecimento 
organizacional 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

168. Gestión de información para el desarrollo sostenible Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

169. Interfaces da informação: tendências temáticas da 
pós-graduação: análise das linhas de pesquisa1 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

170. A discussão sobre informação e trabalho em ciência 
da informação nos encontros nacionais de pesquisas em 
ciência da informação - enancibs 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

171. A utilização das fontes informacionais na rede 
particular de ensino médio de rondonópolis - mt 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

172. Narrativa visual, informação e medição do espírito 
comum nas festas comunitárias 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

173. Informação e representações sociais: um estudo com 
familiares de portadores de sofrimento mental 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

174. Das bibliotecas convencionais às digitais: diferenças 
e convergências 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

175. Avaliação pelos pares nas revistas de comunicação: 
visão dos editores, autores e avaliadores 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

176. Responsabilidade ética e social na produção de 
periódicos científicos 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

177. A leitura informacional na teia da intermidialidade: 
um estudo sobre a informação no texto pós-moderno 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

178. Desafios para a inclusão digital no brasil Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  

179. Uso de fontes de informação por consultores 
empresariais: um estudo junto ao mercado de consultoria de 

Site indisponível Vol. 3, no 2, 
(2008)  
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(2008)  

188. Ontologias como novas bases de conhecimento 
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189. Aprendizagem organizacional em unidades de 
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ARTIGOS RECUPERADOS POR PALAVRAS-CHAVE  
 

TITULO PALAVRA-CHAVE ANO 
Inclusão digital e educação para a 
competência informacional: uma questão de 
ética e cidadania 

Abre nesse artigo: Panorama: 
Regras para a catalogação de 
autores brasileiros e portugueses 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

A gaiola de chips: apontamentos sobre 
tecnologia, sociabilidade e cultura na 
sociedade da informação 

Tecnologia. Sociabilidade. Cultura. 
Sociedade da Informação. Internet. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

A utopia planetária de Pierre Lévy: uma 
leitura hipertextual da inteligência coletiva 

Utopias planetárias; Inteligência 
coletiva; Tecnologias digitais; 
Ciência da Informação 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Web sites: uso de tecnologias no 
cumprimento das funções da biblioteca 

web site biblioteca unidade de 
informação função da biblioteca 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Identidade cultural de Heliópolis: biblioteca 
comunitária 

inclusão sócio-cultural biblioteca 
comunitária projeto social projeto 
participativo 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Competência informacional e formação do 
bibliotecário 

Aprendizagem; Busca de 
informação; Biblioteca escolar 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Em tempos de globalização e mudança: a 
identificação da cidadania na sociedade de 
informação 

sociedade da informação, 
globalização, cidadania, 
profissional da informação, 
educação continuada 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

O artigo científico como forma de 
comunicação do conhecimento na área de 
Ciência da Informação 

Artigo científico.   Redação 
científica. Norma lização técnica.  
Ciência da Informação. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Sujeito, tecnologia e recepção: contribuição 
aos estudos de uso de novas tecnologias de 
informação e comunicação 

Tecnologia da informação. Sujeito, 
razão. Racionalidade. Recepção. 
Uso. usuários 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Informação estatística: direito à privacidade informação estatística, privacidade, 
sigilo, deontologia 
profissional, registro 
administrativo, registro estatístico, 
programa de pesquisa. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

A informação científica e tecnológica 
brasileira no âmbito da Sociedade da 
Informação: uma análise das iniciativas 
governamentais 

Sociedade da Informação; 
Informação Científica e  
Tecnológica; Políticas Públicas;  
Livro Verde; Livro Branco 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Equipamentos de proteção individual (EPIs) 
para profissionais de bibliotecas, centros de 
documentação e arquivos 

Bibliotecas – Higienização; 
Equipamentos de proteção 
individual; Saúde do trabalhador; 
Conservação preventiva 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

O registro da memória através dos diários 
virtuais: o caso dos blogs 

Memória. Blogs. Memória em 
ambientes virtuais 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Agendamento, disputas e construção do 
gaúcho na Internet 

Midiatização. Internet. Identidade 
cultural gaúcha. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Memória e cidadania nos acervos de história 
oral e mídia digital 

Memória. História oral. Cidadania. 
Mídia digital. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

A vida como relato na era do fast-forward e 
do real time: algumas reflexões sobre o 

Memória. Escritas de si. Blogs. 
Subjetividade. Internet. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 
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fenômeno dos blogs 
A questão ética na formação do profissional 
bibliotecário 

Sociedade de informação. Ética. 
Profissional bibliotecário. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Biblioteca e educação: conjeturas sobre a 
cultura da virtualidade 

Cultura da virtualidade. Educação. 
Biblioteconomia 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Processo evolutivo e tendências 
contemporâneas da Ciência da Informação 

ciência da informação história da 
ciência da informação teoria da 
ciência da informação conceitos de 
ciência da informação conceitos de 
informação interdisciplinaridade da 
ciência dainformação 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

A biblioterapia como campo de atuação para 
o bibliotecário 

bibliotecário, campo de atuação, 
biblioterapia, bibliote-conomia-
história. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Inteligência competitiva e Internet: um 
processo otimizado por agentes inteligentes - 
um estudo parcial de caso 

inteligência competitiva, estratégia 
organizacional, pequenas 
e médias empresas, Internet, 
agentes inteligentes. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Informação e conhecimento na era digital Informação. Conhecimento. 
Sociedade da informação. 
Tecnologias de informação e 
comunicação. Cultura. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Profissional da informação: um conceito em 
construção 

Profissional da informação. 
Bibliotecário. Atuação profissional 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Pesquisa em inteligência competitiva 
organizacional: utilizando a análise de 
conteúdo para a coleta e análise de dados - 
Parte 1 

Inteligência competitiva. 
Metodologia da pesquisa. Análise 
de conteúdo. Análise léxica. 
Análise categorial. Coleta e análise 
de dados.  

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

O futuro dos livros do passado: a biblioteca 
digital contribuindo na preservação e acesso 
às obras raras. 

Biblioteca digital. Obras raras. 
Digitalização. Preservação 
de documentos. Preservação digital. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Questões éticas para bibliotecários Ética Bibliotecária. Ética e 
Informação. Ética em Bibliotecas 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Uma iniciativa interinstitucional para 
construção de ontologia sobre Ciência da 
Informação: visão geral do projeto P.O.I.S. 

Ontologia. Ciência da informação. 
terminologia 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

O serviço de referência online nas 
bibliotecas virtuais da região nordeste 

Biblioteca – serviço de referência 
virtual. Biblioteca virtual. 
Bibliotecário de  
referência. Correio eletrônico. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Transferência de tecnologia entre a 
universidade e a indústria 

Transferência de Tecnologia. 
Tecnologia. Inovação Tecnológica. 
Transferência de Conhecimento. 
Serviços de Informação. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Princípios de Organização e Representação 
do Conhecimento na Construção de 
Hiperdocumentos 

Hiperdocumento; Teoria da 
Classificação Facetada; Teoria do 
Conceito; Hipertexto de autoria. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

As tecnoutopias do saber: redes interligando 
o conhecimento 

 Hipertexto; Redes de 
conhecimento; Organização da 
informação; Mundialização do 
saber. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 
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O comportamento do usuário final na 
recuperação temática da informação: um 
estudo com pós-graduandos da UNESP de 
Marília 

Base de dados; Comportamento de 
busca; Competência informacional, 
Recuperação temática da 
informação; Usuário final. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Gestão Estratégica da Informação: semiótica 
aplicada ao processo de tomada de decisão 

Gestão estratégica da informação; 
Semiótica aplicada; Processo de 
tomada de decisão; Cultura 
organizacional. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Uma Informação Tácita Informação tácita; Socialização de 
informação; Conhecimento tácito; 
Comunicação científica; 
Transferência de informação. 

Vol. 1, No 1, 
(2006) 

Gestão de conteúdos em bibliotecas digitais: 
acesso aberto de periódicos científicos 
eletrônicos 

Publicação eletrônica científica. 
Periódicos científicos eletrônicos. 
Política editorial. Acesso à 
informação científica. Acesso livre 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Rede de conhecimento digital (BEDNet): 
metodologia para a construção da rede de 
bibliotecas escolares digitais 

Publicação eletrônica científica. 
Periódicos científicos eletrônicos. 
Política editorial. Acesso à 
informação científica. Acesso livre.   

