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Pegadas na Areia 
 

Uma noite eu tive um sonho... 

Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. 

E através do Céu, passavam cenas de minha vida. 

Para cada cena que passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia 

Um era o meu e o outro era do Senhor. 

Quando a última cena de minha vida passou diante de nós, olhei para trás e notei que muitas vezes no 

caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. 

Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes do meu viver. 

Isso me aborreceu deveras e perguntei 

- Senhor, Tu me disseste que uma vez que eu resolvi Te seguir, Tu andarias sempre comigo, todo o caminho. 

Mas notei que durante as maiores dificuldades do meu viver havia na areia dos caminhos da vida, apenas 

um par de pegadas. 

Não compreendo Senhor porque nas horas que mais necessitava de ti. 

Tu me deixaste. 

Tu me abandonaste. 

- Minha preciosa filha. Eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua provação e do teu sofrimento. 

Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que: 

EU TE CARREGUEI EM MEUS BRAÇOS!!! 
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RESUMO 

 

A produção científica é uma forma de exteriorização do conhecimento científico, cujo ápice é 

atingido com a sua comunicação, uma vez que o conhecimento produzido, além de fortalecer 

a área onde foi produzido, é socializado. Nesse contexto, realizou-se a pesquisa, que tem 

como objetivo analisar quantitativamente a produção dos docentes do Programa de Pós-

graduação em Ciência da Informação (PPGCI), da Universidade Federal da Paraíba, no 

período de 2007 a 2011, visando mapear a produção de artigos de periódicos, trabalhos 

completos e resumos publicados em anais de eventos. A pesquisa é do tipo documental e 

utilizou procedimentos quanti-qualitativo para a análise dos dados. As fontes de análise são os 

Currículos Lattes dos 16 docentes do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação, 

da Universidade Federal da Paraíba. Também foi empregado um questionário para 

complementar as informações constantes nos Currículos Lattes sobre o perfil dos docentes e 

para coletar suas opiniões sobre a produção em coautoria. A análise dos dados mostra que a 

produção dos docentes, nos cinco anos estudados, foi de 418 publicações: 178 artigos, 192 

comunicações em eventos e 48 resumos que versam sobre 175 temáticas. Para essa produção, 

houve a colaboração de 317 coautores. Os docentes, independentemente da linha de pesquisa 

de que fazem parte, costumam publicar em parceria com seus pares do PPGCI e de outros 

programa de pós-graduação, com seus orientandos, mestrandos e com bolsistas PIBIC, entre 

outros, assumindo a posição ora  de autores, ora de coautores. Conclui-se que a produção  dos 

docentes do PPGCI guiou-se, nos últimos cinco anos, pelos seguintes pontos: produção mais 

em coautoria que individual; maior produção de comunicações em eventos do que de artigos e 

resumos, produção voltada para questões atuais e produções que proporcionam o contato com 

seus pares, debates e discussões, como as comunicações em eventos. Os docentes do PPGCI 

são favoráveis à produção em coautoria, mas não consideram que ela proporciona mais 

visibilidade e reconhecimento do autor.  

 

Palavras-chave: Produção científica. Comunicação científica. Ciência da Informação. Redes 

de coautoria.  
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ABSTRACT 

 

Scientific production is an exteriorization way of scientific knowledge and it reaches its 

summit with its communication once produced knowledge, besides enhancing the area, is 

socialized. In this context, the research aims at analyzing quantitatively the professors´ 

production of the Post-graduation Program in Information Science (PPGCI), of the Federal 

University of Paraíba, from 2007 and 2011, in order to map the production of scientific 

articles in journals, complete studies and abstracts published in conference proceedings. It is a 

documental research and quanti-qualitative procedures, for data analysis, were used. The 

sources of the analysis are the Lattes curricula from the sixteen professors of the Post-

graduation Program in Information Science, of the Federal University of Paraíba. A 

questionnaire was also employed in order to complement information, present in the Lattes 

curricula, about the professors´ profile and to collect their opinions about production in co-

authorship. Data analysis shows that the professors´ production, in the studied period, 

totalized 418 publications being 178 articles, 192 communications in events and 48 abstracts, 

which refer to 175 different themes. For such production, there was collaboration of 317 co-

authors. Professors, independently from their research line, are used to publish in partnership 

with their colleagues from the PPGI and other post-graduation programs, with students under 

their counseling service, master’s students and PIBIC scholarship students, among others, 

taking part either as authors or co-authors. It can be concluded that the production of PPGCI 

professors was based, in the last five years, on the following aspects: co-authorship 

production was higher than the individual one; production of communications in events was 

larger than the article and abstracts one; production related to present issues and those which 

promote the contact with their colleagues, debates and discussions, such as communications 

in events. PPGCI professors are favorable to co-authorship production, but they assume that it 

does not provide high visibility and acknowledgement for the author.  

 

 

Keywords: Scientific production. Scientific communication. Information Science. Co-

authorship networks.  
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1 INTRODUÇÃO 

 Desde os primórdios, os homens conseguiram se comunicar utilizando-se de 

gestos e desenhos e esculpindo suas ideias e pensamentos, nas mais diversas formas possíveis. 

O desenvolvimento da habilidade no desenho surgiu no período de 30.000 a 25.000 a.C., 

quando a cultura da Antiga Idade da Pedra passou para o estágio do Paleolítico Superior.  

Le Goff, em seu livro, “História e memória”, enfatiza o poder da oralidade e da 

escrita no processo de memorização e de historização. 

É claro que a passagem do oral ao escrito é muito importante, quer para a 

memória, quer para a história. Mas não devemos esquecer que: 1) oralidade 
e escrita coexistem em geral nas sociedades e essa coexistência é muito 

importante para a história; 2) a história, se tem como etapa decisiva a escrita, 

não é anulada por ela, pois não há sociedades sem história. (LE GOFF, 1990, 

p.43) 
 

 Em relação à "linguagem simbólica" – expressa através de símbolos abstratos 

pintados – e a sua intenção, sabe-se que foi através dessas imagens que o homem entendeu 

que podia transmitir uma mensagem, um pensamento, o seu estado de espírito etc. O conjunto 

desses desenhos-escrita toma a designação de pictogramas, que pertencem ao conjunto das 

escritas pictográficas que, em grego, significa descrição da imagem, para servir de símbolo. 

Quer se tratem de documentos produzidos consciente ou inconscientemente, as 

condições de produção devem ser minuciosamente estudadas. As estruturas do poder de uma 

sociedade envolvem o poder das categorias sociais e dos grupos dominantes, que deixaram, 

voluntariamente ou não, testemunhos suscetíveis de orientar a história num ou noutro sentido. 

Nesse contexto, o poder sobre a memória futura - de perpetuação - deve ser reconhecido e 

desmontado pelo pesquisador (LE GOFF, 1990). 

A escrita não surgiu de repente ou do nada. Ela é o resultado do conhecimento 

acumulado ao longo de milhares de anos pelas sociedades, exercitada através de desenhos e 

de sinais gravados ou pintados nas pedras. Esses símbolos vão sofrendo alterações ao longo 

do tempo e se transformam. Até os dias atuais, os homens utilizam várias formas, para se 

comunicar e transmitir conhecimentos à humanidade.  Com o passar do tempo, eles foram se 

aperfeiçoando e conseguindo, através de sinais (signos) ou grupos de sinais, expressar suas 

ideias, por entender que um signo representa algo real, que dá sentido aos sinais expressos por 

outros.  

Enquanto os sumérios desenvolviam a escrita cuneiforme - designação geral dada 

a certos tipos de escritas feitas com o auxílio de objetos em formato de cunha - os egípcios, 

por volta de 4000 a.C., desenvolveram formas representativas, como a pictografia (várias 
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imagens figurativas que representam coisas), os fonogramas (símbolos que representam sons) 

e outros signos determinantes em escrita ideográfica sem vogais.  

Esse sistema de escrita recebeu a designação de "hieroglífica" (do grego hieros, 

que significa sagrado, e ghyhhein, que significa gravar), que foi criada para servir aos rituais 

religiosos (usado em túmulos e templos), associando símbolos fonéticos às imagens de 

objetos reais. O alfabeto desenvolvido pelos gregos, com o uso das primeiras letras “alfa” e 

“beta”, é o mais próximo que se tem hoje do nosso alfabeto ocidental. Mais e mais sinais 

surgiram, e cada objeto, cada significando, passou a ter seu próprio símbolo fonético, o que 

facilitou sobremaneira a compreensão e a disseminação da informação e evitou os grandes 

ruídos das antigas formas de comunicação utilizada pelos homens primitivos. 

Desde as primeiras pinturas abstratas em paredes de cavernas, sua condução na 

humanidade passou por várias etapas evolutivas e, consequentemente, modificou as formas 

com que se registravam as informações. Há cinco mil anos, os escribas já utilizavam a folha, a 

tinta e a pena para gravar os hieróglifos, em um material leve, fino e mais manuseável, 

denominado de papiro (cyperuspapyrus), diferente dos suportes de escrita anteriores. 

Com a escrita, pela primeira vez, foi possível colocar os fatos em ordem 

cronológica, estabelecer regras jurídicas, redigir contrato de compra/venda de bens, registrar 

fundamentos para a literatura (contos, fábulas e poesias) etc. Convém não esquecer os textos 

científicos e geográficos, tampouco a arte da adivinhação, da magia, da culinária, da 

astronomia, do tempo, entre outros. 

Antes do surgimento da escrita, a informação acerca do conhecimento de outrem 

era, de certa forma, um conhecimento pessoal, restrito, transmitido na forma oral. Porém, após 

o aparecimento da escrita, o homem passou a transmitir uma maior quantidade de 

conhecimentos, pois a informação estava atrelada a um suporte físico e, não mais, ao 

indivíduo. Atualmente, na sociedade em que vivemos, são muitas as formas de se comunicar e 

de se transmitir a informação. E como, no passado, as informações eram expressas de forma 

escrita e armazenadas em algum tipo de suporte, sua disseminação dependia de que as pessoas 

fossem capazes de ler e transferir o conhecimento para o próximo (WERSIG, 1993). 

O desenvolvimento da ciência ocorreu de forma concomitante com a invenção da 

imprensa, porquanto, a partir desse momento, foi possível trocar, com mais rapidez, os 

documentos (cartas, monografias e livros), e apenas as elites intelectuais, entre elas, o estado e 

as igrejas, tinham acesso às informações, pois os documentos eram impressos, 

preferencialmente, em latim, língua utilizada na Europa, principalmente, pelas pessoas cultas 

(MUELLER, 2010).  
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Burkett (1990) ressalta que, no Século XVI, originaram-se pequenos focos de 

comunicação de informação de ordem científica, através de encontros secretos e cartas 

pessoais, para evitar a censura do estado e da igreja. A partir do Século XVII, com a revolução 

científica, estudiosos e filósofos passaram a escrever em língua vernácula e a relegar o latim, 

o que propiciou o aumento do número de leitores com acesso às publicações.   

A capacidade de ler e de escrever da população, que superou o analfabetismo, 

atrelada às novas tecnologias de impressão, e a paixão pela informação e pelo novo 

conhecimento desencadeou as condições propícias para a divulgação da ciência no Século 

XVIII. Assim, a ciência estimula e orienta a evolução da humanidade, interfere na identidade 

dos povos e das nações e estabelece verdades fundamentais para cada época. Porém a verdade 

e a certeza absolutas inexistem, e isso faz dos verdadeiros cientistas buscadores da “verdade”, 

mas jamais seus detentores, aos quais compete registrar os novos saberes (TARGINO, 2000). 

Devido ao grande volume de documentos, cuja origem se deve à popularização da 

imprensa e, atualmente, aos avanços desenfreados das redes informatizadas, é preciso ter 

precaução antes de acreditar em tudo o que se lê, principalmente quando se trata da 

credibilidade sobre o local onde esses materiais estão armazenados ou da idoneidade de quem 

escreveu. 

No âmbito acadêmico, o conhecimento científico, devido ao seu poder de 

comprovação, tende a ser o mais confiável e mais aceitável no círculo do conhecimento. 

Portanto, sempre será o mais confiável, por ser sistemático, preciso e objetivo, determinar o 

objeto a ser investigado e utilizar um método por meio do qual seja possível controlar esse 

conhecimento. Porém, não se deve confiar cegamente ou aceitar, sem questionar, esse 

conhecimento, pois, nem sempre, as fontes geradoras e disseminadoras dessas informações 

são confiáveis.   

Ressalte-se, no entanto, que esse conhecimento deve ser produzido e disseminado 

para que outras pessoas tenham acesso a ele, razão por que a produção científica é de grande 

valia para todos os que fazem a sociedade atual, a chamada “sociedade da informação”. 

A produção e a comunicação científica são as formas utilizadas pela comunidade 

científica para exteriorizar o conhecimento para seus pares e a comunidade em geral. É 

através delas que se toma conhecimento dos resultados das pesquisas, promovem-se debates, 

críticas e avaliações pelos seus pares e pela comunidade em geral. Nesse cenário, “o docente 

deve produzir ciência em sua área de conhecimento e, para isso, as instituições de ensino 

superior devem proporcionar condições acadêmicas, administrativas e de fomento” 

(VALENTIM; GUIMARÃES, 2002, p.30). Também há que se considerar que a “pesquisa 
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docente é uma atividade científica com ponto fundamental no crescimento e na maturidade 

docente e discente”. 

Nesse contexto, à medida que o número de pesquisadores vai crescendo, cresce o 

número da produção científica. Meadows (1999) ressalta que, enquanto a população dobra a 

cada meio século, o número de cientistas duplica a cada 10 anos, por conseguinte, incrementa-

se a comunicação científica. Esse crescimento na produção científica relaciona-se diretamente 

com crescimento econômico das nações, através da premissa irrefutável de que quem mais 

produz em C&T é quem mais avança no processo de desenvolvimento global. Logo, 

percebem-se a produção e a comunicação científicas como fatores decisivos para o processo 

de desenvolvimento da ciência. Assim, a pesquisa em questão tem como objetivo analisar a 

produção científica dos docentes do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação 

da UFPB - PPGCI/UFPB - e revelar a relação de parcerias nessas produções. 

Por outro lado, a experiência como bolsista do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica - PIBIC/UFPB - motivou a realização da pesquisa, já que uma das 

pesquisas PIBIC teve como objeto de estudo a produção docente/bolsista gerada por meio de 

suas pesquisas. (FIGUEIREDO; RAMALHO; AUTRAN, 2005) 

 Para que se possa entender o cenário da produção científica de determinado grupo 

de autores/coautores, deve-se, primeiramente, saber quais são essas produções, quem as 

produz e quais as suas preferências. Assim, tem-se como questão norteadora desta pesquisa a 

seguinte indagação: Como se configura a produção científica (artigos, comunicações e 

resumos publicados em anais de eventos) dos docentes do PPGCI/UFPB, no período de 2007 

a 2011?  