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Directrices para el desarrollo de habilidades 
informacionales: propuesta IFLA abreviada 

Habilidades informacionales; 
Alfabetización informacional; 
Competencias informacionales 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Educação continuada como parte da 
formação do profissional bibliotecário: uma 
ação estruturante 

Educação continuada; Formação 
profissional; Bibliotecário 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Bibliotecas digitales y open source software software libre bibliotecas digitales 
gestión de contenidos 
código abierto 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

A informação científica e tecnológica e os 
serviços de informação 

informação científica informação 
tecnológica. informação para 
negócios. serviço de referência. 
serviço de informação.indicadores 
de desempenho 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Profissional da informação: aspectos de 
formação, atuação profissional e marketing 
para o mercado de trabalho 

profissional da informação. perfil 
do bibliotecário. formação 
continuada. atuação profissional 
mercado de trabalho. marketing 
profissional. marketing pessoal 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Gestão do conhecimento e inteligência 
competitiva: desafios para as organizações 
produtivas 

gestão do conhecimento. 
inteligência competitiva. 
conhecimento empresarial 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Padronização de periódicos científicos on-
line: estudo aplicado na área de 
biblioteconomia e ciência da informação 

periódico científico on-line. 
comunicação científica. modelo de 
avaliação – periódicos científicos 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Conhecimento, inclusão social e 
desenvolvimento local 

Ciência da informação; 
Comunicação científica; História da 
ciência. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

A inclusão digital: programas 
governamentais e o profissional da 
informação - reflexões 

Unidade de negócio em 
informação; Biblioteca 
universitária; Gestão do 
conhecimento; Mudança 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 
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organizacional 
Políticas de información y alfabetización en 
información como medios de la inclusión 
social desde la óptica europea 

Consórcio de bibliotecas – Brasil; 
Consórcio ProBE; 
Globalização de publicações 
científicas; Periódicos eletrônicos 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

E-Topia Acesso livre; Arquivos abertos; 
Eprints; Ciência da informação; 
IBICT; E-LIS. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Informação e desenvolvimento numa 
sociedade digital 

 Inovação tecnológica; Informação; 
Processos de aprendizagem; 
Arranjo produtivo; Políticas 
públicas; Educação. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

A reinserção social de egressos do sistema 
prisional por meio de políticas públicas, da 
educação, do trabalho e da comunidade 

Economia da informação e do 
conhecimento; Inovação; Novas 
políticas industriais e tecnológicas; 
Arranjos e sistemas produtivos e 
inovativos; Economia do 
conhecimento; RedeSist. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Ciência da Informação: temática , histórias e 
fundamentos 
 

 Antropologia; Economia; 
Filosofia; História e Sociologia da 
Tecnologia. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Unidade de Negócio em Informação 
(UNInf): o futuro das bibliotecas 
universitárias na sociedade do conhecimento 

Software; Indústria de Software; 
Indústria de Software em Salvador 
(BA); Indústria de Software  no 
Brasil; Infra-estrutura da Sociedade 
da Informação. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Consórcios de bibliotecas no Brasil: um 
desafio à democratização do conhecimento 

 Disseminação da informação; 
Políticas públicas de informação no 
Brasil; Políticas públicas de 
informação na Bahia; Pesquisa 
científica; Acesso à informação; 
Organismos de pesquisa científica. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Acesso livre a publicações e repositórios 
digitais em Ciência da Informação no Brasil 

Comunicação e capitalismo; 
Comunicação e mercado; Decisão 
estratégica; Economia política da 
comunicação. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Inovação Tecnológica, Informação e 
Processos de Aprendizado 

Análise de redes sociais; Ciência da 
Informação; Metodologia; 
Informação. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Inovação, Informação e Conhecimentos: a 
importância de distinguir o modo da moda 

 Produção científica; 
Biblioteconomia; Ciência da 
Informação; Tendências da 
produção científica no Brasil. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

As relações entre tecnologia, inovação e 
sociedade 
 

Bibliotecas digitais; Periódicos 
eletrônicos; Legibilidade; 
Usabilidade. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Infra-estrutura da Sociedade da Informação: 
a indústria de software em Salvador - BA 

 Inclusão digital; Exclusão digital; 
Sociedade da informação; 
Tecnologias da informação e da 
comunicação; Internet. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Disseminação da informação no âmbito da 
pesquisa e o papel dos organismos de 
fomento 

Inclusão Digital. Inclusão 
Empresarial. Gestão do 
Conhecimento. Tecnologias  
de Informação e Comunicação. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 
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Empresa de Representação 
Comercial de base industrial 

Comunicação e informação como fatores 
críticos de sucesso na gestão do 
conhecimento 

Redes neurais. Recuperação de 
informação. Sistemas 
adaptativos. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Análise de redes sociais como método para a 
Ciência da Informação 

Organização do conhecimento. 
Ciberespaço. Mecanismos de 
busca. Rizoma. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Tendências atuais da produção científica em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação no 
Brasil 

Produção científica; 
Biblioteconomia; Ciência da 
Informação; Tendências da 
produção científica no Brasil 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

O Portal de Periódicos da CAPES e os 
indicadores de desempenho da informação 
eletrônica 

Bibliotecas digitais; Periódicos 
eletrônicos; Legibilidade; 
Usabilidade. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Inclusão digital e desenvolvimento 
econômico na construção da sociedade da 
informação no Brasil 

Inclusão digital; Exclusão digital; 
Sociedade da informação; 
Tecnologias da informação e da 
comunicação; Internet. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Processo de inclusão digital em rede 
empresarial do segmento de suprimentos 
industriais: utilização de tecnologias de 
informação e comunicação 

Inclusão Digital. Inclusão 
Empresarial. Gestão do 
Conhecimento. Tecnologias  
de Informação e Comunicação. 
Empresa de Representação 
Comercial de base industrial 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Redes neurais e sua aplicação em sistemas de 
recuperação de informação 

Redes neurais. Recuperação de 
informação. Sistemas 
adaptativos. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

O ciberespaço e os mecanismos de busca: 
novas máquinas semióticas 

Organização do conhecimento. 
Ciberespaço. Mecanismos de 
busca. Rizoma. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Ciência da informação e cognição humana: 
uma abordagem do processamento da 
informação 

Abre neste endereço: 
http://revista.ibict.br/ciinf/index.ph
p/ciinf/article/view/1679 
Prognósticos para a implantação de 
um núcleo regional de informação 
no nordeste 
Ciência da Informação, V. 7, n. 2 
(1978) 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

O IBBD e a informação científica: uma 
perspectiva histórica para a ciência da 
informação no Brasil 

Biblioteconomia. Documentação. 
Informação científica. Ciência 
da informação – Brasil 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Modelagem de um indicador bibliométrico 
para análise da dispersão de conhecimentos 

Informação. Comunicação 
científica. Dispersão. Difusão. 
Indicadores. Bibliometria. 
Cienciometria. Informetria. Índice 
de dispersão. Impacto bibliográfico. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Labor documental para programas de 
entretenimiento en las televisiones 

Documentação audiovisual. Gestão 
informacional. Televisão. 
Programas de entretenimento. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Análise de redes sociais como metodologia 
de apoio para a discussão da 

Redes sociais. Ciência da 
informação. Metodologia. 
Interdisciplinaridade. Redes de co-

Vol. 1, No 2, 
(2006) 
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interdisciplinaridade na ciência da 
informação 

autoria. 

A inclusão social e digital de pessoas com 
limitação visual e o uso das tecnologias de 
informação e de comunicação na produção 
de páginas para a Internet 

Informática na educação especial. 
Tecnologias de informação 
e de comunicação. Inclusão social e 
digital. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Uma proposta de sistema de gerenciamento 
de informações estratégicas para indústrias 
em evolução 

Sistema de gestão de informações 
estratégicas. Pré-classificação das  
informações. Análise de 
informações. Monitoramento do 
ambiente competitivo. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Avaliação da linguagem documentária Decs 
na área de fonoaudiologia na perspectiva do 
usuário: estudo de observação da 
recuperação da informação com protocolo 
verbal 

Linguagem documentária. 
Avaliação – linguagem 
documentária. Sistema de  
Informação. Recuperação da 
informação. Protocolo verbal. 
Fonoaudiologia. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Prontuário eletrônico do paciente: 
documento técnico de informação e 
comunicação do domínio da saúde 

Prontuário Eletrônico do Paciente. 
Documentação Técnica. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Competências demandadas dos bibliotecários 
frente às novas tecnologias de informação 
em bibliotecas universitárias 

Competências. Tecnologias da 
informação. Biblioteca 
universitária. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Bibliotecas: Metáforas da Memória Prédio de Biblioteca – Memória. 
Arquitetura de prédio para 
biblioteca.   

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Relatório Geral do XXI CBBD - Congresso 
Brasileiro de Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da Informação 

Não é artigo. Remete para este 
endereço: 
http://www.febab.org.br/cbbd.html 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

O periódico no campo da biblioteconomia no 
Brasil: possibilidades para um fazer 
historiográfico 

biblioteconomia-imprensa 
periódica; historia da 
Biblioteconomia-Brasil; 
publicações 
periódicas. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Institucionalização da pesquisa científica no 
Brasil: cartografia temática e de redes sociais 
por meio de técnicas bibliométricas 

institucionalização da pesquisa 
científica; organização do 
conhecimento; cartografia temática; 
indicadores bibliométricos; 
dissertações; teses. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

A Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas e a produção científica 

produção científica na PUC-
Campinas; literatura branca e 
cinzenta; pós-graduação Stricto 
Sensu; grupos de pesquisa; 
Currículo Lattes. 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Conceitos e uso da informação 
organizacional e informação estratégica 

informação organizacional; 
informação estratégica; fluxo de 
informação; organização 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

A informação no oitocentos, Rio de Janeiro, 
Império do Brasil: notas à memória 
institucional 

Teoria da Informação; Sistemas de 
Informação; Memória Institucional 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Panorama da pesquisa em Ciência da Ciência da informação 
grupos de pesquisa no brasil 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 
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Informação no Brasil pesquisadores 
Ciclo e fluxo informacional nas festas 
comunitárias 

 

ciclo informacional. festa 
comunitária. trama de informações. 
fluxo informacional. canais de 
comunicação 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Informação e construção da cidadania: 
representação das ações de informação da 
Casa Pequeno Davi 

ações de informação. construção da 
cidadania. representação das ações 
de informação 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Informação e formação da identidade 
cultural: o acesso à informação na literatura 
de cordel 

Fonte de informação. Identidade 
cultural. Literatura de cordel 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

Informação científica: proposta de um novo 
modelo para o Brasil 

Informação científica. Arquivos 
abertos. Acesso livre Bibliotecas 
digitais. Repositórios digitais. 
BDTD. Iniciativa de arquivos 
abertos. Acesso à informação 
científica. Crise dos periódicos 
obs. Artigo repetido 

Vol. 1, No 2, 
(2006) 

O serviço de referência e informação digital Serviço de referência e informação 
digital. Serviço de referência  
Bibliotecário de referência digital  
Biblioteca digital 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

O bibliotecário na Sociedade da Informação: 
novas habilidades requeridas 

Profissional da informação  
Mercado de trabalho  
Sociedade da informação  
Habilidades requeridas 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Otlet realizador ou visionário? O que existe 
em um nome? 

Ciência da informação. Paul Otlet. 
Biblioteca universal. 
Internet. Acesso à informação 
científica. Mundaneum. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Filosofia aberta, modelos de negócios e 
agências de fomento: elementos essenciais a 
uma discussão sobre o acesso aberto à 
informação científica 

Acesso aberto. Filosofia aberta. 
Comunicação científica. 
Conhecimento científico. Modelos 
de negócios de editores 
científicos. Agências de fomento. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Acesso à informação e identidade cultural: 
entre o global e o local 

Inclusão digital. Identidade cultural. 
Gestão da informação. 
Responsabilidade social. Ciência da 
informação. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Informação científica: proposta de um novo 
modelo para o Brasil 

Informação científica. Arquivos 
abertos. Acesso livre Bibliotecas 
digitais. Repositórios digitais. 
BDTD. Iniciativa de arquivos 
abertos. Acesso à informação 
científica. Crise dos periódicos 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

A ciência e o novo estado do conhecimento: 
a contribuição da Ciência da Informação 

Ciência da Informação; Produção 
do Conhecimento; Sistemas de  
Recuperação da Informação.   

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Cognição situada: fundamentos e relações 
com a Ciência da Informação 

Ciências Cognitivas. Cognição 
Situada. Informação. 
Conhecimento. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Prontuário eletrônico do paciente: processo 
de competência informacional 

Prontuário Eletrônico do Paciente. 
Competência Informacional. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 
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Ciência da Informação. 
O profissional da informação e as 
habilidades exigidas pelo mercado de 
trabalho emergente 

Profissional da Informação. 
Habilidades Profissionais. Mercado 
de Trabalho. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Competências e habilidades no uso da 
linguagem audiovisual interativa sob 
enfoque educacional 

Competências e habilidades; 
Linguagem audiovisual interativa; 
Interatividade 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Dinâmica de apresentação de trabalhos em 
eventos científicos 

eventos técnico-científicos e 
comunicação científica 
comunicação científica semiformal 
congressos e comunicação 
científica 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

A abordagem sócio-cultural da informação prática informacional 
comunidades discursivas 
análise de domínio 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Bases teóricas para a formulação de políticas 
de informação 

políticas de informação. redes 
políticas. governança 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

A construção de metodologia de pesquisa 
qualitativa com vistas à apreensão da 
realidade organizacional brasileira: estudos 
de casos múltiplos para proposição de 
modelagem conceitual integrativa 

gestão do conhecimento 
pesquisa qualitativa 
estudo de casos múltiplos 
empresas brasileiras 
metodologia de pesquisa 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Governo eletrônico, informação e 
competência em informação 

e-governo. governo eletrônico 
competência em informação 
alfabetização digital 
informação pública 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

BIBLIOTEC II: o bibliotecário como 
mediador propiciando a inclusão 
informacional, social, educacional e digital 
através da EAD 

educação a distância. bibliotecário 
ambientes virtuais de aprendizagem 
aprendizagem colaborativa 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Usuário da informação: estudo aplicado a um 
grupo de jornalistas 

acesso à informação. necessidade 
de informação. jornalistas 
jornalismo científico 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Os objetos multimídia como dispositivo de 
inclusão na sociedade da aprendizagem: uma 
questão de pesquisa 

sociedade da aprendizagem 
inclusão social. ensino superior 
objetos multimídia 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Ética em pesquisa e publicações científicas Editoração. ética. Publicações 
periódicas: ética. Direitos 
autorais. Má conduta científica. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

O papel dos repositórios institucionais e 
temáticos na estrutura da produção científica 

Repositórios institucionais. 
Repositórios temáticos. 
Comunicação científica eletrônica. 
Iniciativa de Arquivos Abertos. 
Movimento 
de Acesso Livre. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

A Memória e Arquivo produzindo sentidos 
sobre o feminino 

Arquivo. Memória. Discurso. 
Ideologia. Sentido. Mulher 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

O objeto de estudo da Ciência da 
Informação: a morte do indivíduo 

Objeto de Estudo; Cognitivismo, 
Neopragmatismo; Linguagem, 
Construtivismo; Análise de  
Domínio 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Ciência da Informação, Ciência e Revolução 
Científica: breve histórico e reflexões 

Ciência da informação; Revolução 
científica 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

A catalogação como atividade profissional Catalogação; Mudança Vol. 2, No 1, 
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especializada e objeto de ensino universitário Paradigmática; Normas; AACR; 
Tecnologias da Informação e da  
Comunicação; Metadados 

(2007) 

A informação arquivística no processo de 
tomada de decisão em organizações 
universitárias: procedimentos metodológicos 

Informação Arquivística; 
Organizações Universitárias; 
Procedimentos Metodológicos 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Estratégias para a implantação de bibliotecas 
híbridas como apoio à aprendizagem 
semipresencial de cursos a distância 

Educação a Distância - Bibliotecas 
Híbridas;  
Novas Tecnologias de Informação e 
Comunicação – Educação a 
Distância; Biblioteca Virtual – 
Educação a Distância 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Referir: ref. 'referir' Hipertexto; Hipermídia; 
Referência; Referencialismo; 
Linguagem universal; 
Pluridimensionalidade. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Gestão da informação governamental: em 
direção a uma metodologia de avaliação 

Gestão da informação; Gestão 
pública; Modelo de avaliação; 
Informação governamental; Boas 
práticas no governo federal dos 
EUA; Governo nacional do Canadá 
e de Alberta. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Preservação digital e os profissionais da 
informação 

Preservação digital; Bibliotecário; 
Arquivista; Profissional da 
informação; Gestão da informação 
em meio digital. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Capital Social e Gestão do Conhecimento: 
união responsável socialmente 

Capital Social; Responsabilidade 
Social; Gestão do Conhecimento; 
Gestão da Informação; Análise de 
Redes Sociais. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

A dinâmica criativa do conhecimento: 
palavra, imagem e espaços virtuais 

Conhecimento; Criatividade; 
Inteligibilidade; Imagem; Espaços 
Virtuais. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Políticas públicas de informação e políticas 
culturais: e as bibliotecas públicas para onde 
vão? 

Estado e políticas públicas; 
políticas públicas de informação; 
políticas culturais; função 
social do bibliotecário; biblioteca 
pública do Maranhão 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Avaliação de periódicos eletrônicos 
acadêmicos brasileiros: uma proposta de 
método baseado na análise de links para o 
site do periódico 

comunicação científica; 
publicações eletrônicas; periódicos 
eletrônicos; links; avaliação; 
Brasil. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Vantagens do uso de tecnologias para 
criação, armazenamento e disseminação do 
conhecimento em bibliotecas universitárias 

tecnologia; bibliotecas 
universitárias; gestão do 
conhecimento. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

As redes sociais como instrumento 
estratégico para a inteligência competitiva 

inteligência competitiva; redes 
sociais; estratégia organizacional. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

A Ciência da Informação e a sociedade 
brasileira: algumas representações de 
pesquisadores da área 

representações sociais; campo 
científico; pesquisadores - Ciência 
da Informação; sociedade 
brasileira 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Informação, ciberespaço e consciência Ciência da Informação; 
ciberespaço; consciência; 
digitalização; epistemologia; 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 
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informação. 
Sistemas de recuperação de informações e 
mecanismos de busca na web: panorama 
atual e tendências 

Sistemas de recuperação de 
informações; mecanismos de busca; 
web; internet. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Serviços via Web em bibliotecas 
universitárias brasileiras 

serviços de referência; publicações 
eletrônicas, gestão de serviços 
bibliotecários; bibliotecas 
universitárias; bibliotecas 
eletrônicas 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 
 

Elaboração e aplicação de instrumentos para 
avaliação da base de dados Scopus 

Ciência da informação; Bases de 
dados – avaliação; Estudo de 
usuário; Scopus. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Digitalizando a memória de Salvador: nossos 
presente e passado têm futuro? 

preservação digital; migração 
digital de informação arquivística; 
serviço de informação em  
Salvador; arquivos digitalizados 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 
 

Periódico eletrônico Informação & 
Sociedade: Estudos - impactos no contexto 
da comunicação científica 

Periódicos científicos eletrônicos – 
impactos; Informação - impacto; 
Comunicação científica – 
periódicos científicos eletrônicos. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Mapeamento de competências em bibliotecas 
universitárias 

Gestão de competências; 
Competência profissional; 
Biblioteca Universitária 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Educaçao continuada e mercado de trabalho: 
um estudo sobre os bibliotecários do Estado 
do Rio Grande do Norte 

Educação continuada; Perfil do 
profissional bibliotecário; 
Tecnologia de informação. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Procedimentos Básicos de Seleção de 
Documentos para Conversão Digital: 
Elementos de atualização profissional em 
setores de duas instituições públicas federais 

Digitalização; Seleção de 
documentos; Instituições públicas; 
Acervos públicos. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Influência da inteligência competitiva em 
processos decisórios no ciclo de vida das 
organizações 

Ciclo de vida das organizações. 
Inteligência competitiva. 
Processos decisórios. Pontos cegos. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Introdução ao XBRL – nova linguagem para 
a divulgação de informações empresariais 
pela internet 

 Difusão de informações. 
Governança. Internet. Relatório 
financeiro. XBRL. XML. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Capacitação de bibliotecários com limitação 
visual pela educação a distância em 
ambientes virtuais de aprendizagem 