E por considerar tais proposições importantes para se entender o discurso dos 

docentes sobre o processo de produção em coautoria, foram estabelecidas as seguintes 

hipóteses: 

a) Existe consenso entre os docentes do PPGCI a favor da produção em coautoria.  

b) Os laços de colaboração, fortes ou fracos, dos docentes do PPGCI/UFPB se dão 

com atores internos e externos ao PPGCI/UFPB. 

c) A produção em coautoria proporciona mais visibilidade e reconhecimento do 

autor. 
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A análise dos Currículos Lattes
1
 dos docentes do PPGCI permitiu o 

aprofundamento dessas questões. Ademais, colocou em relevo a produção e a comunicação 

científica como um fator decisivo para legitimar o conhecimento produzido no âmbito 

universitário.   

Assim, a pesquisa em questão contribui para o Curso de Mestrado em Ciência da 

Informação do PPGCI/UFPB, em especial, para suas duas linhas de pesquisa, uma vez que 

não só tratou da visibilidade da produção dos seus docentes, mas também colocou em relevo 

as preferências por alguns canais de informação utilizados para socializar a produção. Através 

da análise das redes de colaboração científica, mapearam-se as preferências dos docentes em 

suas respectivas linhas de pesquisa, quanto ao fato de produzirem em parceria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 O currículo Lattes  registra a vida pregressa e atual dos estudantes e pesquisadores do país. É um elemento 

indispensável à análise de mérito e de competência, e sua atualização e certificação são de responsabilidade 

do autor. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

  Analisar a produção científica dos docentes do Programa de Pós-graduação em 

Ciência da Informação - PPGCI /UFPB, no período de 2007 a 2011, no que se refere a artigos 

de periódicos, comunicações em eventos e resumos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

a) Traçar o perfil dos docentes; 

b) Identificar a produção científica gerada por eles no período estudado; 

c) Descrever o tipo de produção científica que geraram; 

d) Verificar a relação de coautoria na produção científica estudada. 
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3 O CAMPO DA PESQUISA 

A universidade, devido a sua grande importância no campo da produção 

científica, tem como principal função produzir e transmitir conhecimentos e, cada vez mais, é 

objeto de estudo, como se pode comprovar a seguir. 

 De acordo com Ohira (1997) a produção científica gerada nas Universidades pode 

ser conhecida pelos estudos realizados ao longo dos anos por inúmeros autores que analisam a 

produção bibliográfica e as atividades científicas desenvolvidas pelos docentes e pelos 

pesquisadores. Constantemente, elas avaliam a sua produção científica, por causa da 

necessidade de verificar o volume da criação intelectual e qual o retorno do resultado da 

pesquisa para a sociedade. Para tanto, é preciso que a pesquisa seja socialmente significativa e 

que as atividades dos pesquisadores tenham relação com as necessidades e os problemas da 

sociedade, que pode mensurar e utilizar o que é produzido pelos pesquisadores.  

Lima (1998) enfatiza que a produção científica, gerada pelo corpo docente e 

discente de uma Instituição de Ensino Superior, contribui para a superação de problemas do 

cotidiano de uma sociedade. A produção científica é, extremamente, importante, uma vez que, 

por meio dela, o conhecimento produzido no interior das instituições de ensino é difundido e 

socializado e leva à sociedade informações e/ou alternativas para a solução dos seus 

problemas.  

 

3.1 Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação/PPGCI/UFPB 

Ao se estudar a produção dos docentes do PPGCI/UFPB, deve-se levar em 

consideração fatores territoriais e históricos que ressaltam a massificação da Pós-graduação 

em Ciência da Informação nos eixos Sudeste e Sul. A falta de incentivos por parte das 

universidades e a ausência de iniciativa local acarretaram o êxodo de profissionais das áreas 

do Norte e do Nordeste para o Sul e o Sudeste. Consequentemente, cada vez mais, o 

conhecimento passa a ser gerado no eixo Sudeste e Sul, o que, em proporção, deixa o Norte e 

o Nordeste deficitários na geração de conhecimentos em Ciência da Informação – CI. 

Assim, a pequena oferta de cursos de Pós-graduação em CI, nas áreas do Norte e 

do Nordeste, e as poucas vagas oferecidas pelos cursos existentes serviram de estímulo para 

os profissionais buscarem melhorias em sua qualificação profissional em outras áreas, para 

completar sua formação. Porém, avalia-se esse processo como um fator negativo para o 

desenvolvimento da área de origem desses profissionais, pois as mesmas áreas em que os 

profissionais buscam a complementação da sua formação acabam por absorvê-los. E já que 

buscam a qualificação na área, têm que se deslocar para o Sudeste e, comumente, não 
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retornam à região de origem, e isso aumenta o déficit de profissionais com Mestrado e 

Doutorado na área da CI, nas Regiões Norte e Nordeste (GALINDO; AZEVEDO NETTO, 

2008). 

Os estudos relacionados a pesquisas em Ciência da Informação ainda estão no 

começo, tanto no exterior quanto, principalmente, no Brasil. Porém esses estudos não 

mostram muita consistência devido à falta de continuidade (CASTRO; OLIVEIRA, 2008). 

Araújo (1998) salienta que os estudos a respeito da produção e da comunicação científica 

podem ser ainda considerados incipientes, apesar do crescimento considerável da produção 

específica desse assunto. 

Galindo e Azevedo Netto (2008) referem que, no Nordeste, a titulação de mestre e 

de doutor em Ciência da Informação avançou, no triênio 2004, 2005, 2006, o que se reflete 

nos dias atuais, haja vista que aumentou o número de cursos de Pós-graduação nessa região. 

Porém, não chega a ser um aumento expressivo, se comparado à Região Sudeste, que teve 

aumento significativo no número de alunos nas Pós-graduações na área da Ciência da 

Informação.  

 Enfatiza-se, ainda, que haja um longo caminho a ser percorrido pelos cursos de 

Pós-graduação em CI, no Nordeste, e que 

o estímulo à qualificação de doutores e à criação de novos programas de 
Pós-graduação na Região Nordeste deve ser visto como oportunidade para o 

estabelecimento de ambientes de desenvolvimento de programas articulados 

de pesquisas, no campo da informação. (GALINDO, AZEVEDO NETTO, 
2008, p.10). 

 

As parcerias com as Pós-graduações mais consolidadas na área têm sido uma das 

opções de melhor valia para as instituições do Nordeste, como é o caso do PPGCI/UFPB com 

a UNESP, o que resulta em mais produção científica na área. É nesse contexto de produção 

científica e de colaboração entre autores que se insere esta pesquisa, que serve como 

dissertação de Mestrado para ser apresentada ao Curso de Pós-graduação em Ciência da 

Informação da UFPB. 

 O Curso de Pós-graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal da 

Paraíba (1977-1996) inicia suas atividades com o Curso de Mestrado em Biblioteconomia, 

que teve duas linhas de pesquisas: “Hábito de leitura e planejamento” e “Gerência de 

bibliotecas públicas”. Seguindo a tendência da expansão dos Cursos de Pós-graduação, em 

nível nacional, a demanda local/regional e o perfil do corpo docente, numa nova avaliação, o 

grupo de docentes/pesquisadores decidiu reestruturar o Curso de Mestrado em 

Biblioteconomia que, em 1997, passou a denominar-se Curso de Mestrado em Ciência da 
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Informação, com área de concentração em “Informação e Sociedade”, com duas linhas de 

pesquisa - “Informação e cidadania” e “Informação para o desenvolvimento regional”.  Esse 

curso permaneceu até 2001, por ter sido descredenciado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).  

 Após cinco anos, os esforços empreendidos pelo Departamento de Ciência da 

Informação culminaram com o projeto de um novo curso que atendesse às necessidades da 

sociedade e às exigências da CAPES que, em 2006, formalizou a aprovação através do 

Aplicativo para Propostas de Cursos Novos – APCN - e autorizou o funcionamento do 

PPGCI, em nível de Mestrado. O PPGCI/UFPB inicia suas atividades em março de 2007, com 

área de concentração em “Informação, conhecimento e sociedade”, e duas linhas de pesquisa: 

"Memória, organização, acesso e uso da informação" e "Ética, gestão e políticas de 

informação" (PPGCI/UFPB, 2012).  

 Até fevereiro de 2012, o PPGCI/UFPB realizou seis seleções, matriculou, 

oficialmente, 124 alunos e contava com 56 dissertações defendidas e aprovadas e 18 docentes 

credenciados. Tendo em vista que, durante o período do desenvolvimento desta pesquisa, 

houve novos credenciamentos, descredenciamentos e docentes que mudaram de linha de 

pesquisa, analisaram-se os currículos dos 16 docentes credenciados em março de 2011 

(APÊNDICE A).  

O PPGCI/UFPB publica o periódico “Informação & sociedade: estudos”, com 

versão impressa e eletrônica (www.ies.ufpb.br), com classificação B1 na base Qualis/Capes, e 

mantém o projeto Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD) com a UNESP, 

além de outras atividades acadêmicas. 

 

3.2 A Plataforma Lattes
2
 

 A Plataforma Lattes representa a integração em um único sistema de informação, 

bases de dados de currículos, grupos de pesquisa e de instituições. Recebeu esse nome devido 

a um dos maiores cientistas brasileiro, o físico Césare Mansueto Giulio Lattes, conhecido 

como César Lattes.  

 Desde a década de 80, havia interesse dos dirigentes do CNPq pela utilização de 

um formulário padrão para o registro dos currículos dos pesquisadores brasileiros. Foi, então, 

elaborado, um sistema denominado Banco de Currículos, que contava com formulário de 

                                                
2 A Plataforma Lattes  representa a experiência do CNPq na integração de bases de dados de currículos, de 

grupos de pesquisa e de instituições em um único sistema de informação.  
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captação de dados em papel, posteriormente implantados em um sistema informatizado. No 

final dessa mesma década, o CNPq disponibilizava às universidades e às instituições de 

pesquisa do país buscas sobre a base de currículos de pesquisadores brasileiros. Naquele 

momento, a base de dados contava com cerca de 30.000 currículos.  

 Pouco depois, nos anos 90, já havia desenvolvido um formulário eletrônico para a 

captação de dados curriculares, que o próprio pesquisador preenchia e enviava, em disquete, 

ao CNPq, que os carregava na base de dados. No final da década, o CNPq disponibilizou, 

juntamente com os formulários eletrônicos para a automatização dos programas de bolsas na 

Pós-graduação e habilitação de orientadores, o Currículo Vitae do orientador para o ambiente 

Windows. Pouco tempo depois, desenvolveu-se outra versão de formulário eletrônico para 

cadastramento de dados curriculares, que foi desenvolvida pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia - MCT - e denominado Cadastro Nacional de Competência em Ciência e 

Tecnologia - CNCT. Por fim, foi feita uma única versão de currículo capaz de integrar as já 

existentes e se padronizou o Currículo Lattes como sendo o formulário de currículo a ser 

utilizado no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia e no CNPq.  

 A Plataforma Lattes oferece ao usuário o serviço Lattestats, que fornece 

informações qualificadas e atualizadas sobre a produção de Ciência, Tecnologia e Informação 

(C, T e I), cadastrada por intermédio do currículo. Os dados são separados por região, 

instituição, sexo e idade.  

 Em 02/12/2010
3
, data de última atualização dos dados na plataforma, a Plataforma 

Lattes contava com cerca de 1.779.778 currículos, dos quais 135.412 (7,61%) eram de 

doutores, 236.859 (13,31%), de mestres, 324.958 (18,26%), de especialistas, 449.008 

(25,23%), de graduados, 392.055 (22,03%) não informaram seu grau de escolaridade, e 

241.486 (13,57%) correspondem a outros graus de escolaridade. Essas estatísticas estão 

disponibilizadas na Plataforma Lattes e são as fontes mais precisas e atualizadas.  

 Os Gráficos 1 e 2, a seguir, representam as estatísticas da Base de Currículos da 

Plataforma Lattes. 

 

 

 

 

 

                                                
3 Últimos dados registrados na Plataforma Lattes (PLATAFORMA LATTES, 2012). 
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GRÁFICO 1: Total de currículos cadastrados na Plataforma Lattes  

 

FONTE: (Plataforma Lattes, 2012) 

 

Quanto à parcela de estudantes que estão cadastrados na Plataforma Lattes - um 

total de 753.352 - a maioria - 527.949 (70,08%) – é de alunos na fase de graduação, 82.341 

(10,93%) estão cursando o Mestrado, 66.370 (8,81%), o Doutorado, e os demais, 76.767, 

(10,19%) estão concluindo uma Especialização. 

 

GRÁFICO 2: Total de currículos de estudantes cadastrados na Plataforma Lattes 

 

 

FONTE: (Plataforma Lattes, 2012) 

 

Os currículos cadastrados na Plataforma Lattes corroboram a literatura, no que diz 

respeito ao grande número de doutores no Sudeste, como podemos verificar no Gráfico 3. 

 

GRÁFICO 3: Número de currículos de doutores no Brasil, distribuídos por região. 

 
FONTE: (Plataforma Lattes, 2012) 
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O Nordeste é o terceiro colocado no ranking das regiões onde há mais doutores, e 

fica à frente do Centro-oeste e do Norte. A Região Sudeste é responsável por 51,67% do total 

de doutores do Brasil.  

Quanto aos estados do Nordeste, a Paraíba ocupa a quarta colocação e só fica atrás 

da Bahia, de Pernambuco e do Ceará. Esse estado obtém um percentual de 12,6% em relação 

aos demais estados do Nordeste. O Gráfico 4 monstra a relação dos doutores no Nordeste. 

 

GRÁFICO 4: Número de currículos de doutores no Nordeste 

 
 FONTE: (Plataforma Lattes, 2012) 

 

No que se refere aos doutores, no estado da Paraíba, relacionando-os com os do 

Nordeste e os do Brasil, observa-se que o Brasil tem 135.439 currículos de doutores 

registrados na Plataforma Lattes, desses, 21.554 são do Nordeste, o que equivale a 15,4% do 

total. A Paraíba tem cerca de 2.720 doutores com currículos cadastrados na plataforma. Isso 

gera um percentual de 2%, relacionado ao Brasil, e de 13%, aos doutores do Nordeste, como 

mostra o Gráfico 5, extraído da Plataforma Lattes. 

 

 

GRÁFICO 5: Número de currículos de doutores na Paraíba 

 
  

 FONTE: (Plataforma Lattes, 2012) 

 

Os dados apresentados mostram como ainda é ínfimo o número de doutores, na 

Paraíba, em relação ao Nordeste, e do Nordeste em relação ao Brasil. 

Com o auxílio dos dados da Plataforma Lattes, pode-se vislumbrar, 
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quantitativamente, a área de Ciência da Informação, referente ao número de doutores com 

titulação nessa área. Os Gráficos 6, 7 e 8 apresentam esse panorama:  

  

GRÁFICO 6: Número de doutores nas  grandes áreas do conhecimento 

 
  FONTE: (Plataforma Lattes, 2012) 

 
 

GRÁFICO 7: Número de doutores em Ciências Sociais Aplicadas 

 
  FONTE: (Plataforma Lattes, 2012) 
 

 

GRÁFICO 8: Número de doutores em Ciência da Informação 

 
  FONTE: (Plataforma Lattes, 2012) 

 

Observa-se que, no Brasil, dos 809 doutores das Ciências Sociais Aplicadas, 

apenas 40 (4,9%) têm Curso de Doutorado em Ciência da Informação, e quando se coloca em 

evidência a Paraíba, constata-se que esse número diminui e atinge um percentual de 2,2% ou 

18 doutores com formação em Ciência da Informação.     

 Esse número baixo de doutores em CI, no Nordeste, em especial, na Paraíba, é 

reflexo do pequeno número de vagas para formação de doutores na Pós-graduação - isso 

quando o estado tem esse tipo de formação, porquanto, em muitos casos, o mestre precisa de 

se deslocar para outros polos concentrados no Sudeste ou, até, fora do Brasil, para conseguir 

sua formação. Quando esse fato ocorre, alguns doutores recém-formados são absorvidos pela 

própria região onde concluíram o doutoramento. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

É importante enfatizar que não é a metodologia que determina a pesquisa, mas o 

problema que se pretende resolver (BAPTISTA; CUNHA, 2007). Os procedimentos 

metodológicos utilizados na pesquisa estão estruturados em quatro partes.  

 

4.1 Pesquisa bibliográfica 

 Levantamento e revisão da literatura sobre Ciência da Informação, produção 

científica e redes de cooperação científica. 

 

4.2 Pesquisa documental  

 A pesquisa documental difere da pesquisa bibliográfica, embora 

[...] se assemelhe muito à pesquisa bibliográfica. A única diferença entre 

ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se 
utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 

determinado assunto à pesquisa documental vale-se de materiais que ainda 

não receberam um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados 

de acordo com os objetivos da pesquisa. (GIL, 2008, p.73, Grifo nosso) 
 

A pesquisa documental utiliza fontes de informação que ainda não receberam 

organização, tratamento analítico e publicação. São fontes documentais as tabelas estatísticas, 

os relatórios de empresas, os documentos informativos arquivados em repartições públicas, 

associações, igrejas, hospitais e sindicatos; fotografias, epitáfios, obras originais de qualquer 

natureza, correspondência pessoal ou comercial etc. (SANTOS, 1999, p. 29). Assim, esse tipo 

de pesquisa se serve dessas e de outras fontes documentais, como os Currículos Lattes, 

analisados nesta pesquisa. 

Com base no exposto, o universo da pesquisa está constituído pelos Currículos 

Lattes dos 16 doutores credenciados no PPGCI/UFPB, no período estudado - nove da linha de 

pesquisa “Memória, organização, acesso e uso da informação”, e sete, na linha de pesquisa 

“Ética, gestão e políticas de informação”. 

 A coleta de dados realizou-se nos Currículos Lattes dos 16 docentes, disponíveis 

na Plataforma Lattes, de onde foram selecionadas informações sobre sua produção científica, 

no período de 2007 a 2011. 

A pesquisa documental seguiu os seguintes passos: 

a) Coleta dos currículos dos docentes na Plataforma Lattes; 

b) Levantamento da produção científica, objeto de estudo, registrada nos 

Currículos Lattes:        
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               - Artigos completos publicados em periódicos; 

                - Trabalhos completos publicados em anais de eventos; 

                - Resumos e resumos expandidos publicados em anais de eventos; 

    c) Organização e sistematização das informações coletadas nos currículos  

Lattes. 

 

4.3 Questionário 

 Para a pesquisa, utilizou-se, também, um questionário, com duas finalidades: 

a) complementar os dados extraídos dos Currículos Lattes, para compor o perfil  

dos docentes do PPGCI/UFPB e 

b) entender o discurso dos docentes sobre o processo de produção em coautoria.      

 O questionário compõe-se de perguntas fechadas e abertas (APÊNDICE B) e foi 

disponibilizado para os docentes no e-mail e no endereço eletrônico:  

<https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0An_JSbxXk0qMdHlmN1lGejhaOGdTQi02X1lPUTZ0RWc >. 

 Para traçar o perfil dos docentes, além dos dados constantes nos currículos Lattes, 

coletaram-se, através de questionários, outros dados pontuais, como: faixa etária, tempo de 

credenciamento no programa, outros tipos de produção científica, além das estudadas nesta 

dissertação e a ocorrência de afastamentos no período de 2007 a 2011. 

 Com foco no discurso sobre a produção em coautoria, elaboraram-se questões 

abertas para, através da técnica da análise de conteúdo, extrair informações pertinentes para a 

pesquisa. Nesse sentido, os docentes foram indagados sobre seu posicionamento em relação à 

produção individual e em coautoria; sobre as publicações em coautoria e se essas produções 

proporcionam mais visibilidade e reconhecimento do autor e quais motivações e preferências 

que os levam a produzir em coautoria.  

 

4.4 As análises  

 

4.4.1 Análise dos dados da pesquisa documental 

 Analisaram-se os dados coletados nos currículos dos docentes, através da 

abordagem quantitativa, utilizando-se gráficos, grafos
4
, tabelas e quadros.  

 Para a extração de dados nos currículos, foi empregado o programa Microsoft 

                                                
4 Grafos são diagramas compostos de pontos, alguns dos quais são ligados entre si por linhas. Geralmente, são 

usados para representar um conjunto de elementos inter-relacionados.  
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Excel, a fim de padronizar as informações dispersas nos currículos pesquisados. Depois do 

processo de tabulação dos dados, foi possível identificar, com mais facilidade, os autores 

(incluem-se aqui os autores e os coautores) das produções, o número deles, por produção, o 

tipo de produção (artigos, comunicações e resumos), os canais mais utilizados para publicar 

esse tipo de produção, o idioma e o ano de publicação. 

 Para analisar as redes de colaboração, utilizou-se, primeiramente, o software 

Pajek, mas, devido a sua forma de apresentar os grafos ter menos recursos que o software 

“UCINET
5
”, resolveu-se mudar de software. Ressalte-se que ambos têm a mesma 

funcionalidade, forma de inserção de dados e segue as mesmas diretrizes. Assim, não houve 

nenhuma dificuldade para isso. 

 Com o auxílio do software UCINET (disponível para download em 

<https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home >), os dados sobre a produção científica 

dos docentes foram alimentando o sistema e proporcionando a análise das redes de 

colaboração científica, gerando grafos para visualizar melhor essas redes de coautoria.   

4.4.2 Análise dos questionários 

 A segunda parte do questionário, relativa à coautoria, foi analisada por meio da 

técnica de análise de conteúdo de Bardin, que “[...]  procura conhecer aquilo que está por trás 

das palavras sobre as quais [um pesquisador] se debruça. [...] é uma busca de outras realidades 

através das mensagens” (BARDIN, 2000, p.44). 

 A análise das informações constantes nos questionários seguiu as etapas propostas 

por Bardin (2000): a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados e 

a inferência e a interpretação.  

 A pré-análise caracterizou-se pela organização do material coletado, com vistas a  

sistematizar e operacionalizar as informações. Primeiramente, procede-se à leitura do material 

para ter contato com os documentos a serem analisados. Essas leituras são chamadas por 

Bardin de “flutuantes”. Outro ponto é a escolha do material. Quando se tem um universo 

grande, deve-se escolher uma amostra representativa, homogênea e pertinente. Como nesta 

pesquisa o universo pesquisado foi restrito a um número pequeno de docentes, foram 

utilizados  os questionários respondidos.  

 É na fase de pré-análise que se formulam as hipóteses e os objetivos. Para Bardin 

(2000, p. 98), a “hipótese é uma afirmação provisória que nos propomos a verificar (confirmar 

ou refutar), recorrendo aos procedimentos de análise.” O objetivo “é a finalidade geral a que 

                                                
5 O UCINET desenvolvido para Windows é um pacote de software para a análise de dados da rede social, que 

vem com a ferramenta de visualização da rede NetDraw. 
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nos propomos [...] o quadro técnico e/ou pragmático, no qual os resultados obtidos serão 

utilizados.” 

 Concluída a fase de pré análise, iniciou-se a fase da análise propriamente dita, a 

exploração do material.  Bardin (2000) salienta que essa é a fase mais longa e fastidiosa, 

pois é nela que se faz a administração sistemática das decisões tomadas. 

 Por fim, veio a fase do tratamento dos resultados, da inferência e da 

interpretação. 

Os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos (falantes) 

e válidos. [...] permitem estabelecer quadros de resultados, diagramas, 
figuras e modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações 

fornecidas pela análise. [...] O analista, tendo à sua disposição resultados 

significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações 

a propósito dos objetivos previstos, ou que digam respeito a outras 
descobertas   (BARDIN, 2000,  p. 101).  
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5 CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: DOS PRIMEIROS REGISTROS À NECESSIDADE DE 

RECUPERAÇÃO  

 

A palavra ciência advém do latim, scientia, que significa “sabedoria”, 

“conhecimento”. De modo mais rudimentar, pode-se conceituar ciência como um conjunto de 

conhecimentos adquiridos e produzidos socialmente, no entanto, essa palavra é usada como 

um tipo de conhecimento estruturado com métodos, teorias e linguagens próprias (CASTRO; 

OLIVEIRA, 2008).  

A ciência busca, essencialmente, desvendar e compreender a natureza e seus 

fenômenos, através de métodos sistemáticos e seguros, que determinam mutações sociais, ao 

mesmo tempo em que recebe da sociedade impulsos que a (re)orientam  em busca de novos 

caminhos, para responder às novas demandas e assumir novas prioridades. Sua evolução dar-

se-á a partir de processos de corroboração ou refutação de hipóteses e teorias, depois de se 

fazer uma análise criteriosa da comunidade científica (TARGINO, 2000).  

Le Coadic (2004, p.27) ressalta que a informação é o sangue da ciência e que, sem 

ela, a ciência não pode se desenvolver, a pesquisa seria inútil e não existiria o conhecimento. 

Porém a informação produzida só interessa à ciência se circular livremente. Admitindo-se a 

afirmação de Le Coadic, utiliza-se o artifício de linguagem para complementar a comparação 

entre a ciência e o corpo humano: as proteínas, os açúcares, os sais etc. seriam o 

conhecimento que, reunidos, formam o DNA, o sangue, até mesmo o suor; a informação 

poderia ser esse sangue, que leva o conhecimento a todas as partes do corpo humano, mas, 

para que esse sangue circule, são necessários canais. Portanto, pode-se dizer que os canais da 

informação, no corpo humano, são as veias. Para que esse conhecimento vire informação 

(sangue) e não apenas suor (dados), é preciso que haja um comando do corpo, que se origina 

no cérebro. Para ilustrar nossa alegoria do corpo, colocam-se o produtor, o pesquisador e o 

cientista como sendo os neurônios que formam o cérebro do corpo. Tal como acontece no 

cérebro, eles podem compartilhar informações uns com os outros, através das terminações 

nervosas, o que seria, nesta pesquisa, as redes de relacionamento.  Assim, todo o nosso 

corpo seria a ciência viva, evoluindo, modificando-se, interna e externamente, da mesma 

forma como se modificam os aspectos externos em função do bem-estar do nosso corpo. 

Entende-se que “não há ciência sem comunicação. Não há comunicação sem 

informação” (TARGINO, 2000). Le Coadic (2004, p.11) demonstra o ciclo da informação em 

um modelo social (Figura 1), caracterizado pelo processo de retroalimentação interminável.  
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FIGURA 1: Ciclo da informação 

 
FONTE: Le Coadic (2004, p.11) 

 

“A informação é um conhecimento inscrito (gravado) sob a forma escrita 

(impressa ou numérica) oral ou audiovisual” (LE COADIC, 2004).  Porém não pode ser 

confundida com um “dado”, ou um conjunto de dados, que não passam nenhum sentido, são 

apenas dados e, quando adquirem sentido, não são apenas dados, mas informações.   

Grande parte do que se chama informação são apenas dados. A informação é 

aquilo que reduz a incerteza e conduz a uma compreensão. O que pode ser um dado, para um, 

pode ser informação para outro e vice-versa. Dependendo do contexto, um dado sempre será 

um dado, que pode ou não se transformar em uma informação, e uma informação pode deixar 

seu caráter informativo e tornar-se um mero dado, caso não seja entendido.  

Constantemente, somos bombardeados por dados de origens diversas (tevê, rádio, 

pessoas em volta, mensagens de texto, e-mail etc.), que se tornam informações quando o 

receptor lhe atribui algum sentido. Quando isso ocorre, tem-se a informação apreendida, 

retida, compreendida, que se transforma em conhecimento e que, dependendo do 

conhecimento prévio que o indivíduo detém, poderá aceitá-lo ou refutá-lo. É o que Brookes 

(1980) esquematizou, sistematizou e chamou de equação fundamental da Ciência da 

Informação. 

   K [S] + ΔK = K [S + ΔS] 

 

ΔI 

Essa equação exprime a passagem de um estado de conhecimento (“anômalo”) 

K[S] para outro K[S+ΔS], devido à contribuição de um novo conhecimento ΔK, extraído de 

uma informação ΔI. O termo ΔS indica o efeito dessa modificação. Esse processo tem 

característica transformadora, pois possibilita uma revisão do conhecimento estabelecido e/ou 

a criação de novos conhecimentos. A intenção é a de que o conhecimento se configura quando 
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a informação é percebida e aceita, e toda alteração provocada no estoque mental do saber do 

indivíduo é oriunda da interação com estruturas de informação. 

A preocupação em perpetuar o conhecimento para futuras gerações vem desde 

tempos remotos. Na pré-história, o homem passava seu conhecimento adiante, porém, como 

esse conhecimento era transmitido de forma oral, uma vez que, na época, não era possível 

registrá-lo, essa oralidade permanecia na lembrança dos que os vivenciavam ou que recebiam 

informações deles. 

A partir dos primeiros registros rupestres em cavernas, cerca de 30000 a 25000 

anos a.C, foi possível perpetuar alguma comunicação para gerações futuras sem a necessidade 

da oralidade ou de que o indivíduo tivesse vivido o momento da sua produção. Mesmo assim, 

a oralidade fazia parte do rito de contos históricos. Com o surgimento da imprensa na China, 

as informações passaram a ser comunicadas com mais rapidez, porém, com uma escrita 

composta de, aproximadamente, 60000 ideogramas, e sua popularização não foi muito 

disseminada. Outros pontos também influenciaram para que o desenvolvimento da escrita 

ocorresse no Ocidente, onde a escrita teve seu crescimento vertiginoso, devido ao fato de o 

alfabeto conter poucas letras. Ressalte-se, no entanto, que, com possibilidades grandiosas de 

combinações, podia-se formar qualquer palavra, para representar algo que existia ou que 

viesse existir. As grandes navegações de caráter exploratório e de comercialização que 

ocorreram a partir do Século X foi outro ponto crucial para que essa escrita proliferasse pelo 

mundo antigo. Assim, com o aparecimento das universidades, surgiu a necessidade de se 

copiar grande volume de informações, e isso fortaleceu a disseminação dessa escrita. Esses 

textos eram duplicados à mão pelos chamados “copistas”.  