Ambientes virtuais de 
aprendizagem. Bibliotecário. 
Educação a distância. PNEEs com 
limitação visual. 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 

Janelas da cultura local: abrindo 
oportunidades para inclusão digital de 
comunidades 

Inclusão digital; Inclusão social; 
Cultura local; Responsabilidade 
social; Ciência da Informação 

Vol. 2, No 1, 
(2007) 
 

Abrir o espaço semântico em prol da 
inteligência coletiva 

Inteligência coletiva, 
gerenciamento do conhecimento, 
interoperabilidade semântica, www, 
cálculo semântico 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

O comportamento do usuário final na 
recuperação temática da informação: um 
estudo com pós-graduandos da UNESP de 
Marília 

Base de dados; Comportamento de 
busca; Competência informacional, 
Recuperação temática da 
informação; Usuário final. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A iniciativa Open Access no acesso à 
informação técnico-científica nas Ciências 
da Saúde 

Acesso aberto, acesso à 
informação,  armazenamento e 
recuperação da informação, 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  
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internet, documentação 
Ontologias e tecnologias da informação e 
comunicação: sistemas especialistas, Web 
semântica e gestão integrada de compras 
governamentais eletrônicas 

Ontologias, sistemas especialistas, 
web semântica, tecnologia da 
informação, compras 
governamentais 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A utilização de ambientes virtuais para a 
colaboração por grupos de pesquisa 
brasileiros: uma análise do desenvolvimento 
de trabalhos de maneira colaborativa 

Ciência da Informação; Grupos de 
Pesquisa; Trabalho Colaborativo 
apoiado por Computadores; TCAC; 
Grupo de Trabalho; Sistemas de 
Informação para Colaboração; 
Ambientes Virtuais de 
Colaboração; Trabalho Científico 
Colaborativo; Fluxo da Informação; 
Interação Humano-Computador. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Mitos e lendas da informação: o texto, o 
hipertexto e o conhecimento 

Apropriação da Informação; 
Informação Digital; Estrutura de 
Informação; Fluxos de Informação; 
Mitos e Lendas; Forma da 
Informação; Hipertexto; Fluência 
Digital. 

Vol. 2, No 2, 
(2007) 

E - crime em ambientes digitais 
informacionais da Internet 

E-crimes; Códigos maliciosos; 
Computação forense; Segurança da 
informação; Proteção de bens 
intangíveis.  

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Periódicos científicos eletrônicos e a 
visibilidade da ciência na web: estudo de 
caso na UFRGS 

 Periódicos científicos eletrônicos; 
Visibilidade dos periódicos 
científicos; Periódicos da UFRGS; 
Metadados; Acesso Aberto; 
Comunicação científica.  

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Folksonomia: um novo conceito para a 
organização dos recursos digitais na Web 

Folksonomia; Etiquetagem social; 
Etiquetagem colaborativa; 
Classificação social; Indexação 
colaborativa; Bookmarking social. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Observações para uma política de pesquisa 
em ciência da informação no Brasil 

Palavras-chave: Ciência da 
Informação, pesquisa, pós-
graduação, Brasil. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Informação científica e tecnológica – a web e 
a teia da vida 

Palavras-chave: inclusão social; 
sociedade da informação; produtos 
e serviços de ICT. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Informação e inclusão social: algumas ações 
da Embrapa Informação Tecnológica 

Disseminação da informação; 
sociedade da informação; inclusão 
social; exclusão social;  
Embrapa informação tecnológica. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Aplicações de arquitetura conceitual em 
plataformas e-gov: da gestão da informação 
pública à construção da sociedade do 
conhecimento 

Palavras-chave: governo eletrônico; 
plataformas e-gov; informação em 
ciência e tecnologia; Portal 
Inovação; Portal SINAES; 
engenharia do conhecimento 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

O bibliotecário como agente de 
transformação em uma sociedade complexa: 
integração entre ciência, tecnologia, 
desenvolvimento e inclusão social 

Palavras-chave: competência em 
informação; bibliotecário; inclusão 
social; complexidade. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Bibliotecários e arquivistas: novos fazeres na 
sociedade do conhecimento 

Palavra-chave: bibliotecários; 
arquivistas; sociedade do 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  
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conhecimento 
Ciência e humanismo na formação do 
arquivista 

Arquivologia; Dialética; 
Interdisciplinaridade; Humanismo; 
Incerteza 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A comunicação científica na ordem do dia Editorial  Vol. 2, No 2, 
(2007)  

O valor em unidades de informação: 
contextualização e importância 

Serviços 
Unidades de informação 
Valor 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A análise facetada na modelagem conceitual 
para organização hipertextual de documentos 
acadêmicos: sua aplicação no prototipo 
MHTX (mapa hipertextual) 

Análise facetada. Modelagem 
conceitual. Hipertexto Documentos 
acadêmicos 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Teoria da biblioteca 2.0: Web 2.0 e suas 
implicações para as bibliotecas 

Web 2.0 Biblioteca 2.0 blog 
Wiki Streaming media 
Redes sociais Tagging 
Rss Mashup 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Grupo focal online e offline como técnica de 
coleta de dados 

Grupo focal. Internet. Pesquisa 
qualitativa 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Formação e desenvolvimento de coleções em 
bibliotecas especializadas 

Gerenciamento de materiais 
informacionais Formação e 
desenvolvimento de coleções 
Política de desenvolvimento de 
coleções Gestão da coleção 
Biblioteca especializada 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Comunidades de aprendizagem: experiência 
acadêmica no Projeto Integrado de Gestão da 
Informação 

Educação Superior – metodologias 
de ensino; Ensino Superior; 
Comunidades de Aprendizagem – 
Experiências; Gestão da 
Informação – formação profissional 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Disseminação Seletiva da Informação em 
bibliotecas universitárias sob o prisma do 
Customer Relationship Management 

Disseminação Seletiva da 
Informação; Biblioteca 
Universitária; Customer 
Relationship Management; 
Marketing de Relacionamento 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A biblioterapia no A biblioterapia no 
tratamento de enfermos hospitalizados  

Biblioterapia; Tratamento em 
ambientes hos-pitalares; Método 
biblioterapêutico em hospi-tais.    

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

As dimensões educacional e política da 
sociedade da informação 

Sociedade da  Informação;  
Educação;  Inclusão Digital; 
Tecnologia da Informação; Livro 
Verde 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

O volume de informações na Internet e sua 
organização: reflexões e perspectivas 

Organização da Informação; 
Internet; Sistemas de Informação; 
Recuperação da Informação 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A utilização da Internet como ferramenta 
indispensável na busca contemporânea de 
informação: alguns aspectos relevantes 

Internet; Globalização; Pesquisa na 
Internet; Busca na Internet; Ética; 
Profissional da informação   

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Reflexões sobre os valores do movimento 
software livre na criação de novos 
movimentos informacionais 

Movimento Software Livre;  
Cultura  Livre; Creative Commons; 
Open Access; Liberdade  
Intelectual. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Cooperação em bibliotecas no Brasil: um 
panorama da década de 50 até nossos dias 

Sistemas de informação. 
Cooperação em bibliotecas: Brasil. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  
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Bibliotecas digitais. 
Bibliotecas Virtuais. Redes 
bibliotecárias. Open Access 
Initiative. Periódicos eletrônicos. 

Visibilidade dos grupos de pesquisa do 
Centro de Ciências da Educação (CCE) da 
Universidade do Estado de Santa Catarina 
(UDESC) 

Grupos de pesquisa. Projetos de 
pesquisa. Produção científica. 
Centro de Ciências da 
Educação – UDESC. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Indicadores de desempenho de bibliotecas no 
campo da saúde: um estudo piloto na 
FIOCRUZ 

Indicadores de Desempenho. 
Padrão Internacional. Qualidade do 
Serviço Bibliotecário. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Perfil empreendedor do profissional da 
informação 

Empreendedorismo. Empreendedor. 
Perfil empreendedor. Profissional 
da informação. Bibliotecário. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Uso das tecnologias da informação na 
Biblioteca de Manguinhos: relato de 
experiência 

Tecnologia da Informação. 
Automação de Bibliotecas. 
Fundação Oswaldo Cruz 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Aprendendo com o uso de softwares 
educativos para ativar inteligências múltiplas 
(IM) 

Uso de software educativo. 
Ativação de inteligências múltiplas. 
Formação de aprendentes. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Terminologia como indicador qualitativo avaliação científica; produção 
científica; terminologia; indicador 
qualitativo. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Informação, Comunicação, Conhecimento: 
Evolução e Perspectivas. 

informação; conhecimento; 
tecnologia; capitalismo; massa; 
rede; mercados financeiros. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Manual de software: facilitando a 
comunicação entre empresa produtora e 
sociedade 

manual de software; comunicação 
empresa-sociedade; organização da 
informação; representação da 
informação; transferência da 
informação e do conhecimento. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Interoperabilidade das bibliotecas digitais: o 
papel dos sistemas de identificadores 
persistentes - URN, PURL, DOI, Handle 
System, CrossRef e OpenURL 

bibliotecas digitais; identificadores 
persistentes; URI; URN; PURL; 
DOI; CrossRef; Handle System; 
OpenURL. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

O óbvio da informação científica: acesso e 
uso 

informação científica; Internet; 
acesso livre; Creative Commons; 
Open Source Journalism. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Perspectivas em (in)formação: tendências e 
tensões entre abordagens físicas, 
cognitivistas e emergentes. 

Ciência da Informação; abordagens 
físicas; abordagens cognitivistas; 
análise de domínio; 
cognição situada; paradigma. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A informação documentária: codificação e 
decodificação. 

informação documentária; 
terminologia; linguagem 
documentária. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Indicadores da participação feminina em 
Ciência e Tecnologia. 