  Com o intuito de maximizar o processo de copia de documentos, Johannes 

Gutenberg ou, apenas, Gutenberg, como é mais conhecido, inventor e gráfico alemão, 

introduziu a forma moderna de impressão de livros - a prensa de tipos móveis – o que 

possibilitou a divulgação e a cópia muito mais rápida das informações impressas. Sua 

invenção inciou a Revolução da Imprensa - evento amplamente considerado como o mais 

importante do período moderno – que teve papel fundamental na Revolução Científica. Sua 

primeira e maior obra, a Bíblia de Gutenberg (também conhecida como a Bíblia de 42 linhas), 

foi aclamada pela sua alta estética e qualidade técnica. 

O conhecimento da humanidade estava, cada vez, mais atrelado a um suporte 

físico, que gerava uma preocupação com a estocagem e o armazenamento desse material. 

Têm-se aqui o surgimento e a consolidação das ciências que se preocupam com o 

armazenamento e a organização da informação, como é o caso da Biblioteconomia, da 
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Museologia, da Documentação e do Jornalismo, que se preocupam com o problema do 

material/suporte que tinham em si a informação. 

 Le Coadic (2004), referindo-se a essas quatro ciências, comenta:  

[...] todas atribuíram um interesse particularmente grande aos suportes da 

informação e não à própria informação. O livro na biblioteca e o objeto no 

museu foram durante muito tempo recolhidos, armazenados e preservados 
por um conservador, com o fim único da preservação patrimonial. 

Documentalistas e jornalistas alardearam as mais elevadas intenções com a 

informação. [...] Mas nem sempre tiveram a competência necessária para 
dominá-la.   

 

No Século XVII, os canais de comunicação científica, como livro, comunicação 

oral e correspondências pessoais, complementaram-se e se ampliaram com o surgimento de 

um novo canal formal de comunicação científica - o periódico (MEADOWS, 1999). A partir 

do início do Século XIX, começaram a surgir indícios de uma nova ciência, a Ciência da 

Informação, preocupada não com o documento que agregava a informação, mas com a ciência 

que trata da própria informação contida nesses documentos e como recuperá-la. 

 Durante a Segunda Guerra Mundial, a CI teve um ambiente propício para 

alavancar no cenário das ciências. Com a corrida armamentista, muito se produziu, e essas 

informações eram preciosas para as nações que as produziam.  

A Ciência e a Tecnologia foram os elementos fertilizadores e propulsores do 

nascimento da CI, devido ao crescimento de equipes científicas, ao número de cientistas e de 

pesquisadores e à aceleração de pesquisas, ou seja, de conhecimentos, além do 

desenvolvimento tecnológico, fruto, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial (PINHEIRO, 

2005, p. 38). “Estados Unidos, União Soviética e Grã-Bretanha empregaram um grande 

número de pessoas, que passaram a trabalhar em processos de coleta, seleção, processamento 

e disseminação de informações relevantes para ganhar a guerra” (FREIRE, 2006, p.10). 

Assim, surge a CI como qualquer outra ciência, da necessidade de se resolver uma 

situação problemática. Uma ciência pós-moderna, de caráter interdisciplinar, que se utiliza de 

técnicas e conceitos de várias outras ciências para construir seu campo conceitual. Suas raízes 

europeias encontram-se no Instituto Internacional de Bibliografia, que se transformou em 

Federação Internacional Informação e Documentação
6
 (FID).  Na URSS, o principal indício é 

a criação, em 1952, do Vserossiisky Institut Nauchnoi i Tekhnicheskoi Informatsii (All-Union 

Institute for Scientific and Technical Information (VINITI), e nos Estados Unidos, onde os 

indícios, também antigos, concretizam-se em 1937, com a criação do American 

                                                
6 Em 1986, modificou-se  sua denominação para Federação Internacional de Informação e Documentação, mas 

se mantém a sigla original. 
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Documentation Institute (ADI) (FREIRE, 2006). O marco do registro oficial da denominação 

“Ciência da Informação” tem suas raízes no início da década de 1960, através de eventos 

promovidos pelo Georgia Institute of Technology, nos Estados Unidos (FREIRE, 2006, p.11). 

 A Ciência da Informação é uma das novas interdisciplinas, um dos novos campos 

de conhecimento que se colaboram entre si, o que se denomina de interdisciplinaridade (LE 

COADIC, 2004, p.22). As principais áreas que colaboram com a CI são: a Psicologia, a 

Linguística, a Sociologia, a Informática, a Matemática, a Lógica, a Estatística, a Eletrônica, a 

Economia, o Direito, a Filosofia, a Politica e as Telecomunicações, que trazem uma série de 

temas periféricos, firmemente apoiados no campo da Ciência da Informação que, segundo a 

óptica de Le Coadic (2004, p. 23), envolvem: 

 Psicológicos (comportamentos de comunicação, processos heurísticos, 

representação do conhecimento etc.) 

 Linguísticos (Semiótica, reformulação, paratexto, morfossintaxe etc.) 

 Sociológicos (Sociologia das Ciências, comunidades cientificas, 

produtividade científica, mérito etc.) 

 Informáticos (bases de dados, recuperação, sistemas especialistas, 

programas para hipertexto etc.) 

 Matemáticos, lógico, estatísticos (algoritmos, distribuição não gaussianas, 

lógica booleana e difusa, processos  markovianos. 

 Econômicos, jurídicos e políticos (comercialização da informação, direito 

das criações imateriais, indústrias da informação, sociedade da 
informação etc.) 

 Eletrônicos e telecomunicações (redes, correio eletrônico, videotexto, 

etc.) 

 Filosóficos, epistemológicos, históricos etc. 

   

 Capurro (2003) enfatiza que a CI teve suas raízes na Biblioteconomia clássica e 

na Computação digital, o que se pode ratificar nas palavras de Pinheiro (2005), segundo o 

qual a CI tem duas raízes: uma, na Biblioteconomia/documentação, e outra, na recuperação da 

informação. Na Biblioteconomia, ela busca todas as suas técnicas de organização e 

documentação, e na Computação, os mecanismos tecnológicos para recuperar de forma eficaz 

a informação. 

Le Coadic (2004) salienta que o livro foi a semente para o surgimento da CI, com 

o qual vieram a Biblioteconomia e a história do livro, ligadas às bibliotecas, e as primeiras 

leis e análises bibliométricas, como explana na Figura 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

FIGURA 2: Surgimento da CI 

 
FONTE: Le Coadic (2004, p.24) 

 

Uma definição clássica da CI diz que “essa ciência tem como objeto a produção, 

seleção, organização, interpretação, armazenamento, recuperação, disseminação, 

transformação e uso da informação” (BORKO, 1968, apud CAPURRO, 2003). Pinheiro 

(2005, p. 40) refere que essa Ciência  [...] apresenta um corpo de conhecimento que permite o 

seu reconhecimento científico, com as peculiaridades de sua natureza, objeto e fenômenos.”  

A Ciência da Informação, por ser uma área interdisciplinar e com suas 

peculiaridades, congrega inúmeras percepções a seu respeito. Para registrar a variedade de 

olhares sobre ela, Silva (1999) reuniu a visão de 16 pesquisadores a seu respeito e expressou-

as na Figura 3, que segue. 
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FIGURA 3: Olhares sobre a CI 

 
 . 

FONTE: SILVA (1999, p.105) 

   

Nos Estados Unidos, durante os anos 50 e 60, foram aprovados inúmeros 

programas estratégicos para controlar a explosão informacional, primeiro, na ciência e na 

tecnologia, e, subsequente, em todos os outros campos. Esses programas e esforços foram 

responsáveis pelo desenvolvimento da moderna indústria da informação e das concepções que 

a direcionam. Mas nem os problemas informacionais nem a CI são americanos, e sim, 

internacionais, globais. Sua evolução ocorreu em vários países e regiões, acompanhou 

diferentes acontecimentos e prioridades, mas suas justificativas e seus conceitos são os 

mesmos globalmente (SARACEVIC, 1996, p. 43). 

Para Capurro (2003), a Ciência da Informação nasce em meados do Século XX, 

com um paradigma
7
 físico, questionado por um enfoque cognitivo idealista e individualista. 

Foi substituído por um paradigma pragmático e social de corte tecnológico digital. O referido 

autor enfatiza que 

 

as relações entre epistemologia e CI têm uma complexa história, [...]. 
Naturalmente que essa seleção e esquematização [paradigmas físico, 

cognitivo e social] não só simplificam de forma extrema a complexidade das 

proposições, como podem dar lugar a um mal entendido, considerando a 
presente exposição como avanço histórico, posto que muitas teorias se 

entrecruzam com distintas intensidades e em diversos períodos”. 

(CAPURRO, 2003). 

 

                                                
7 Paradigma é um modelo que nos permite ver uma coisa em analogia à outra. 
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Capurro (2003) identifica diferentes paradigmas epistemológicos associados às 

diferentes abordagens presentes na CI, a saber:  

a) O paradigma físico, que considera a informação como um objeto físico 

que um emissor transmite a um receptor e a recuperação da informação 

(information retrieval) como a principal motivação para o desenvolvimento 

da CI. Esse paradigma conduziu a outro, por excluir o papel do sujeito 

cognoscente - o paradigma cognitivo.  

b) O paradigma cognitivo enfatiza as necessidades informacionais do 

usuário, nas situações em que seu conhecimento é insuficiente para 

resolver o problema. É criticado pela sua visão reducionista, que deixa de 

lado os condicionamentos sociais. Trata-se de um paradigma associal. 

c) O paradigma social afirma que diversas ferramentas e práticas das 

Ciências Sociais e da Filosofia vêm sendo utilizadas pela CI, entre elas: a 

hermenêutica, a análise de discurso, a análise de domínio e as redes sociais.  

 Cada novo paradigma surge como uma crítica ao paradigma anterior, relaciona a 

passagem do paradigma físico para o cognitivo e concebe que o paradigma social teria 

surgido, igualmente, como crítica ao paradigma cognitivo. Com base nessas premissas, 

Capurro (2003) infere que novos paradigmas surgirão como uma crítica aos anteriores.  

 Nesse contexto, está pesquisa, apoiada no paradigma físico, para recuperar os 

dados nos currículos Lattes dos docentes, no paradigma cognitivo, tentando solucionar o 

problema da falta de informação acerca das tendências da produção científica desses docentes, 

e no paradigma social, tão presente na CI, nos dias atuais, com a tarefa de identificar e 

compreender como funcionam as redes de coautoria nas produções dos docentes do 

PPGCI/UFPB.    

No Brasil, o surgimento da CI desencadeou-se com o pós-guerra, devido à criação 

de vários órgãos destinados à pesquisa. Em 1948, surgiu a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), uma organização que cumpriu importante papel no 

desenvolvimento do sistema de pós-graduação no país; em 1951, criou-se o Conselho 

Nacional de Pesquisas (CNPq), com o objetivo de fomentar a investigação na área de energia 

nuclear e promover a capacitação científica e tecnológica. Nesse mesmo ano, foi fundada a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e criado o Curso de 

Mestrado no Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), hoje Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), onde eram debatidos assuntos 

referentes à Biblioteconomia e à documentação, até a formação da Ciência da Informação no 
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Brasil. (GALINDO; AZEVEDO NETTO, 2008). 

Castro e Oliveira (2008) afirmam que, no Brasil, tentam-se, há algumas décadas, 

traçar um mapa sobre o desenvolvimento da pesquisa em CI, contudo não se conseguiu ainda 

fazer uma síntese dessa trajetória. O que se observa são pesquisas esporádicas e com pouco 

aprofundamento. Isso pode ser reforçado na perspectiva de Pinheiro (2005), quando afirma 

que, no Brasil, raros são os estudos teóricos e históricos, que se concentram na linha de 

pesquisa Epistemologia e Interdisciplinaridade da Ciência da Informação, do Programa de 

Pós-graduação do IBICT. A referida autora reforça que, a pós-graduação brasileira da área 

deve investir em disciplinas, principalmente na Epistemologia, pois é fundamental para a 

compreensão do domínio epistemológico da CI e sua interdisciplinaridade e, portanto, de sua 

história como campo científico.  

De acordo com Oliveira (1996), a Ciência da Informação vem lutando para se 

consolidar como campo de pesquisa, razão por que tenta manter e criar novos programas de 

Pós-graduação, revistas e sociedades científicas. 
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6 O CONHECIMENTO CIENTÍFICO: DA PRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

A história humana é a história das lutas pelo conhecimento da natureza, para 

dominá-la e interpretá-la. Cada geração foi recebendo um mundo interpretado pelas gerações 

passadas. As gerações dos místicos planejaram a interpretação mística do universo, com base 

em intuições e iluminações proféticas. As gerações dos filósofos procuraram ultrapassar a 

experiência vulgar para encontrar o transcendente, o absoluto, o ontológico, por meio de 

elucidações metafísicas, que eram de capital importância para o rigor lógico-dedutivo e a 

coerência do ser e de suas categorias consigo mesmo (RUIZ, 1977, p.86-87). 

O conhecer conduz ao conhecimento, portanto conhecer é uma relação que se 

estabelece entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. No processo de conhecimento, o 

sujeito cognoscente se apropria, de certo modo, do objeto conhecido (CERVO; BERVIAN. 

2002. p.5). Acrescentam, ainda, os referidos autores que o conhecimento sempre implica uma 

dualidade de realidades: de um lado, o sujeito cognoscente, e de outro, o objeto conhecido. 

Assim, o conhecimento se apresenta em níveis diferentes, como mencionado. 

Pode-se verificar que o conhecimento científico se dá à medida que se 
investiga o que fazer sobre a formulação de problemas que exigem estudos 

minuciosos para o seu equacionamento. Utiliza-se o conhecimento científico 

para conseguir, através da pesquisa, constatar as variáveis: a presença e/ou 

ausência de determinado fenômeno inserido em dada realidade. Essa 
constatação se dá para que o estudioso possa dissertar ou agir 

adequadamente sobre as características do fenômeno que o fato apresenta. 

(BARROS; LEHFELD, 2007, p. 64).   
  

A figura 4, adiante, ilustra como o conhecimento científico é produzido, em seus 

diferentes níveis, e a partir de uma ação humana e social. 
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FIGURA 4: A ação humana e social na produção do conhecimento científico  
 

 
                                            FONTE: (SILVA; RIBEIRO, 2002)  

 

O conhecimento científico vai além do empírico, porquanto procura conhecer, 

além do fenômeno, suas causas e leis. A ciência, atualmente, “[...] é entendida como uma 

busca constante de explicações e soluções, de revisão e reavaliação de seus resultados e tem a 

consciência clara de sua falibilidade e de seus limites” (CERVO; BERVIAN, 2002, p.8). Isso 

se contrapõe à ideia de que o conhecimento científico é certo, geral, metódico e sistemático. A 

ciência, portanto, consiste num processo dinâmico de construção permanente. 

 

6.1 Da produção científica  

Pode-se inferir que a ciência é elaborada pela exteriorização do conhecimento 

produzido nas mais diversas formas de divulgação. 

Produção científica é “toda produção documental, independente de suporte dessa 

[Sic] [...] sobre um determinado tema de interesse de uma comunidade científica, que 

contribua para o desenvolvimento da ciência e para a abertura de novos horizontes” 

(LOURENÇO, 1997).  Esse interesse pode ser da comunidade científica ou da comunidade 

em geral, já que a produção visa elucidar problemas das mais diversas áreas. A produção 

científica caracteriza-se pelo modo como é concebida e por ser sistemática, metódica e 
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passível de prova. Origina-se da necessidade que o homem tem de se comunicar a respeito das 

possíveis soluções para os problemas. Tem um tipo próprio de comunicação, que prioriza a 

disseminação em massa das informações obtidas, para que o público que almeja essas 

informações possa encontrá-las e utilizá-las.  É a forma utilizada para se exteriorizar o 

conhecimento cientifico, obtido através de pesquisas, questionamentos. Para que essa 

produção seja disseminada e avaliada pelos pares, ela necessita de um suporte, por esse 

motivo, não se deve confundi-la com comunicação científica. Alguns autores consideram que 

a produção científica é uma condição para “o fazer científico”.  

A produção científica atinge o seu auge com a sua comunicação, e a avaliação é o 

que proporciona ao autor o feedback da sua produção. Para Meadows (1999, p.7), 

a comunicação situa-se no próprio coração da ciência. É para ela tão vital 

quanto a própria pesquisa, pois a essa não cabe reivindicar com legitimidade 
esse nome enquanto não houver sido analisada e aceita pelos pares. Isso 

exige necessariamente que seja comunicada. 

 

           Targino (2000) entende a comunicação científica como a comunicação que 

incorpora as atividades associadas à produção, à disseminação e ao uso da informação. Cabe 

salientar que comunicação e produção científica estão intrinsecamente relacionadas a tal 

ponto que uma não poderia existir sem a outra. 

A produção científica só atinge o seu verdadeiro sentido quando é comunicada, 

por isso é essencial comunicar o que é produzido. Não basta a um pesquisador fazer suas 

descobertas, e elas não serem disseminadas para seus pares e para a sociedade de um modo 

geral. Comparando-se com a agricultura, é como se um produtor/agricultor plantasse uma 

semente, ela se transformasse em uma árvore, e essa árvore produzisse seus frutos, porém o 

agricultor não os colhesse e não comesse nenhum desses frutos, tampouco os comercializasse 

ou, ainda, impedisse que outras pessoas usufruíssem desse presente da natureza.  

Não restam dúvidas de que a comunicação encerra o processo da produção 

científica. O glossário “Termos e conceitos da área de comunicação e produção científica” 

define a comunicação científica como um  

processo que envolve a construção, comunicação e uso do conhecimento 

científico com o objetivo de promover sua evolução. Compreende canais 

formais e informais utilizados pelos cientistas tanto para comunicar os 
resultados de sua pesquisa, como para se informar sobre os resultados 

alcançados por outros pesquisadores. (LARA, 2006. p.395). 

 

No âmbito das universidades e dos centros de ensino, docentes, discentes e as 

próprias instituições de ensino são avaliados, frequentemente, pela sua capacidade de 

produção científica, com um caráter meramente quantitativo. Aqui, chama-se a atenção para a 
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seguinte questão: Quem realmente pode ser considerado um pesquisador, um produtor do 

conhecimento? De modo geral, aquele indivíduo que contribui para o avanço da ciência. Esse 

é um entendimento simples para uma questão que exige uma discussão mais ampla pelas 

nuances que envolve.   

Com essas considerações, pode-se resumir que a produção científica dá forma à 

comunicação científica, além de ser um instrumento que a comunidade científica e a 

comunidade utilizam para expressar seu conhecimento e gerar outros, de modo a solucionar 

problemas pertinentes à sociedade como um todo. Convém enfatizar que, para a produção 

científica ser eficaz, é necessário que seja socialmente significativa e tenha relação direta ou 

indireta com os problemas ou necessidades da população. Essa é uma forma de se mensurar o 

quanto a pesquisa foi proveitosa. A lei de Lotka estabelece padrões para medir como essa 

produção está distribuída entre os pesquisadores, através da equação 1/x
n
, em que “x” 

corresponde ao número de artigos produzidos por um determinado grupo, e “n”, à quantidade 

de pessoas desse grupo. Deve-se ter atenção ao usar essa lei, pois, se um pesquisador A, 

escreve em parceria com um pesquisador b, devem ser considerado dois pesquisadores e 

apenas uma produção.  

Atualmente, as agências financiadoras de pesquisa estimulam o trabalho 

cooperado entre pesquisadores, o que proporciona um ganho significativo de tempo e baixo 

custo na produção das pesquisas, já que serão realizadas em menos tempo. Outro ponto a ser 

enfatizado é o de que o trabalho compartilhado gera uma série de novas indagações e uma 

visualização melhor do objeto estudado, já que são ópticas diferentes sobre o mesmo objeto 

de pesquisa.  

 A coautoria nos trabalhos vem ganhando mais adeptos. Assim, cresce a quantidade 

de pesquisas que visam abordar essa nova forma de trabalho cujo número aumenta cada vez 

mais. Além disso, encontra-se o método de análise de redes sociais (network) nos estudos de 

colaboração científica. Segundo Maia (2008), as análises das redes dão destaque para 

relações, vínculos, influências e interações entre unidades, que podem representar tanto 

indivíduos quanto empresas, organizações, instituições ou nações.  

 Os fundamentos da teoria das redes sociais e a análise das relações advindas da 

Sociologia, bem como os estudos de sociograma e sociometria, da teoria matemática dos 

grafos e dos estudos sobre redes de colaboração científica vêm ganhando importância visto 

que dão mais visibilidade à produção da ciência, à análise do seu domínio e aos cientistas 

mais produtivos, entre outros aspectos (OLIVEIRA; GRÁCIO, 2008). 

 Na era da informação, as funções e os processos dominantes estão cada vez mais 
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organizados em torno de redes. O termo redes está relacionado a estruturas sociais abertas, 

capazes de expandir de forma ilimitada, altamente dinâmica e suscetível a inovar sem 

ameaças ao seu equilíbrio, porquanto integra novos nós
8
 desde que consigam compartilhar 

objetivos dentro da rede (CASTELLS, 2009). 

  A análise de redes sociais (ARS ou SNA, da expressão em inglês Social Network 

Analysis) estuda as ligações relacionais (em inglês, relational tie) entre atores sociais 

(MATHEUS; SILVA, 2006). 

 Marteleto e Silva (2004) descrevem as redes como sendo “sistemas compostos por 

“nós” e conexões entre eles que, nas Ciências Sociais, são representados por sujeitos sociais 

(indivíduos, grupos, organizações etc.) conectados por algum tipo de relação. Castells (2009) 

argumenta que as ligações entre indivíduos (nós) e seus agrupamentos e comunicação (redes) 

devem ser objetos de análise, para que se compreendam a inserção social e a distribuição do poder 

e os identifique não somente como grupos, mas também como uma rede social. 

 Em meados do Século XX, destacam-se os primeiros indícios de estudos na área 

da colaboração científica. Entre as constatações desse período, observou-se que a colaboração 

científica se inicia nas relações entre orientador e orientando, especialmente, no âmbito dos 

“colégios invisíveis” (OLIVEIRA; GRÁCIO, 2008). Para Le Coadic (2004), essas academias 

invisíveis são formadas por pesquisadores que se encontram à frente da pesquisa, grupos de 

pesquisadores de diferentes instituições e que, comumente, residem em diferentes países, mas 

se mantêm informados sobre suas pesquisas.  

   Nesse sentido, realizaram-se as analises em relação à coautoria na produção 

científica dos docentes do PPGCI/UFPB, buscando identificar os colégios invisíveis - rede 

mutável e entrelaçada, composta por nós que garantem o progresso da ciência.  

 

6.2 Comunicação científica 

 Comunicação científica é um termo que está relacionado a outros termos, como: 

“fluxo da informação científica”, “modelos de comunicação científica”, “rede social” e 

“sistemas de comunicação científica”. 

 Os estudos sobre a comunicação científica remontam à década de 40, como 

decorrência do crescimento desordenado da literatura científica. Targino (1998, p. 62) aponta 

duas razões para isso: a disputa protagonizada entre os Estados Unidos e a antiga União 

Soviética, na década de 1960 e em meados de 1970, e as pesquisas conduzidas por Garvey, 

                                                
8 Os pontos, ditos nós, representam os elementos individuais. 
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Griffith, Menzel, Merton e Price, estudiosos da comunicação científica. Para Garvey,  

a comunicação científica é o conjunto de atividades associadas à produção, 
disseminação e uso da informação desde o momento em que o cientista 

concebe uma ideia para pesquisa, até que a informação acerca dos resultados 

seja aceito como constituinte do conhecimento cientifico. (GARVEY, 1979 
apud OLIVEIRA, 1996, p.370) 

 

As divulgações dos resultados das investigações com teor científico configuram-

se como a expressão mais elevada da função social do pesquisador. É na circulação dos 

resultados, no fluxo informacional intenso, que se configura o processo de comunicação 

científica, cujas bases estão na troca de informações (TARGINO, 2007). 

 “A comunicação científica pode ser entendida como um processo que envolve 

construção, comunicação e uso do conhecimento científico para possibilitar a promoção de 

sua evolução” (WEITZEL, 2006, p. 81) Para Targino (2007, p. 97), a comunicação científica 

pode somar esforços e intercambiar experiências, para evitar duplicações de tarefas, o que 

representa o processo de comunicação com base em quatro indicadores: Ciências, informação 

científica, conhecimento cientifico e comunidade científica. A inter-relação entre esses 

indicadores ocorre de forma cíclica, com base na evolução da ciência, conforme demonstra a 

Figura 5. 

 

FIGURA 5: Representação simplificada do processo de comunicação científica 

 

 

                             FONTE: Targino (2007. p. 98) 

 

A referida autora faz uma apresentação simplificada da Figura 5 com a seguinte 

explicação: 
 

[...] a comunicação científica se fundamenta na informação científica. [...] 

Essa gera o conhecimento científico. Esse representa um acréscimo ao 
entendimento universal até então existente sobre algum fato ou fenômeno 

Isto, porque a ciência possui caráter evolutivo e mutável o que faz da 

pesquisa científica seu instrumento-mor e da comunicação científica seu 

elemento básico. A informação é, em última instância, o insumo básico da 
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comunicação científica. Cada pesquisador é, ao mesmo tempo, produtor e 

consumidor de informação. Só a comunicação científica permite somar 

esforços, intercambiar experiências, evitar duplicação de tarefas. O 
pesquisador, sistematicamente, permuta informação com seus pares. Como 

um computador recebe (input), processa/apreende (processing) e repassa 

informação (output), consolidando um ciclo contínuo de recepção e 

transmissão de dados. (TARGINO, 2007, p. 97)   
 

 

 A comunicação científica tem como propósito 

 
fornecer a todos os cientistas a oportunidade de por a prova de ideias e 

experiências, tentar verificá-las ou submetê-las ao processo de validação do 

texto e, afinal, incorporar um elo a mais, por pequeno que seja, às muitas 
correntes que formam a grande cadeia do conhecimento. (REIS, 1978, p. 

293). 

 

 Para Targino e Neyra (2006), a comunicação científica apresenta a seguinte 

tipologia:  

 

a) Formal: a comunicação científica formal, estruturada ou planejada 

se dá por diferentes meios de comunicação escrita, com destaque para 

livros, periódicos, obras de referências em geral, relatórios técnicos, 

revisões de literatura, bibliografias de bibliografias e outros. 

 

b) Informal: a comunicação científica informal, não estruturada ou 

não planejada consiste na utilização de canais informais, em que a 

transferência da informação ocorre graças a contatos interpessoais e a 

quaisquer instrumentos destituídos de formalismo, como reuniões 

científicas, participação em associações profissionais e colégios 

invisíveis. É a comunicação direta pessoa a pessoa.  

 

c) Semiformal: a comunicação científica semiformal guarda, 

simultaneamente, aspectos formais e informais, que possibilitam uma 

discussão crítica entre pares e que conduz a modificações ou 

conformações do teor original. 

 

d) Eletrônica: é a transmissão de informações científicas por 

intermédio de meios eletrônicos. É vista sob duas perspectivas: como 

um processo de mudanças estruturais induzidas tecnologicamente, isto 

é, como resultante das novas tecnologias de informação e de 

comunicação, e como recurso para incrementar e aperfeiçoar o contato 

entre cientistas.  

 

São esses tipos de comunicação que permitem o fluxo de informação entre grupos 

e comunidades científicas. O conhecimento científico ocorre pela troca de informações gerada 

e é transmitido através de canais de comunicação. Para isso, precisa ser avaliado e aprovado 

por seus pares, para que seja aceito pelas comunidades científicas a ele relacionadas. 

 Araújo (1998) coloca que a obtenção e/ou transferência da informação acontece 
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por meio dos canais de comunicação, conforme mostra o Quadro 1.  

 

                                                  QUADRO 1: Canais de comunicação 

Canais formais 
As informações fluem por estudos já estabelecidos ou comprovados através de 

livros, periódicos, obras de referência, artigos de literatura. 

Canais informais 

Quando as informações são trocadas através de correspondências, reuniões, 

contatos interpessoais, visitas. São as informações em processo, relativas a 

práticas informacionais em andamento. 

Canais semi-informais 
Constituem as informações veiculadas pelo uso simultâneo dos canais formais 

e informais. 

Canais supraformais 

Esses canais possibilitam a comunicação por meio eletrônico, utilizando-se as 

tecnologias da comunicação e informação. Com os avanços tecnológicos, eles 

apresentam-se cada vez mais frequentes no cotidiano das pessoas e facilitam o 

processo e a transmissão da informação. Assim, seu objetivo principal é o de 

estabelecer condições para a troca de informações dentro dos grupos de 

indivíduos e organizações e entre eles.  

 FONTE: Adaptação de ARAÙJO (1998) 

 

 As diferenças básicas entre os canais formais e informais de comunicação estão 

relacionadas ao seu público, à recuperação e à atualidade da informação, à duração do seu 

fluxo e a sua avaliação, como apresenta Targino no Quadro 2. 