Ciência e Tecnologia; indicadores 
de C&T; participação feminina; 
produção científica. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Base Qualis e a indução do uso de periódicos 
da área de Psicologia. 

periódico científico; pós-graduação; 
base Qualis; psicologia; Pontifícia 
Universidade Católica 
de Campinas 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Gestão do conhecimento ou gestão de 
organizações da era do conhecimento? Um 

Gestão do conhecimento; Gestão da 
informação; Sociedade do 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  
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ensaio teórico-prático a partir de 
intervenções na realidade brasileira 

conhecimento 

Produção científica em Ciência da 
Informação: análise temática em artigos de 
revistas brasileiras 

Produção científica; Ciência da 
informação; Revistas científicas; 
Bibliometria; Comunicação 
científica. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Indicadores bibliométricos de cooperação 
científica internacional em bioprospecção 

Cooperação científica; 
Bibliometria; Bioprospecção. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Web Semântica: ontologia ou tesauro? Web Semântica; Ontologias; 
Tesauros. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Indicadores de desempenho de bibliotecas no 
campo da saúde: relato de estudo piloto na 
Fiocruz 

Indicadores de desempenho; 
Avaliação de serviços de 
bibliotecas; ISO 11620. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

SIA - Sistema de Inventário Automatizado 
para as bibliotecas do SIBi/USP 

 Inventário de coleções; Sistema de 
inventário automatizado; 
Bibliotecas universitárias. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Análise da nova gestão do conhecimento: 
perspectivas para abordagens críticas 

 Nova Gestão do conhecimento; 
Firestone & McElroy; Gestão do 
conhecimento; Capital intelectual 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A Estética da recepção e as práticas de 
leitura do bibliotecário-indexador 

Leitura; Estética da recepção; 
Bibliotecário-indexador; Leitor 
implícito; Horizonte de expectativa. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Ética bibliotecária no contexto atual Ética. Ética profissional. 
Procedimentalismo. 
Prescriocionismo  

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A ciência da informação na visão dos 
professores da ECI/UFMG 

Pesquisa em ciência da informação; 
Campo da ciência da informação; 
Estudos em ciência da informação 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Profissional da informação: análise da 
inserção no mercado de trabalho brasileiro 

Profissional da informação. 
Bibliotecário. Mercado de trabalho 
 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Processo de decisão do uso da informação Gestão. Informação. Decisão  Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Um modelo de gestão da informação para 
aprendizagem organizacional em projetos 
empresariais 

Gestão da informação; Gestão de 
projetos; Sistema de informação; 
Aprendizagem organizacional. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

O impacto do portal de periódicos da CAPES 
na produção científica da área de Plasma no 
Brasil 

Portal de periódicos CAPES. 
Avaliação de produção científica. 
Plasma. Cientometria. Indicadores 
de C&T. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Comparando periódicos pela medida da 
dispersão de seu impacto 

Periódicos. Dispersão. Difusão. 
Impacto. Bibliometria. Informetria. 
Enfermagem   

 

Estudo de usuários: visão global dos 
métodos de coleta de dados 

Estudo de usuários, metodologia da 
pesquisa, métodos de coleta de 
dados. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Competência informacional e gestão do 
conhecimento: uma relação necessária no 
contexto da sociedade da informação 

Competência informacional; Gestão 
do conhecimento; Sociedade da 
informação 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A problemática dos indivíduos, suas lutas e 
conflitos no turbilhão da informação 

Sociedade da informação. 
Tecnologia da informação e 
comunicação. Profissionais que 
pensam, conhecem- agem sobre a 
informação. Formação  

Vol. 2, No 2, 
(2007)  
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Trabalho imaterial, compartilhamento de 
informação e produção colaborativa na 
sociedade da informação. 

Sociedade da informação. Trabalho 
imaterial. Compartilhamento de 
informação. Produção colaborativa. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

O retrato da ciência da informação: uma 
análise de seus fundamentos sociais. 

Ciência da Informação. 
Epistemologia. Hermenêutica. 
Ciências Sociais. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Patrimônio digital e informação: política, 
cultura e diversidade 

Preservação. Memória Social. 
Patrimônio Digital. Ciência da 
Informação. Cultura e Política. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Revista educação temática digital: 
aproximação entre educação e ciência da 
informação 

Educação Temática Digital.   
Comunicação Científica.   
Educação. Ciência da Informação. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Evolução e avaliação da Revista ACB: 
Biblioteconomia em Santa Catarina enquanto 
fonte de pesquisa (2000-2004) 

Produção científica; Periódicos; 
Avaliação de periódicos 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

O bibliotecário nas escolas: uma necessidade Remete a página principal da 
PBCIB 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A formação continuada dos profissionais 
bibliotecários: análise do conteúdo dos sites 
das entidades de classe 

Educação Continuada; Formação 
Profissional; Bibliotecário;  
Profissional da Informação; 
Entidades de Classe da 
Biblioteconomia. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Avaliação de uso como indicador para a 
gestão da biblioteca escolar: estudo de caso 

Biblioteca escolar; Avaliação - uso; 
Biblioteca Escolar – Gestão.   

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Fontes de informação em educação a 
distância disponíveis em meio eletrônico nas 
universidades federais brasileiras 

Fontes de Informação na Internet; 
Educação a Distância;  
Competência Informacional. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Informação para negócios e políticas de 
informação 

Informação para Negócio; Fontes 
de Informação; Gestão da  
Informação; Política de 
Informação. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A participação do bibliotecário na criação de 
sistemas de inteligência competitiva: 
proposta para o departamento de patrimônio 
imobiliário e meio ambiente da Eletrosul 

Gestão da informação; Eletrosul; 
Inteligência Competitiva 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Do ler ao fazer: práticas de leitura dos 
discentes do Curso de Graduação em 
Biblioteconomia/UFPB 

Biblioteconomia - práticas de 
leitura. Biblioteconomia - leitura  
Universidade – leitura  
Bibliotecário educador 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Semeando leitura e colhendo leitores: o 
projeto “Biblioteca Livro em Roda 

Biblioteca móvel. Leitura – ensino 
fundamental. Projeto biblioteca 
livro em roda. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Interação e mudanças na comunicação: o 
papel da Internet na sociedade 

Sociedade da informação  
Internet. Ferramentas de interação  
Mudanças na comunicação 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A construção de uma pesquisa: motivações, 
interesses e opções metodológicas 

Uso de softwares educativos  
Abordagem construtivista.   
Formação de aprendentes 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

O serviço de referência virtual: relato de 
pesquisa em bibliotecas universitárias 
brasileiras 

Serviço de referência virtual  
 biblioteca universitária  
 bibliotecário de referência  
 tecnologias da informação e 
comunicação 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Abrindo e fechando portas: diagnóstico das Biblioteca pública  Vol. 2, No 2, 
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bibliotecas públicas municipais da região 
metropolitana norte de Recife – PE 

Biblioteca pública – brasil  
Biblioteca pública – pernambuco. 

(2007)  

Crianças em rede: o uso da informação 
digital por alunos da 8ª série do ensino 
fundamental 

Crianças em  rede   
Internet na escola  
Informação digital 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

O uso da biblioteca da escola Lions Tambaú 
pelo corpo docente 

Biblioteca escolar. Professores. 
Usuários. Uso do acervo   

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Os metadados como instrumentos 
tecnológicos na padronização e 
potencialização dos recursos informacionais 
no âmbito das bibliotecas digitais na era da 
web semântica 

Bibliotecas digitais. Metadados 
Web semântica. Padronização e 
representação da informação 
Interoperabilidade. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Hipertexto, para uma análise política da 
tensão entre leitor e autor no ciberespaço 

Leitura hipertextual. Liberdade 
leitora. Controle Internet 
Comércio digital 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Esfera pública informacional: os arquivos na 
construção da cidadania 

Arquivo e esfera pública 
Informação e cidadania 
Ação comunicativa 
Informações arquivísticas 
Gestão da informação 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Teoria da jurisdição e capital social: 
abordagens para o estudo do profissional da 
informação 

Teoria da jurisdição 
Profissional da informação 
Capital social 
Redes sociais 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Paradigmas e modelos: proposta de análise 
epistemológica para a Ciência da Informação 

Ciência da informação 
Epistemologia 
Ciência da informação - 
paradigmas e modelos 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Open Journal Systems – OJS: migrando um 
periódico científico eletrônico para um 
sistema automatizado de gerência e 
publicação de periódicos científicos 
eletrônicos 

Tecnologia da informação 
 open journal systems – ojs 
Periódicos científicos eletrônicos 
Sistema eletrônico de editoração de 
revistas – Seer 
Publicação eletrônica 
Sistemas de informação web 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A formação profissional e a educação a 
distância mediada por computador: uma 
experiência no Curso de Biblioteconomia do 
DCI/FABICO/UFRGS 

Formação profissional – 
biblioteconomia. Educação aberta e 
a distância – biblioteconomia 
Tecnologias de informação e de 
comunicação 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

A Ciência da Informação na visão dos 
professores e pesquisadores brasileiros 

Pesquisa em ciência da informação 
Epistemologia da ciência da 
informação 
Campo científico da ciência da 
informação 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Comportamento informacional de crianças e 
adolescentes: uma revisão da literatura 
estrangeira 

Crianças – comportamento  
informacional .  Adolescentes – 
comportamento informacional. 
Biblioteca escolar –  
pesquisa.Internet. Modelo ISP – 
Processo de Busca de Informação. 
Uso cognitivo da informação.  
 Competência informacional . 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Gestão do conhecimento científico: proposta Gestão do conhecimento. Vol. 2, No 2, 
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de um modelo conceitual com base em 
processos de comunicação científica 

Comunicação científica. Gestão do 
conhecimento científico. Modelo de 
gestão do conhecimento científico. 
Conhecimento científico. 
Conhecimento científico tácito. 
Gestão do conhecimento em 
universidades. 