 

                  QUADRO 2: Distinções básicas entre os canais formais e informais de comunicação 

CANAIS FORMAIS CANAIS INFORMAIS 

Público potencialmente grande Público restrito 

Informação armazenável e recuperável Informação não armazenável e não recuperável 

Informação relativamente antiga Informação recente 

Direção do fluxo selecionado pelo usuário Direção do fluxo selecionado pelo produtor 

Redundância moderada Redundância as vezes significativa 

Avaliação prévia Sem avaliação prévia 

Feedback irrisório para o autor Feedback significativo para o autor 
      .    FONTE: TARGINO (2000, p.19) 

 

As comunidades científicas são, sobretudo, redes de organizações e relações 

sociais formais e informais que desempenham várias funções. A mais importante delas é a 

comunicação, que assegura o intercâmbio de informações, colocando os cientistas em contato 

uns com os outros (LE COADIC, 2004). Nesse processo de comunicação, geram-se novos 

conhecimentos, que resultam em novas pesquisas e novas produções. Castro e Oliveira (2008, 

p. 3) ressaltam que “o processo de construção da ciência não está acabando, que a ciência está 

sempre em desenvolvimento. O estudo dessas atividades mostra que é uma atividade singular 

e com muitas peculiaridades. Seus estudiosos trazem diferentes focos e visões”. Para que haja 

troca de informações, nesse processo, é necessário que se tenha uma relação entre os níveis de 

informação do destinatário e da fonte, pois, quando há um nivelamento, nenhuma informação 
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é transmitida.  

 Uma série de outros aspectos poderia ser apontada neste capítulo sobre produção e 

comunicação científica, porém, para seu encerramento, retoma-se o fato de que a produção 

científica é feita nas diversas áreas do conhecimento, entre elas, a Ciência da Informação, que 

se insere nesta pesquisa, e que a comunicação científica ocorre através de diversos canais de 

comunicação, entre eles, os periódicos científicos e os anais de eventos, que estão 

relacionados a esta pesquisa. 
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7 PRODUÇÕES DOS DOCENTES DO PPGCI/UFPB E SUAS AUTORIAS 

 Para compor esta análise, utilizaram-se as informações contidas nos currículos 

Lattes dos docentes e as informações dos questionários que eles responderam. 

Em relação ao sexo, a maio dos participantes da pesquisa maioria dos docentes do 

PPGCI é do sexo feminino (56,3%), e os demais, do sexo masculino (53,7%). 

 Metade dos docentes do PPGCI tem mais de 61 anos de idade, e os demais se 

inserem na faixa etária de 41 a 50 anos. O fato revela um corpo docente experiente não só 

pela idade, mas também, pelas atividades que vem desenvolvendo no Curso de Mestrado e/ou 

Doutorado, como, por exemplo, um deles que atua na Pós-graduação há 30 anos. 

O Quadro 3 demonstra como os docentes dominam língua estrangeira.  

                                              QUADRO 3: Domínio de língua estrangeira. 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Além desses idiomas listados nesse quadro, três docentes especificam, em seus 

respectivos currículos, que dominam outra língua. Apolo compreende, fala e lê razoavelmente 

o holandês e escreve pouco; já o docente Júpiter compreende, fala e lê bem e escreve 

razoavelmente o idioma italiano; Atena, além dos idiomas inglês, espanhol e francês, 

compreende e lê razoavelmente o idioma italiano e fala e escreve pouco. 

 A condição cine qua non para cursar um Doutorado é dominar duas línguas 

estrangeiras. O PPGCI vão além, visto que, em seu quadro, há dez docentes que falam três 

línguas estrangeiras. Tendo em vista que o currículo Lattes do docente Netuno não 

apresentava informações necessárias ao preenchimento dos dados do Quadro 3, supõe-se que 

Compreen

de
Fala Escreve Lê

Compreen

de
Fala Escreve Lê

Compreen

de
Fala Escreve Lê

Héstia razoável razoável razoável razoável

Poseidon pouco razoável razoável pouco pouco razoável pouco razoável

Réia bem bem bem bem bem bem razoável bem bem

Crono razoável pouco razoável razoável bem bem bem bem bem bem bem bem

Zeus bem bem bem bem bem pouco razoável pouco

Apolo bem bem razoável bem bem bem razoável bem

Hera razoável pouco razoável razoável bem pouco pouco bem razoável pouco razoável razoável

Hermes razoável pouco pouco razoável bem pouco pouco razoável razoável pouco pouco razoável

Atena razoável razoável razoável bem bem razoável bem bem bem bem bem bem

Cibele razoável pouco razoável bem bem pouco razoável razoável

Netuno

Juno razoável razoável pouco bem razoável razoável pouco bem

Saturno razoável razoável bem bem

Júpiter razoável razoável razoável razoável bem razoável razoável bem

Minerva bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem

Mercúrio bem bem razoável bem bem pouco pouco bem razoável pouco pouco bem

ESPANHOL FRANCÊS
Docentes

INGLÊS
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ele domine, pelo menos, duas línguas estrangeiras, porém não podemos precisar quais são 

eles.   

Com as informações coletadas nos currículos Lattes dos docentes do 

PPGCI/UFPB e as obtidas na primeira parte do questionário aplicado com os professores, foi 

possível caracterizar os docentes do PPGCI no período estudado. A formação acadêmica dos 

docentes é variada em número e em especialidade. Grande parte dos docentes (50%) é 

graduada em Biblioteconomia. Ciência da Computação, Letras, Ciências Sociais e 

Comunicação Social foram as graduações realizadas, cada uma delas, por dois docentes. 

Existem, ainda, professores com graduação em Arqueologia, Licenciatura em Francês e 

Bacharelato em Direito, com um docente em cada uma dessas especialidades. 

 Ao contrário da graduação, nenhum docente tem dois cursos de Mestrado. A 

escolha dessa pós-graduação se concentra em dois cursos, “Ciência da Informação” e 

“Biblioteconomia” (62,5%). Os demais professores realizaram (37,5%) curso de Mestrado em 

“Artes Visuais”, “Administração de Bibliotecas”, “Organização e Gestão”, “História”, 

“Ciências Sociais” e “Comunicação”. 

 A maioria dos docentes (56,3%) realizaram seus cursos de Doutorado na área de 

“Ciência da Informação”, uns, em universidades brasileiras - Universidade Federal de Minas 

Gerais, Universidade Federal de Brasília, Universidade de São Paulo – outros, em 

universidades estrangeiras - Universidad Complutense de Madrid, Espanha e Université 

Stendhal-Grenoble-3, na França.  Os demais são doutores em outras áreas do conhecimento, 

tais como: “Letras”, “Ciência da Comunicação/Ciência da Informação”, “Línguas e cultura da 

América Latina”, “Educação”, “Ciências Sociais”, “Comunicação e Administração”, com 

6,3% respectivamente. Esses cursos são realizados no Brasil, na Universidade Federal da 

Paraíba, na Universidade Federal de São Carlos e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

entre outras.  

 Até o presente momento, cinco professores foram qualificados através de estagio 

pós-doutoral: dois, em universidades brasileiras, e três, em universidades estrangeiras. Esse 

número tende a crescer, devido ao fato de os docentes estarem em constante capacitação e ao 

aumento do número de professores no PPGCI. No PPGCI/UFPB, o tempo de credenciamento 

dos professores varia de um a cinco anos. Metade deles a cinco anos, o que significa que estão 

credenciados desde a criação do PPGCI, em 2007;  dois (25%) estão credenciados há três 

anos,  12,5%, há dois anos, e um (12,5%), há, apenas, um ano. A variação do tempo em que o 

doente está credenciado relaciona-se à sua produtividade, uma vez que, vinculado a um 

programa de pós-graduação, ele é responsável pela sua produção científica.  Porém isso não 
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quer dizer que os professores cujo número de produção é pouco expressivo sejam, justamente, 

aqueles com menos tempo de credenciamento no programa. No período estudado, três 

docentes ficaram afastados das suas atividades no PPGCI para se submeter a estagio pós-

doutoral, porém, dos que responderam ao questionário figura apenas um. Os demais estavam 

engajados nas atividades do Programa desde seu credenciamento.  

 É importante ressaltar que grande parte dos docentes produziram outros tipos de 

publicações, como relatórios técnicos, relatórios de pesquisa, capítulos de livros, livros, 

resenhas, editoriais, projetos de pesquisa, textos didáticos, crônicas, produções técnicas, além 

das publicações que são objeto desta pesquisa, e participam de grupos de pesquisa como 

líderes ou como participantes. 

 

7.1 As publicações: artigos, comunicações e resumos  

 Após a tabulação dos dados, procedeu-se à análise propriamente dita, que foi 

dividida em quatro partes, a saber: obras completas, publicadas em periódicos; trabalhos 

completos, publicados em anais de eventos; resumos e resumos expandidos, publicados em 

anais de eventos, e redes de coautoria dos docentes do PPGCI/UFPB.  

 Para as três primeiras partes, utilizaram-se gráficos, porquanto os dados ficam 

esteticamente bem apresentados e de fácil percepção, e para a parte quatro, grafos, produzidos 

através do Software Ucinet, que proporciona uma melhor amplitude da rede de coautores de 

cada docente.  Para demonstrar a produção científica de cada docente, não se fez distinção de 

quando ele era autor (principal mentor da publicação) ou coautor.  Considerando a ocorrência 

de coautoria, contabilizaram-se algumas publicações mais de uma vez, uma vez em cada 

currículo.  Esse fato será visível quando mapeadas as publicações do PPGCI como um todo.  

 Para efeito de análise dos dados, foi empregado, de forma abreviada, o nome das 

linhas de pesquisas do PPGCI/UFPB. Assim, para a linha de pesquisa “Memória, organização, 

acesso e uso da informação”, utilizou-se apenas o termo “Memória”, e para a linha de 

pesquisa “Ética, gestão e políticas de informação”, o termo “Ética”. 

 Por motivos éticos, substituíram-se os nomes dos docentes pesquisados por nomes 

de Deuses das mitologias grega e romana, cuja relação e seus respectivos significados 

originaram o Apêndice C.  

7.1.1 Publicações completas publicadas em periódico 

 A partir da tabulação dos currículos dos docentes, eles foram fracionados de 

forma a gerar novas informações.  Convém lembrar que a análise documental, como orienta 

Bardin (2000, p. 45), é uma operação ou grupo de operações que visa representar o conteúdo 
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de um documento sobre uma forma diferente da original, para facilitar sua consulta e 

referenciação.  

 Primeiramente, optou-se por demonstrar a produção do PPGCI completamente, 

independentemente das linhas de pesquisa. Assim, procedeu-se à contagem dos artigos 

publicados em periódicos pelos 16 docentes pesquisados, nos últimos cinco anos - 2007 a 

2011. O período estudado registra um total de 178 artigos publicados em periódicos pelos 

docentes do PPGCI/UFPB. Em um agrupamento simples, dividiu-se esse total pelos cinco 

anos da pesquisa e se obteve a média de 35,6 publicações anuais em periódicos. Fracionando 

ainda mais esse número, ele foi dividido pelo número de docentes, o que resultou em uma 

média de 2,2 publicações, por docente, a cada ano. 

 Essas representações - 35,6 publicações/ano e 2,2 publicações/docente/ano - 

parecem significativas para se avaliar a produção docente de um Programa de Pós-graduação. 

Porém, como esse é um quesito-chave da avaliação da CAPES para os Programas de Pós-

graduação, entende-se que elevar essas frações significa garantir, cada vez mais, um número 

significativo de artigos na escala de valores/produção científica do PPGCI. Nesse contexto, é 

oportuno enfatizar que a CAPES determina que cada professor de um programa de pós-

graduação deve publicar duas produções científicas por ano, no caso dos artigos em 

periódicos com Qualis.  

  O Gráfico 9, a seguir, demonstra, quantitativamente, como se caracteriza a  

produção dos docentes do PPGCI nos últimos cinco anos.    
 

                                        GRÁFICO 9: Trabalhos completos publicados em periódicos 

 
                    FONTE: Dados da pesquisa 
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O docente que mais publicou artigo, no período de 2007 a 2011, foi Juno, com 24 

(13,5%), o que resulta numa média anual de 4,8 publicações; em seguida, tem-se Minerva, 

com 23 artigos (12,9%), e Hera, com 21 (11,8%). A soma da produção desses três primeiros 

docentes corresponde a 38,2% do total dos artigos publicados em periódico, no período 

estudado.  

 Verifica-se, pelo Gráfico 9, que, nas seis primeiras posições desse ranking, há uma 

equivalência entre docentes da Linha Ética e da Linha Memória, o que indica empenho dos 

professores de ambas as linhas de pesquisa na produção de literatura relacionada as suas 

respectivas linhas de pesquisa e, consequentemente, para o campo da CI. Analisando 

separadamente as linhas de pesquisa, identifica-se como se comporta essa produção, em cada 

uma delas. 

 Na Linha Memória, registra-se um total de 79 publicações em periódicos, que 

perfaz uma média de 15,8 publicações/ano, que, se distribuídos pelo número de docentes 

dessa linha, chega-se a uma média de 1,8 publicações/docente/ano, com destaque para Hera 

que, ao longo dos cinco anos, publicou 21 artigos em periódicos, o que lhe confere a média 

anual de 4,2 publicações, enquanto a média na linha de pesquisa à qual está vinculada é de 1,8 

publicação/docente/ano. Nessa linha de pesquisa, também se destacam Cronos e Zeus, que 

publicaram em periódicos 19 vezes. Cabe ressaltar que Cronos também se destaca por ter o 

maior número de publicações em um único ano – oito, em 2010.  

    Na linha de pesquisa Ética, o somatório de artigos referentes ao período 

ultrapassou o de Memória em 20 artigos, que registra um total de 99 artigos completos 

publicados em periódicos, o que perfaz a média anual de 19,8 artigos/ano que, divididos pelo 

número de docentes, tem-se a média de 2,8 publicações/ano para cada professor. Nessa linha 

de pesquisa, destaca-se Juno, com 24 publicações, no período (24,2%). Como resultado, tem-

se uma média anual de 4,8 publicações, o que supera a média nessa linha de pesquisa, que é 

de 2,8 publicações por docente ao ano. Com 23 publicações (23,2%), Minerva também se 

destaca na linha Ética. Tanto ela quanto Juno publicaram oito trabalhos no ano de 2010. Os 

trabalhos desses dois docentes, somados, resultam em 16, o que equivale a 47,5% do total das 

publicações da linha Ética.  

 O Gráfico 10 representa a linha temporal, medida em anos, que corresponde ao 

total de publicações por linha e pelo PPGCI/UFPB. 
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 GRÁFICO 10: Número de artigos por ano 

 
             FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Como se pode observar, é praticamente idêntico o panorama da produção das duas 

linhas de pesquisa do PPGCI - a Linha Ética, com 20 artigos a mais para a Linha Memória. 

Esse fato é interessante, pois, nessa linha, estão credenciados sete docentes, enquanto na linha 

Memória, registram-se nove
9
.   

 Na linha Ética, o maior número de publicações recai no ano 2010 - 27 publicações 

(27,3%) - e o menor, em 2009 - 15 (15,2%) publicações. Já em Memória, o ano em que houve 

mais publicações foi o de 2010, com 21 (26,6%); em 2008 e 2009, só foram publicados 13 

trabalhos (15,5%). 

  O Gráfico 11 mostra como estão distribuídas as publicações, em relação à autoria 

individual, em dupla e com três ou mais autores.   

 

GRÁFICO 11: Autorias das publicações em periódicos         

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 O Gráfico mostra que a Linha Ética mantém um equilíbrio em relação ao número 

de publicações, no que se refere à autoria individual e em dupla, uma vez que registra 37 

publicações, respectivamente. Os trabalhos escritos por três ou mais autores representam 

                                                
9
 Esses dados se referem ao período de coleta de dados da pesquisa. Atualmente, março de 2012, as duas linhas 

de pesquisa do PPGCI/UFPB contam com 18 docentes credenciados sendo 15 permanentes e três 

colaboradores. Até esse ano houve novos credenciamentos, mas, também, desligamentos e mudança de 

docente de uma Linha de pesquisa para outra.  
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25,3% dos dessa linha. Na linha Memória, o tipo de autoria que mais se destaca é a múltipla, 

que corresponde a 82,3% dos artigos completos publicados em periódicos. 

 Quando se trata do contexto geral, o PPGCI apresenta um bom nivelamento a 

respeito das suas produções em periódicos com autoria individual e com três ou mais autores. 

Nesse contexto geral, destacam-se as publicações em dupla, com 38,8%. 

 O comportamento dos docentes do PPGCI, no que se refere à autoria múltipla nas 

produções em periódico, está representado no Gráfico 12. 

 

                GRÁFICO 12: Autor e coautor das publicações em periódicos (múltiplas autorias) 

 
FONTE: Dados da Pesquisa.  

 

 De acordo com o Gráfico 12, percebe-se que, em se tratando de publicações com 

mais de um autor, a maioria (54,3%) é de autoria em dupla. Por outro lado, os docentes do 

PPGCI, independentemente da linha de pesquisa, tendem a manter a posição de coautores. Na 

Linha Memória, com exceção das publicações com cinco autores, em que a relação 

autor/coautor é igual, as que foram escritas por três, quatro ou mais de seis autores, os 

docentes participam como coautores. Esse fato não se aplica à produção da Linha Ética, com 

exceção dos trabalhos as publicações com cinco autores e em dupla, as demais publicações 

em coautoria têm como autores os próprios docentes do PPGCI. 

 Em se tratando de publicação com mais de um coautor, observa-se que 44,8% dos 

docentes do PPGCI preferem publicar em trio, 31%, em quarteto, e 17,2%, com seis 

participantes - esse é o número máximo de pessoas envolvidas em publicações.   

 No Gráfico 13, apresenta-se a relação dos 15 periódicos em que os docentes do 

PPGCI mais publicaram sua produção. São 57 títulos distintos de periódicos (APÊNDICE D), 

nos quais os docentes costumam publicar. Porém, em 15 títulos, concentram-se 71,9% dessas 

publicações, e as demais (28,1% do total) ficaram divididas em 42 periódicos distintos.  
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GRÁFICO 13: Periódicos em que os docentes do PPGCI/UFPB mais publicam 

 
FONTE: Dados da pesquisa  

  

 Além dos periódicos constantes no Gráfico 13, identificam-se outros, como: 

Biblios, Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, Revista ABC, Estudos 

de Jornalismo e Relações Públicas, entre outras. Ressalte-se que os 15 periódicos em que os 

docentes mais publicam (Gráfico 13) estão distribuídos em QUALIS
10

 A, B1, B2, B3 e C. 

Quanto ao idioma, a pesquisa revelou que, dos 178 artigos publicados, apenas cinco (2,8%) 

são escritos em outro idioma – três, na língua espanhola, e dois, na inglesa. Por essa 

constatação, tem-se um percentual ínfimo se comparado à língua vernácula (97,2%).  

É realidade que, no atual mundo globalizado, não há lugar para monoglotas, 

principalmente, nos países cujas línguas não fazem parte dos considerados idiomas oficiais. 

Colocando esse pensamento no mundo da comunicação científica e da Internet e centrando-o 

nos países cujo idioma é o português, o ideal é o domínio de, no mínimo, duas línguas 

estrangeiras, preferencialmente o inglês (NASCIMENTO, 1999), por seu caráter globalizado, 

universal e virtual. 

 Relacionado ao idioma, no cenário das publicações em periódicos, observa-se que 

o grande número de periódicos nacionais em que os docentes publicam é um imperativo para 

a emergente importância para o PPGCI de que seus docentes publiquem em periódicos 

                                                
10

 Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para medir a qualidade da produção intelectual 

dos Programas de Pós-graduação. Como resultado, disponibiliza-se uma relação dos veículos utilizados pelos  

Programas.  Os periódicos são avaliados anualmente e enquadrados em categorias que vão do A1, o mais 

elevado, A2; B1; B2; B3; B4; B5 e C com o peso zero.  



58 

 

estrangeiros, para dar mais visibilidade ao corpo docente e ao próprio programa.  

 Os assuntos da produção docente foram analisados através dos títulos dos artigos. 

Devido à diversidade de assuntos, foi extraída apenas uma palavra-chave para cada artigo
11

. 

Assim, o Gráfico 14 apresenta o ranking dos assuntos de mais interesse dos docentes do 

PPGC/UFPB, quando da publicação em periódicos.   

                                          

GRÁFICO 14: Assuntos dos artigos publicados 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

NOTA: “Duas linhas” significam temáticas comuns às duas linhas de pesquisa. 

 

 

 No total, identificaram-se 110 assuntos distintos de que trata a produção docente, 

por esse motivo, só foram demonstrados graficamente os que mais se destacaram em 

quantidade, que vai de treze a três artigos, como mostra o Gráfico 14. Como se pode verificar, 

o assunto “gestão da informação” ocupa posição de destaque, com 13 artigos (7,3%) 

publicados. A esse assunto, seguem-se “responsabilidade social” (5,6%) e “estudo de usuário” 

(4,5%), em número de produção com essa temática. Os dois assuntos sobre os quais os 

professores do PPGCI mais publicaram (Gráfico 14) são temáticas vinculadas à linha de 

pesquisa Ética. Porém, em uma análise global do referido gráfico, por assunto e por linha de 

pesquisa, constata-se que há assuntos específicos a cada linha de pesquisa e assunto comum às 

duas linhas de pesquisa.   

   

7.1.2 Publicações completas publicadas em anais de eventos 

 No que se diz respeito às publicações em anais de eventos, os docentes do PPGCI 

publicaram 192 comunicações no período estudado, o que resulta em uma média anual de 

38,4 publicações/ano. Simplificando-se mais, obtém-se um total de 2,4 publicações anuais 

                                                
11  Devido ao caráter subjetivo de uma indexação e no caso através do título, quando se teve alguma dúvida 

recuperou-se o artigo, o que nos deu mais suporte, no momento da indexação.   
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para cada docente.  

 O Gráfico 15 mostra como as comunicações em anais de eventos estão 

distribuídas entre os docentes nos anos de 2007 a 2011. 

 

GRÁFICO 15: Publicações completas em anais de eventos  

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 No Gráfico 15, destaca-se Juno, com 28 comunicações em anais de eventos - 

seminários, encontros e congresso - no período estudado. Em outras palavras, o docente 

obteve uma média anual de 5,6 publicações em eventos. Cibele também se destacou, por ter 

publicado, no ano 2010, oito comunicações em anais de eventos, como encontros, seminários 

e congressos. 

Distribuindo a produção constante no Gráfico 15 pelas duas linhas de pesquisa do 

PPGCI, têm-se, na Linha Memória, 95 comunicações completas, que perfazem uma média de 

19 publicações/ano, ou simplificando ainda mais, a média de 2,1 publicações completas em 

anais de eventos por docente/ano. Poseidon e Atena se destacam com 16 e 15 publicações 

completas, respectivamente, no decorrer dos cinco anos analisados. Nessa linha de pesquisa, 

Hera e Atena têm o maior número de publicações em um único ano, que foram seis, no total; 

Hera, em 2007; e Atena, em 2011, ou seja, uma comunicação, em média, a cada dois meses. 

  Os docentes da Linha Ética publicaram 97 comunicações completas em eventos, 

com uma média de 19,4 publicações/ano, ou simplificando ainda mais, 2,8 publicações 

completas em anais de eventos por docente/ano. Os destaques dessa linha de pesquisa são 

Juno e Cibele, mencionadas anteriormente.  Acrescenta-se também Zeus, por manter, durante 
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quatro anos não consecutivos, a produção anual de sete publicações completas em eventos.  

 O Gráfico 16 trata da distribuição da produção docente comunicada em eventos e 

mostra como o fato acontece por linha de pesquisa e no conjunto delas, nos cinco anos 

pesquisados. 

 

                                                GRÁFICO 16: Publicações em anais por ano 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 O ano de 2010 foi o que mais registrou publicações em anais de eventos. A 

produção das duas linhas de pesquisa gerou o maior número de publicações, também para o 

PPGCI, com 57 (29,7%), seguido dos anos de 2011 e 2009. Nota-se que, em cada linha de 

pesquisa, a produção sofre uma leve variação entre elas, tanto é que somando a produção dos 

cinco anos, a diferença entre uma e outra linha e apenas duas publicações.  Observa-se que, 

quanto mais tempo o grupo estiver integrado, mais sua produção tende a aumentar, na mesma 

proporção, como expresso em Meadows (1999). 

 Tal como aconteceu com a produção em periódico, a produção em anais de 

eventos foi maior na Linha Ética, mesmo com dois professores a menos que a Linha 

Memória.  

 Quanto às autorias e coautorias das comunicações em eventos, o Gráfico 17 

mostra como se caracteriza essa produção ao longo dos cinco anos. 
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GRÁFICO 17: Autorias das publicações em anais de eventos 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Como se pode verificar, ao contrário das publicações em periódicos, em que a 

diferença entre a autoria individual e a autoria múltipla era pequena, nos anais de eventos, 

predominam as comunicações com múltipla autoria, que são quase iguais quando se compara 

à produção do PPGCI na sua totalidade, independentemente de linha de pesquisa. O número 

de publicações em anais de eventos com apenas um autor é relativamente baixo, 11,5% do 

total. 

 Quando se confrontam as duas linhas de pesquisa, percebe-se que, na Linha 

Memória, há uma ligeira tendência em se publicar em dupla, fato que não ocorre com a Linha 

Ética, em que os doutores preferem publicar com a participação de mais de dois autores.  

 Verifica-se, assim, que, dependendo do canal utilizado para disseminar a 

informação, os docentes agem diferentemente, enquanto nas publicações em periódicos há um 

relativo equilíbrio entre a produção com outros autores, dois, três ou mais. A maioria dos 

textos que são publicados em eventos é de múltipla autoria.  

 O Gráfico 18 trata da autoria em conjunto, dispondo as autorias dos docentes do 

PPGCI, como autor e como coautores. 
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                                      GRÁFICO 18: Autor(a) e coautor(a) em comunicações em eventos 

  
FONTE: Dados da pesquisa.  

 Observa-se que, em se tratando de publicações em dupla, tanto na Linha Memória 

quanto na Linha Ética, os doutores do PPGCI tendem a ocupar a posição de coautores.  Já 

quando se trata das publicações com mais de dois autores, essa diferença diminui 

significativamente, mas não interfere no quadro geral. As exceções em que o número de 

publicações em que o docente do PPGCI assume o papel de autor é maior do que o de coautor 

são as publicações com quatro e seis ou mais autores, conforme mostra o Gráfico 18.  

 Fica evidente, nas publicações em anais de eventos, que, se o número de 

integrantes da publicação for pequeno, os docentes participam como coautores, mas, quando 

esse número aumenta, eles encabeçam as publicações como autores.  

 Semelhante ao que ocorreu com as publicações em periódicos, os docentes 

tendem a escrever mais em dupla (46,4%), seguindo-se de publicações em trio (21,4%). 

Relacionado às publicações com mais de seis autores, há, na Linha Ética, uma publicação com 

13 e outra com 12. Esse é o número máximo de autores encontrado na produção analisada. 

Esse fato se justifica porque as produções são geradas a partir de relatórios de pesquisa das 

quais participou um grande número de pesquisadores. 

 Os eventos em que os docentes disseminaram suas comunicações deram origem 

ao Gráfico 19, que trata dos tipos de evento com seus respectivos números de publicação.  
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                                               GRÁFICO 19: Distribuição da produção por tipo de evento   

 
FONTE: Dados da pesquisa  

  

 É fato o elevado número de comunicações em anais de Encontros Nacionais, e 

grande parte desses encontros é realizada pela Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

graduação em Ciência da Informação – (ANCIB)
12

. 

 Devido a falhas de preenchimento de alguns Currículos Lattes, ou à forma como 

são denominados alguns eventos, tais como: “Simpósio de Teologia e Ciência da Religião”; 

“Simpósio de Hipertexto e Tecnologia da Educação”; “Seminário em Ciência da Informação”; 

“E- Geincos”, eles foram denominados de “Simpósio” ou “Seminário”.   

                                                
12 A ANCIB foi fundada em 1989, graças ao esforço de alguns Cursos e Programas de Pós-graduação em Ciência 

da Informação, em conjunto com sócios individuais, com a finalidade de acompanhar e estimular as 

atividades de ensino de pós-graduação e de pesquisa em Ciência da Informação no Brasil. Desde sua criação, 

tem se projetado, no país e fora dele, como uma instância de representação científica e política importante 

para o debate das questões pertinentes à área de informação e está estruturada em 11 grupos de estudo 

(Apêndice E). Atua nos Programas de Pós-graduação stricto sensu e, anualmente, no Encontro Nacional de 

Ciência da Informação e Biblioteconomia - ENANCIB, fórum de debates e reflexões que reúnem 

pesquisadores interessados em temas especializados da Ciência da Informação. 
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 De acordo com o Gráfico 20, quase todos os eventos dos quais os docentes 

participaram foram de âmbito nacional. Devido ao considerável número de publicações no 

ENANCIB, o ranking do local onde se realizaram os eventos, no decorrer dos cinco anos, 

figura nas quatro primeiras cidades colocadas, as mesmas onde ocorreram os ENANCIBs.  

 

                                                GRÁFICO 20: Locais dos eventos nacionais   

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Além do fato de os eventos do ENANCIB terem contribuído para um grande 

número de comunicações, pôde-se observar que, excetuando-se as cidades do Rio de Janeiro, 

Brasília e São Paulo, as demais são situadas no Nordeste brasileiro. Isso sugere que a 

proximidade exerce influência na escolha do local para os docentes apresentarem trabalhos 

em eventos. 

 Fora do Brasil, como mostra  Gráfico  21, há uma procura maior pelos países do 

continente europeu, em especial, a Espanha. 