(2007)  

Revisitando a “epistemologia social Epistemologia social. Teoria ator-
rede. Sociologia da ciência 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

e-Acessibilidade: tornando visível o invisível Acessibilidade. Usabilidade. 
Deficientes visuais. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

As dimensões educacional e política da 
sociedade da informação 

Inclusão Digital. Tecnologia da 
Informação. Livro Verde. 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Repositório institucional em comunicação: o 
projeto Reposcom implementado junto à 
Federação de Bibliotecas Digitais em 
Reposcom implementado junto à Federação 
de Bibliotecas Digitais em 

Repositórios Institucionais. 
Software DSpace. Federação de 
Bibliotecas Digitais. Ciências da 
Comunicação. Comunicação 
científica. Iniciativa do 
Acesso Livre 

Vol. 2, No 2, 
(2007)  

Fluxos de informações e conhecimentos para 
inovações no arranjo produtivo local de 
confecções em Salvador, Bahia 

Fluxos de informações e 
conhecimentos; Inovações; Análise 
de redes Sociais; Arranjo produtivo 
local; Competição; Diagnóstico 
Estrutural 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Software social no ambiente corporativo: 
transformando a produção e disseminação de 
conhecimento nas organizações 

Software social; Blog; Wiki; 
Gestão do conhecimento; 
Colaboração. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Modelo hipertextual - MHTX: um modelo 
para organização hipertextual de documentos 

Organização do conhecimento; 
Hipertexto; Análise Facetada; Mapa 
Conceitual; Modelagem Conceitual. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 

A Biblioteca de Babel: uma metáfora para a 
sociedade da informação 

A Biblioteca de Babel; Jorge Luis 
Borges; Sociedade da informação; 
Literatura; Realidade; Metáfora. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

A Visualização da Informação e a sua 
contribuição para a Ciência da Informação 

Ciência da informação; 
Visualização da informação; 
Interação humano-computador; 
Psicologia cognitiva; Produção e 
disseminação da informação.  

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Sujeito, contexto e tarefa na busca de 
informação: uma análise sob a ótica da 
cognição situada 

Contexto; Tarefa; Busca de 
informação; Usuário da 
informação; Cognição situada.  

Vol. 3, nº 1, 
2008 

A ciência invisível: o papel dos relatórios e 
as questões de acesso à informação científica 

Literatura cinzenta; 
Armazenamento e recuperação da 
informação; Disseminação da 
informação; Comunicação 
científica; Relatório de Pesquisa. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Memória e sociedade contemporânea: 
apontando tendências 

Memória: sociedade 
contemporânea; Preservação: 
memória social. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

O impacto dos metadados na representação 
descritiva 

Catalogação; Documentos 
eletrônicos; Linguagens 
documentárias; Metadados; 
Metalinguagens; Representação 
descritiva. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
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Colaboração e interação na Web 2.0 e 
Biblioteca 2.0 

Web 2.0; Biblioteca 2.0; Wikis; 
Colaboração; Interação. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 

Serviços e fontes de informação eletrônicas: 
mudanças verificadas através de um estudo 
das áreas de biologia molecular e 
biotecnologia 

Serviços e fontes de informação 
eletrônicas. Biologia Molecular e 
Biotecnologia 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

A sociedade e a informação para os 
deficientes visuais: relato de pesquisa 

Acesso à informação; Deficientes 
visuais; Cidadania 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

O bibliotecário escolar de Florianópolis e sua 
relação com a leitura 

Biblioteca escolar; Bibliotecário 
escolar; Leitura.   

Vol. 3, nº 1, 
2008 

Incentivo ao uso da biblioteca nas séries 
iniciais: relato de experiência 

Biblioteca escolar. Uso da 
biblioteca – séries iniciais. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Aplicação da biblioterapia em idosos da 
Sociedade Espírita Obreiros da Vida Eterna 

Atividades terapêuticas com idosas; 
Atividades lúdicas com idosas; 
Biblioterapia. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Fundamentos semânticos e pragmáticos da 
construção de instrumentos de representação 
de informação 

 Linguagens documentárias; 
Lingüística e Ciência da 
Informação; Organização do 
conhecimento; Organização da 
informação. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

A ciência da informação na França e no 
Brasil 

Ciência da informação; França; 
Brasil. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 

Web semântica: uma investigação sob o 
olhar da Ciência da Informação 

Web semântica; Recuperação de 
informação; Ontologia; Sistemas de 
informação; Gestão de recursos 
informacionais. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

As plataformas do conhecimento Plataformas de conhecimento; 
Sistemas de conhecimento; 
Entropia; História da informação e 
do conhecimento. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Automação de unidades de informação 
arquivística: o modelo alternativo do 
software livre 

Arquivologia; Software; Gestão de 
Documentos; Software Livre 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

E-paraná: a rede de informações e serviços 
eletrônicos do Governo do Estado do Paraná 

Governo Eletrônico; E-gov; 
Tecnologia de Informação e 
Comunicação; e-PARANÁ; Rede 
de Informação   

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

O profissional da informação: rumos e 
desafios para uma sociedade inclusiva 

Profissional Da Informçaão 
Sociedade Inclusiva. Educação A 
Distância. Redes Sociais. Ação 
Cultural 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Perspectivas dos serviços de referencia 
digital 

Chat 
Serviço De Referência Virtual 
Internet 
Question Point 
Referência Digital 
Videoconferência 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Análise cientométrica dos estudos 
bibliométricos publicados em periódicos da 
área de biblioteconomia e ciência da 
informação (1990-2005) 

Bibliometria. Produção científica. 
Brasil  

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

A Internet e a busca da informação em Palavras-chave: Comunicação  Vol. 3, nº 1, 
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comunidades científicas: um estudo focado 
nos pesquisadores da UFSC 

científica;  Busca  da informação; 
Desintermediação da informação. 

2008 
 

Avaliação do acesso ao SINIMA – Sistema 
Nacional de Informação sobre o Meio-
ambiente 

Fontes de informação, avaliação de 
fontes de informação, facilidade de 
uso, Sistema Nacional de 
Informação sobre o Meio-
Ambiente. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

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 

Recursos eletrônicos. Usabilidade. 
Legibilidade  

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Patrimônio histórico-cultural: critérios para 
tombamento de bibliotecas pelo IPHAN 

Patrimônio histórico. Biblioteca. 
Coleção de obras raras  

Vol. 3, nº 1, 
2008 

Paradigma atual da comunicação científica e 
introdução da revista Agropecuária 
Brasileira (PAB) no Canal Eletrônico 

Comunicação científica; Pesquisa 
Agropecuária Brasileira; Periódico 
científico; Publicação  
eletrônica; Acesso livre; Fator de 
Leitura. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Perfil de usuários de biblioteca 
governamental: o caso do Ministério da 
Saúde 

Estudos de usuários; Perfil de 
usuários; Biblioteca; Ministério da 
Saúde. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Mais um anjo barroco? Um revisão 
bibliográfica em antropologia da informação 
a partir de levantamento de textos através da 
ferramenta de busca Google 

Antropologia da informação; 
Ciência da  
Informação e Cultura 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

O espelho do tempo: uma viagem pelo 
acervo de obras raras da Biblioteca de 
Manguinhos 

Obra rara. Biblioteca de 
manguinhos. Fundação Oswaldo 
Cruz. Critérios de raridade 
bibliográfica. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 

Leitura e metacognição: uma experiência em 
sala de aula 

Metacognição. Ensino. Leitura. 
Bibliotecário. Indexador 

Vol. 3, nº 1, 
2008 

Através do espelho: o argumento do 
“conhecimento do criador 

Ciência da Informação. 
Epistemologia. Epistemologia 
Construtivista. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Competência informacional do profissional 
da informação bibliotecário: construção 
social da realidade 

Enc. Bibli: R. Eletr. Bibliotecon. 
Ci. Inf., Florianópolis, n. 24, p. 32-
43, 2º sem.2007. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 

Informação e representações sociais: um 
estudo com familiares de portadores de 
sofrimento mental 

Antropologia da informação. 
Transferência de informação. 
Recepção da informação. 
Representações sociais e saúde 
mental. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Redes sociais em alimentos funcionais no 
Paraná: relato pesquisa 

Redes Sociais. Análise de Redes 
Sociais. Compartilhamento da 
Informação 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Estudo comparativo entre interfaces 
hipertextuais de softwares para a 
representação do conhecimento 

Hipertexto; Diagramas 
Hierárquicos; Mapas Conceituais; 
Mapas Hiperbólicos; Representação  
do Conhecimento; Navegação. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Análise dos serviços de referência virtuais 
“research help now 

serviços de referência virtuais, 
análise de serviços. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 

O usuário e o direito à informação acesso; usuário; informação; 
profissional de arquivo; arquivo. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 

Comunidade virtual de pesquisa: nova arena Comunidade virtual, comunicação Vol. 3, nº 1, 
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da comunicação científica científica, cibercultura 2008 
 

Mapeamento do sujeito cerebral na cultura 
contemporânea 

Cerebralidade, sujeito cerebral, 
biossociabilidade, imagem cerebral, 
neurocultura 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Literatura sobre biblioteca escolar: 
características de citações de teses e 
dissertações brasileiras 

análise de citação; biblioteca 
escolar; teses e dissertações. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Personalização: um serviço mediador em 
ambientes de pesquisa 

personalização; interação usuário-
sistema; sistema de recomendação; 
ambientes de pesquisa; perfil de 
usuários. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Produção e disseminação de informação 
tecnológica: a atuação da Inova - Agência de 
Inovação da UNICAMP 

informação tecnológica; inovação; 
produção e disseminação de 
informação tecnológica. 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Comunidade virtual e sua inserção no 
processo educacional como forma de 
ampliação do campo das relações 

Comunidade virtual; Ensino-
aprendizado; Acesso à informação 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Geração e aplicação do conhecimento para a 
inovação: visões sobre a mudança do 
paradigma de produção 

Informação e Conhecimento; 
ambientes de inovação; redes de 
conhecimento; políticas de 
inovação; tecnologias da 
informação e comunicação, 
desenvolvimento organizacional 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Formas de organização e enredamento para 
ações sociopolíticas 

redes sociais; ONGs e movimentos 
sociais; saberes especializados; 
contra-argumentação;  
racionalidade estratégica   

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Redes sociais e compartilhamento de 
informação e conhecimento em 
Aglomerações Produtivas 

Compartilhamento de informação e 
conhecimento; Aglomerações 
produtivas localizadas;  
Análise de redes sociais 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Bibliotecas na agenda: um a questão 
importante para a sociedade contemporânea 

Bibliotecas. Sociedade da 
Informação. Políticas públicas 

Vol. 3, nº 1, 
2008 

Missão do bibliotecário: a visão de José 
Ortega y Gasset 

Profissional da informação. 
Bibliotecário humanista. Mediação 
humana. Missão 

Vol. 3, nº 1, 
2008 
 

Ambientes mediatizados para a formação 
continuada dos profissionais da informação 

Profissionais da informação. 
Formação continuada. Ambientes 
mediatizados. Espaço virtual. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Panorama do mercado de trabalho em 
instituições públicas: o profissional 
bibliotecário em questão 

Biblioteconomia. Mercado de 
trabalho. Bibliotecário. Instituições 
públicas 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  

Os novos perfis dos profissionais da 
informação nas bibliotecas universitárias 

Bibliotecas Universitárias. 
Tecnologias da informação e 
comunicação. Profissional 
da informação. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Educação continuada de profissionais da 
informação: perfil de ação de bibliotecários 
de instituições de ensino superior privado no 
município de João Pessoa/PB 

Educação continuada. Profissional 
da informação. Bibliotecário 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Aplicação de teorias cognitivas no 
tratamento da informação 

Teorias  cognitivas.  Tratamento  da  
informação.  Indexação  temática.  
Recuperação  da  

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
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informação. 
Infoinclusão digital: uma experiência na 
cidade de Marília (SP) 

Redes de Informação. Infoinclusão 
digital. Multiplicadores de 
informação. Governo 
eletrônico. Tecnologia e 
Informação 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Em busca de um repositório ideal: análise de 
software baseado em arquivos abertos para a 
expocom 2007 

Repositório temático. Software 
abertos. SEER/OJS. SOAC/OCS. 
Dici/Eprints. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

O tesouro de conhecimentos de um bairro 
chamado Maré: pessoas como fontes de 
informação 

Fontes de Informação – Pessoas. 
Comunicação social – Memória. 
Gestão da informação. 
Responsabilidade social. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Informação, rede e redes sociais: 
fundamentos e transversalidades 

Informação; conhecimento; rede; 
redes sociais. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  

A mediação da informação,comunicação e 
educação na construção do conhecimento 

Mediação e construção do 
conhecimento; Informação e 
Construção do conhecimento; 
Comunicação e Construção do 
conhecimento; Educação e 
construção do conhecimento. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Gestão estratégica da informação: estudo de 
caso em uma prestadora de serviços de 
tecnologia da informação 

Informação; Gestão da informação; 
Gestão estratégica da informação; 
Processo para implantação de 
gestão da informação; Tecnologia 
da informação; Sistemas de 
informação. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Autoria e compartilhamento social: a criação 
de conteúdos na internet 

 Autoria; Conteúdos abertos; 
Direitos autorais; 
Compartilhamento social; Internet. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Uma quase história da Ciência da 
Informação 

Ciência da informação; 
Historiografia; Redes de saber; 
Fluxos de informação; Textos e 
hipertextos; O limite da tecnologia. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
   

Tratamento informacional de imagens 
artístico-pictóricas no contexto da Ciência da 
Informação 

Tratamento informacional; Imagens 
artístico-pictóricas; Representação 
da informação; Comunicação; 
Ciência da informação; 
Conhecimento 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A Revanche do hipertexto Wiki; hipertexto; Processamento de 
informações; Teoria de 
comunicação; Sistemas complexos; 
Internet. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  

O trabalho do bibliotecário e outros 
profissionais da informação na organização e 
projeto de espaços de informação digitais 

 Bibliotecário; Profissional da 
informação; Arquiteto da 
informação; Empregabilidade; 
Sociedade da informação; Espaços 
digitais. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Rede de Textos Científicos na Ciência da 
Informação: análise cienciométrica da 
institucionalização de um campo científico 

Rede de textos científicos; Ciência 
da informação; Estudos de citação; 
Cientometria; Institucionalização 
da pesquisa científica; Periódico 
ciência da informação 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Portais corporativos no apoio à criação de Informação; Criação de Vol. 3, No 2, 
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conhecimento organizacional: uma 
abordagem teórica 

conhecimento; Conversão do 
conhecimento; Portais 
corporativos.  

(2008)  
        

Práticas Pedagógicas utilizando um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem para 
Construção Colaborativa do Conhecimento 

Ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA); Processamento de 
linguagem natural (PLN); 
Informática na educação; Gestão do 
conhecimento. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Estruturas significantes da Ciência da 
Informação: Aplicação social da informação 

Sociedade da informação; 
Informação pela cognição; 
Cientificismo; Processo de 
informação. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
    

Inovação e Gerenciamento de Processos: 
Uma análise baseada na Gestão do 
Conhecimento 

Inovação; Gerenciamento de 
processos; Gestão do 
conhecimento; Criação de 
conhecimento; Conhecimento. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Taxonomia e Classificação: o princípio de 
categorização 

 Taxonomia; Teoria da 
classificação; Categorização. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  

Semelhanças e Diferenças entre Tesauros e 
Ontologias 

Tesauro; Ontologia; Linguagem 
documentária; Teoria comunicativa 
da terminologia; Método de análise 
de conteúdo; Representação do 
conhecimento.  

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Análise da gestão do conhecimento no INPA 
baseada em práticas gerenciais 

Gestão do conhecimento; Modelo 
de gestão do conhecimento; 
Práticas gerenciais. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Modelos de tomada de decisão em empresas 
de pequeno porte: estudo de caso em uma 
escola de atendimento especializado de Belo 
Horizonte 

Informação; Conhecimento; 
Tomada de decisão; Modelo 
processual; Uso da informação; 
Pequenas empresas. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A importância dos instrumentos auxiliares de 
seleção: considerações da literatura do século 
XIX e usos no Real Gabinete Português de 
Leitura 

Formação e desenvolvimento de 
coleções; Critérios de seleção; 
Instrumentos auxiliares de seleção; 
Real Gabinete Português de 
Leitura; século XIX. 
  

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

La ciencia de la información en el contexto 
de las ciencias sociales y humanas. 
Ontología, epistemología, metodología e 
interdisciplina 

Epistemología de la ciencia de la 
información; Ciencia; Metodología; 
Interdisciplinaridad. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A contribuição peirciana para a 
representação indexal de imagens visuais 

Imagem. Representação indexal de 
imagem. Representação sígnica de  
imagens. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Redes virtuais de aprendizagem na sociedade 
e na pesquisa 

Redes virtuais de aprendizagem. 
Comunicação da informação.  
Gestão da Informação. Ciência da 
Informação. Profissionais da 
informação. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Comportamento de busca na internet: um 
estudo exploratório em salas comunitárias 

Comportamento de busca de 
informação. Inclusão digital. 
Internet. Estratégias de busca de 
informação. Alfabetismo em 
informação 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

História dos conceitos e ciência da História dos conceitos. Vol. 3, No 2, 
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informação: apontamentos teórico-
metodológicos para uma perspectiva 
epistemológica 

Metodologia. Reinhart Koselleck. 
Epistemologia; Ciência da 
Informação. 

(2008)  
 

A importância da cultura na adoção 
tecnológica, o caso do Technology 
Acceptance Model (TAM) 

Modelo de aceitação de tecnologia. 
Tecnologia da Informação. 
Sistemas de informação. Identidade 
cultura. Usuários. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A convergência dos aspectos de inclusão 
digital: experiência nos domínios de uma 
universidade 

Sociedade da Informação. Inclusão 
digital. Telecentro.   

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A arquitetura da informação centrada no 
usuário: estudo do website da Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS) 

Arquitetura da Informação. 
Website. BVS. Usuários. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Web semântica no ensino à distância Web Semântica. Ensino a distância. 
Ontologia. Ensino a distância – 
ontologia. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Apuntes para crear servicios de información 
de supervivencia 

Servicios de información de 
supervivencia; Recursos 
informativos. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Gestión de información: precisiones 
conceptuales a partir de sus orígenes 

Gestión de información; Teoría y 
principios; Políticas de 
información. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Mediações hibridas para uma gestão da 
informação compartilhada 

Gestão da informação; Medição da 
informação; Compartilhamento da 
informação. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Gestão da informação e do conhecimento nas 
organizações e orientação de marketing 

Gestão da informação; Gestão do 
conhecimento; Orientação de 
marketing; Oferta de informação; 
Demanda de informação. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Produção colaborativa de softwares livres: 
trabalho e tecnologia na Sociedade da 
Informação 

Produção colaborativa.  softwares 
livres.  Trabalho.   tecnologias de 
informação e comunicação.  
sociedade da informação 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A sistemática do uso de fontes de informação 
para a pesquisa científica 

Fluxo de informação.   organização 
da informação.   fontes de 
informação.   administração da 
informação.  informação 
estratégica.   projeto de pesquisa 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A oferta de serviços de informação por 
situação de vida em sítios web e bibliotecas 
virtuais: em busca da qualidade no 
atendimento 

Situação de vida.  qualidade no 
atendimento.  pacote de serviços.  
serviço eletrônico 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Ampliando o acesso livre à informação:a 
digitalização do acervo do Núcleo Temático 
da Seca 

Biblioteca digital 
 socialização da informação 
 e-book.  núcleo temático da seca 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Análise da literatura acadêmica sobre o 
Portal Periódico Capes 

Portal periódicos capes  
 bibliotecas digitais de periódicos 
 análise da literatura acadêmica 
  análise das pesquisas 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A Biblioteca Digital Paulo Freire: 
recuperando o conteúdo freireano para 
consolidação de ações afirmativas 

Tecnologias da informação e 
comunicação.  Racismo.  conteúdo 
freireano.  biblioteca digital. 
educação 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Uma ética da informação para pensar o Ética da informação.  sociedade da Vol. 3, No 2, 
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Orkut: reflexões sobre a informação e a 
liberdade no contexto da Sociedade da 
Informação 

informação.  orkut (2008)  
 

A nova relevância de um fenômeno antigo Editorial- não é artigo! Vol. 3, No 2, 
(2008)  

Aspectos lógico-filosóficos da Organização 
do Conhecimento na esfera da Ciência da 
Informação 

Organização do conhecimento.   
ciência da informação.  filosofia 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Sentidos de biblioteca escolar no discurso da 
Ciência da Informação 

Biblioteca escolar.  discurso  
 Sentido. análise do discurso  
 ciência da informação 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Hipertexto e Vannevar Bush: um exame de 
paternidade 

Hipertexto.  vannevar bush 
 Memex.  hipertextualidade 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  

Os novos paradigmas da informação e a TV 
digital: o papel das TVs Universitárias na 
construção de conteúdos de maneira 
colaborativa através de redes 
interdisciplinares 

Tv digital. conteúdos interativos. 
trabalho colaborativo. redes 
interdisciplinares. tv universitária 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A ergonomia e o ambiente de trabalho: 
reflexões sobre as contribuições ergonômicas 
em bibliotecas 

Ergonomia.  trabalho – homem  
 ambiente de biblioteca 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

O bibliotecário como agente histórico: do 
“humanista” ao “moderno profissional da 
informação”. 

Bibliotecário – agente histórico  
  bibliotecário – fazer profissional  
 bibliotecário humanista;  moderno 
profissional da informação;  
formação do bibliotecário 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A complexidade e a utilização de técnicas de 
criatividade na gestão do conhecimento 

Complexidade; Gestão do 
conhecimento; Dados; Informação 

Vol. 3, No 2, 
(2008) 

Necessidades informacionais e 
comportamento de busca da informação dos 
vereadores da Câmara Municipal de João 
Pessoa – Paraíba 

Necessidade de informação  
  busca da informação 
  uso da informação 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

FAHREINHEIT 451: sobre homens-livro e 
bombeiros incendiários, a oposição 
informação imagética x escrita 

Informação. Texto Fílmico. Ficção 
Científica. Memória 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

ATRAVÉS DO ESPELHO: o argumento do 
“conhecimento do criador” no contexto da 
ciência da informação 

Ciência da Informação. 
Epistemologia. Epistemologia 
Construtivista. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

COMPETÊNCIA INFORMACIONAL DO 
PROFISSIONAL DA INFORMAÇÃO 
BIBLIOTECÁRIO: construção social da 
realidade 

Competência Informacional. 
Information Literacy. Profissionais 
da Informação. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

O TESOURO DE CONHECIMENTOS DE 
UM BAIRRO CHAMADO MARÉ: 
PESSOAS COMO FONTES DE 
INFORMAÇÃO 

Fontes de Informação – Pessoas. 
Comunicação social – Memória. 
Gestão da informação. 
Responsabilidade social. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

REDES SOCIAIS EM ALIMENTOS 
FUNCIONAIS NO PARANÁ: relato 
pesquisa 

Redes Sociais. Análise de Redes 
Sociais. Compartilhamento da 
Informação. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

TEXTOS CIENTÍFICOS EM CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO E GINZBURG: uma 
vinculação possível 

Análise de Citações. Método 
Indiciário. Ciência da Informação. 
Ginzburg. Produção Científica. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

ONTOLOGIA: o termo e a idéia Ontologia. Web semântica. 
Recuperação de informação. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
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Representação do conhecimento  
TECNOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO POR 
RADIOFREQÜÊNCIA: fundamentos e 
aplicações em automação de bibliotecas 

Identificação por radiofreqüência. 
RFID. Funcionamento. Automação 
de bibliotecas. Novas tecnologias. 
Bibliotecas.   

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Hacia una Biblioteconomía Responsable 
Socialmente 

Biblioteconomía progresista; 
Responsabilidad social en 
bibliotecas 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Formación un Universitaria y Compromiso 
Social em Biblioteconomía y 
Documentación 

Bibliotecarios – Formación; 
Bibliotecas – Compromiso social; 
IFLA – Directrices – Bibliotecas 
Públicas; UNESCO – Directrices – 
Bibliotecas Públicas. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

La Biblioteca Pública en Tiempos de 
Cambio 

Biblioteca pública; TIC; 
Globalización; Biblioteca líquida; 
Nuevos ciudadanos;  
Interculturalidad. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
. 

La Función Educativa de Bibliotecas y 
Bibliotecarios en el Contexto de las 
Tecnologías Participativas de la Web Social 

Web social; Redes sociales; 
Bibliotecas – Função educativa; 
Bibliotecários –  
Função educativa Alfabetização 
informacional. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

La Irresistible Ascensión del Crai en 
Universidad 

Educación competencial; CRAI; 
Alfabetización informacional 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  

Sociedade da Informação e a Gestão do 
Conhecimento 

Sociedade da informação; 
Programa de Aceleração do  
Conhecimento – Educação; Gestão 
do conhecimento 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Bibliotecas Digitais e suas Utopias Bibliotecas digitais. Aspectos 
históricos. Conceitos. Desafios 
técnicos. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A Gestão da Informação Arquivística na 
Implementação de Sistemas de Qualidade 

Gestão pela qualidade. Gestão da 
informação. Informação. Qualidade. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  

OPEN ARCHIVES: via verde ou via 
dourada? 

Arquivos abertos. Via verde. Via 
dourada. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  

Diversidade Cultural e Produção 
Colaborativa no Pontão de Cultura da 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Diversidade cultural. Produção 
colaborativa. Pontos de Cultura 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

O Fluxo Informacional nos Laboratórios de 
Análises Clínicas em Salvador 

Gestão. Informação. Análises 
clínicas. Tecnologias. Internet. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  

Praticando acessibilidade comunicacional: 
cooperação entre biblioteca universitária e 
programa de promoção de acessibilidade 

Biblioteca universitária; 
Acessibilidade – Deficiente visual;  
Acessibilidade – Usuário cego e 
com visão subnormal; Biblioteca 
universitária – Serviços; 
Aprendizagem – deficiente visual.   

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

O papel da biblioteca como espaço de 
disseminação da musicografia Braille: uso de 
ferramentas tecnológicas na produção de 
partituras para cegos 

Música; Braille; Biblioteca 
especial. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

O papel do bibliotecário na gestão da 
informação empresarial: uma pesquisa 
bibliográfica em periódicos nacionais de 
biblioteconomia e ciência da informação 

Bibliotecário empresarial - 
Funções; Gestão da informação  
empresarial; Informação – Gestão. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
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A importância da organização da informação 
no século XXI: reflexões 

Tecnologias de informação; 
Unidades de informação;  
Bibliotecários. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Atuação da Biblioteca Pública Estadual do 
Espírito Santo na inclusão digital e social de 
portadoras de deficiência visual 

Biblioteca Pública; Setor Braille. 
Deficiente visual. Demanda  
de serviços. Demanda de 
equipamentos. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Biblioteconomia e inclusão educacional: 
análises de propostas curriculares 

Biblioteconomia; Currículo; 
Inclusão Educacional.   

Vol. 3, No 2, 
(2008)  

As bibliotecas universitárias federais 
brasileiras e a acessibilidade das informações 
em seus websites 

Acessibilidade; Bibliotecas 
universitárias; Espaço digital;  
Serviços on-line; Recursos on-line. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

A importância dos eventos científicos na 
formação acadêmica: estudantes de 
biblioteconomia 

Biblioteconomia - Eventos 
científicos; Eventos; Comunicação  
Informal. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Abordagens das revistas brasileiras de 
ciência da informação e biblioteconomia a 
respeito do letramento informacional 

Letramento Informacional; 
Bibliotecário - competências;  
Habilidade informacional 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Da lagarta para borboleta: ação cultural como 
estratégia de marketing no sistema integrado de 
bibliotecas da UNIVALI - SIBIUN 

Ação Cultural; Espaço Cultural – 
Bibliotecas; SIBIUN. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

Desenvolvendo competências em informação 
para deficientes visuais: estudo de caso 

Competência informacional;  
Deficiente visual. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  

Gestão documental na administração 
regional do SENAC Santa Catarina: 
preservação da memória 

Gestão documental; Documento; 
Arquivo; SENAC - Memória;  
Fotografia. 

Vol. 3, No 2, 
(2008)  
 

 