                                              

GRÁFICO 21: Local dos eventos no exterior 

 
FONTE: Dados da pesquisa  
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 O número de publicações em outro idioma é maior nos eventos, se comparado 

com as publicações de artigos completos publicados em periódicos, com cinco publicações 

em língua espanhola e três em língua inglesa, ou seja, mais da metade das publicações fora do 

Brasil foram apresentadas em língua portuguesa.  A Linha Memória lidera, quando se trata de 

comunicações publicadas em outra língua, pois, das oito publicações em língua estrangeira, 

apenas uma não foi de docente dessa linha de pesquisa. 

 Procedeu-se da mesma forma utilizada nos artigos em periódico para identificar as 

temáticas das comunicações em anais de eventos. Assim, identificaram-se 107 assuntos 

distintos (APÊNDICE F). O Gráfico 22 registra os dez assuntos que mais aparecem nos 

currículos dos docentes do PPGCI/UFPB, entre 2007 e 2011, quando se trata de publicação 

em eventos.   

 

                                            GRÁFICO 22: Assuntos publicados nos eventos 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 A temática “inclusão digital” ocupa o topo do gráfico, com oito publicações, 

seguido por “responsabilidade social” e “estudo do usuário”, com seis. Por esses três 

primeiros assuntos, pode-se afirmar que as comunicações em eventos têm um caráter mais 

voltado para a sociedade, o que atende à área de concentração do PPGCI/UFPB. 

  

7.1.3 Resumos e resumos expandidos publicados em anais de eventos 

  O Gráfico 23 representa a totalidade dos resumos e dos resumos expandidos
13

 

publicados em anais de eventos pelos docentes do PPGCI/UFPB.  

 

                                                
13

 Resumo é um elemento obrigatório em qualquer trabalho científico. É uma apresentação concisa dos pontos 

relevantes de um documento. Já o resumo expandido se caracteriza por ter mais informações do que um 

resumo propriamente dito, que suprime as informações irrelevantes do texto original e detalhes muito 

específicos que o tornam mais conciso.  
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                                     GRÁFICO 23: Resumos e resumos expandidos publicados 

 
FONTE: Dados da pesquisa 
 

 Os docentes do PPGCI publicaram, no período estudado, 48 resumos - 35 resumos 

simples e 13 expandidos. Se esse número for comparado com a produção anteriormente 

analisada, é relativamente pequeno, já que, se dividido pelos cinco anos estudados, tem-se 

uma média anual de 9,6 publicações/ano, ou, ainda, 0,6 por publicação/docente/ano. Por linha 

de pesquisa, a produção está bem dividida. Os docentes que mais publicaram são três da linha 

Memória e da Linha Ética.  

 Saturno foi o docente que mais publicou resumos e resumos expandidos - foram 

nove, no decorrer dos cinco anos estudados, que perfazem uma média anual de 1,8 

publicações. O ano em que mais se publicaram resumos foi o de 2010, com 17 (35,4%), e em 

que o docente Zeus, entre os demais docentes, teve o maior número de publicação - cinco 

(10,4%) - se contabilizado os cinco anos da pesquisa.  

 Pela autoria e coautoria dos resumos, configura-se a produção docente ao longo 

dos cinco anos, como mostra o Gráfico 24.  
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                                                           GRÁFICO 24: Autoria dos resumos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Tal como ocorreu com todos os trabalhos publicados em eventos, quando se 

analisa a publicação dos resumos, verifica-se que há uma tendência em se publicar em 

coautoria, na maioria das vezes, em dupla, independentemente da linha de pesquisa. O 

número máximo de autores envolvidos em um único resumo foi de sete pessoas.  

 A produção dos docentes em parceria varia em número, de um a seis ou mais 

autores, como se pode observar no Gráfico 25. 

 

       GRÁFICO 25: Autoria e coautoria em resumos  

 
FONTE: Dados da pesquisa.  
 

 As publicações em dupla têm mais incidência por parte dos docentes do 

PPGCI/UFPB. Eles assumem uma posição de coautores, principalmente na Linha Ética, pois 

nenhum docente se posicionou com autor nos 13 resumos escritos em dupla. Outro aspecto 

observado na análise foi que, à medida que o número de autores por publicação aumenta, 
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diminui o número de publicação nesse segmento. 

 Em síntese, a produção docente do PPGCI, nos últimos cinco anos (2007 a 2011), 

é apresentada na Tabela 1, que contém o total das publicações nos três segmentos analisados 

nesta pesquisa.  

 

                           TABELA 1: Número de publicações por segmento analisado  
 

  Artigo Comunicação Resumo Total 

  Total % Total % Total % Total % 

Apolo 3 1,7 2 1,0 0 0,0 5 1,2 

Atena 3 1,7 15 7,8 7 14,6 25 6,0 

Cibele 14 7,9 20 10,4 3 6,3 37 8,9 

Cronos 19 10,7 12 6,3 2 4,2 33 7,9 

Hera 21 11,8 13 6,8 2 4,2 36 8,6 

Hermes 1 0,6 5 2,6 1 2,1 7 1,7 

Héstia 0 0,0 7 3,6 0 0,0 7 1,7 

Juno 24 13,5 28 14,6 1 2,1 53 12,7 

Júpiter 8 4,5 15 7,8 2 4,2 25 6,0 

Mercúrio  3  1,7 2 1,0 3 6,3 8 1,9 

Minerva 23 12,9 8 4,2 2 4,2 33 7,9 

Netuno  9 5,1 12 6,3 1 2,1 22 5,3 

Poseidon  9 5,1 16 8,3 4 8,3 29 6,9 

Réia  4 2,2 13 6,8 3 6,3 20 4,8 

Saturno 18 10,1 12 6,3 9 18,8 39 9,3 

Zeus 19 10,7 12 6,3 8 16,7 39 9,3 

Total 178 100,0 192 100,0 48 100,0 418 100,0 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Como se observa na Tabela 1, o número de publicações, por docente, é uma 

constante variante. Não há um padrão para as publicações, cada docente publica o número de 

produções que lhe interessa e no segmento que lhe é mais conveniente, independentemente do 

seu colega.   

 Ainda sobre a síntese dos dados coletados nos currículo Lattes, no que se refere a 

artigos, comunicações e resumos, o Gráfico 26 mostra como a produção se comporta através 

da linha temporal de 2007 a 2011, nas linhas de pesquisa “Memória” e “Ética” e no PPGCI. 
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 GRÁFICO 26: Síntese da produção científica docente 

 
FONTE: Dados da pesquisa  
 

 O Gráfico 26 demonstra que o ano de 2010 se destaca dos demais, porque foi 

aquele em que mais houve publicações, independentemente de ter sido em forma de artigo, de 

comunicação em evento ou de resumo. Salienta-se que, mesmo com uma diminuição do 

número de publicações, o ano 2011 manteve-se à frente dos anos de 2007, 2008 e 2009, 

considerando-se o número de publicações.  

 

7.2 Das análises dos currículos: autoria  

 Após a análise das autorias e coautorias dos artigos, das comunicações em eventos 

e dos resumos, analisa-se, nesta parte, a rede de coautoria dos docentes do PPGCI, pela sua 

importância de se ter claro como se configura o relacionamento colaborativo entre os 

professores do PPGCI, alunos, orientandos, bolsistas e outras instituições de ensino e 

pesquisa. 

 A palavra “rede” advém do latim “retis”, que significa um entrelaçamento de fios 

com aberturas, que formam uma espécie de tecido. Ao longo dos anos, passou-se a empregar 

essa palavra em contextos diferentes do original. Nesta dissertação, utiliza-se o conceito 
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elaborado por Castells (1999) - conjunto de “nós” interconectados, que podem ser pessoas, e 

as interconexões existentes entre os “nós” formam relações, respeitando um mesmo critério.    

São consideradas redes de coautoria as relações existentes entre dois ou mais 

autores (produtores), que se unem e compartilham suas experiências e saberes na produção de 

um conhecimento comum. Essa conexão/ligação, no caso de eles serem coautores em uma ou 

mais produção juntos, é chamada de colaboração científica através de coautoria. 

 Graças às novas tecnologias da informação existentes nos dias atuais, ficou mais 

fácil identificar e entender as redes sociais. A indústria do entretenimento investe pesado em 

sites que promovem esse contato direto (virtualmente) entre as pessoas, tais como o Orkut, o 

Twiter, o Facebook etc. Mas, no caso desta pesquisa, a rede social que se propôs a estudar é a 

rede de colaboração científica. 

 A grande diferença entre as duas redes supracitadas está em seu papel de 

provedoras do conhecimento. Enquanto a rede social promove a difusão da informação, sem 

se preocupar com a sua veracidade ou o comprometimento com as normas impostas pela 

sociedade, as redes sociais de colaboração científica exercem um poder de disseminadoras 

não só da informação propriamente  dita, mas também da informação científica, do 

conhecimento gerado através de pesquisas que garantem aos seus receptores que o produto 

originário dessa relação entre pesquisadores tem um valor verídico.  

 

7.2.1 Rede de coautoria dos docentes do PPGCI/UFPB 

 Depois de analisar, minuciosamente, os currículos dos docentes, chegou-se a um 

número de 317 coautores
14

, ou nós, em toda a produção analisada, e 478 ligações, ou 

arestas,
15

 entre os coautores e os docentes do PPGCI. Para visualizar melhor essa teia de 

relacionamento de coautoria, apresenta-se, a seguir, uma série de 16 grafos - um para cada 

docente do PPGCI/UFPB. 

 O Grafo 1 representa a relação do docente Zeus com seus coautores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Incluem-se, aqui, os próprios docentes do PPGCI, pois eles também tiveram papel de coautores em 

publicações dos seus colegas de programa. 
15 As linhas, ditas arestas, representam a relação entre pares de elementos.   



71 

 

GRAFO 1: Rede de relacionamento do docente Zeus  

   

FONTE: Dados da pesquisa 

  

 Pelo Grafo 1 observa-se que Zeus relacionou-se com 48 pesquisadores e atingiu 

um total de 39 publicações. O maior número de relacionamento em coautoria se deu com o 

pesquisador (a) Silva, P. M.
16

, que produziu nove publicações em parceria com Zeus. 

A produção do conhecimento, de forma compartilhada, apresenta as suas 

vantagens, uma vez que, conforme colocam Maia e Caregnato (2008), além de economizar 

tempo, recursos financeiros e materiais, contribui para valorizar o pesquisador, que tem a 

possibilidade de formar equipes de pesquisa eficientes e produtivas.  Ademais, os trabalhos 

em coautoria vêm, atualmente, fortalecendo o processo de colaboração científica.  

Pode-se afirmar que, à proporção que o programa vai tendo mais tempo de 

existência, a tendência dos docentes é de produzir mais. Isso mostra maturidade tanto por 

parte do docente quanto do programa em si.  

Sua produção está distribuída da seguinte forma: 19 publicações em periódicos, 

12, em eventos, e oito resumos
17

, representados na Tabela 2. 

 

                                                
16

 Os nomes dos coautores estão escritos conforme os currículos Lattes dos docentes do PPGCI, entretanto nem 

todos estão de acordo com a ABNT/NBR 6023 de Agosto de 2002. 
17 Nesta parte, o termo “resumo” se refere aos resumos simples e aos resumos expandidos, publicados pelos 

docentes do PPGCI. 
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TABELA 2: Publicações de Zeus 

ZEUS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo 3 3 3 4 6 19 

Comunicação 2 - 3 4 3 12 

Resumo - - 2 5 1 8 

Total  5 3 8 13 10 39 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 O docente Zeus produz mais em coautoria com seus colegas do PPGCI, alunos, 

orientandos, bolsistas PIBIC, entre outros.  

 O Grafo 2 apresenta os relacionamentos de coautoria da docente Reia. 

 

GRAFO 2: Rede de relacionamento da docente Réia  

  

FONTE: Dados da pesquisa 

   

 A doutora Réia mantém um relacionamento com dez coautores, com os quais 

produziu quatro publicações em periódicos, 13, em eventos, e três resumos, o que totaliza 20 

publicações, conforme a Tabela 3.  

TABELA 3: Publicações de Réia 

RÉIA 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo 2 - 1 - 1 4 

Comunicação 1 1 4 4 3 13 

Resumo 1 2 - - - 3 

Total  4 3 5 4 4 20 
 FONTE: Dados da pesquisa 
 

 Com as pesquisadoras Barros, D. S. e Nascimento, G. F. de L., a doutora Réia 
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publicou quatro vezes com cada uma delas, com as quais passou a manter laços fortes.  

 Nota-se um diferencial de preferência entre o docente Zeus, que publica com um 

número maior de pessoas, mesmo que seja apenas uma vez, enquanto a doutora Réia preferiu 

publicar com um número reduzido de coautores e priorizar a manutenção desses laços. Os 

coautores da produção da Réia foram seus orientandos de Mestrado, colegas do PPGCI e 

bolsistas PIBIC. 

 No Grafo 3, apresenta-se a rede de relacionamentos do docente Poseidon.  

 

GRAFO 3: Rede de relacionamentos do docente Poseidon  

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Poseidon mantém uma relação de coautoria com 25 pessoas. Com três delas, 

Duarte, P.; Kraisch, A. M. P. O. e Machado L. Essa relação é mais próxima, com a produção 

de três publicações com cada uma delas. O total de publicações produzidas por Poseidon foi 

de 29, individual e em coautoria, distribuídas conforme a Tabela 4. 

 

                               TABELA 4: Publicações de Poseidon 

POSEIDON 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo 2 2 1 4 - 9 

Comunicação 2 3 3 5 3 16 

Resumo - 2 - - 2 4 

Total  4 7 4 9 5 29 
FONTE: Dados da pesquisa 
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Poseidon mantém um relativo equilíbrio entre o número de publicações (29) e o 

número de coautores (25). Assim, fica evidente que cada docente mantém seus parâmetros de 

publicação quando se trata de coautoria. 

Héstia tem uma característica distinta dos demais docentes. Ela mantém uma 

relação de coautoria com seis pessoas, com as quais publicou sete trabalhos, ao longo dos 

cinco anos. Seu laço mais forte é com Tavares, D W. S., com quem publicou duas vezes. O 

Grafo 4 representa a teia de relacionamentos dessa professora.  

 

GRAFO 4: Rede de relacionamentos de Héstia  

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 O fato de Héstia não ter publicado artigos e resumos, durante os cinco anos 

estudados, faz com que ela fique muito abaixo da média de publicações dos demais docentes 

do PPGCI/UFPB. Porém esse fato se justifica devido ao motivo de ela ter sido credenciada, 

no PPGCI, no ano de 2009. 

 A produção do ano de 2011 de Héstia poderá gerar um viés em uma pesquisa 

futura, pois o currículo da docente, até o último dia da coleta (31 de janeiro de 2012),  

constava como data de última atualização o mês de maio de 2011. Por essa razão, os 

currículos Lattes devem estar sempre atualizados. 

TABELA 5: Publicações de Héstia  
 

FONTE: Dados da pesquisa 

HÉSTIA 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo - - - - -  

Comunicação 1 2 - 3 1 7 

Resumo - - - -   

Total  1 2 - 3 1 7 
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Seguindo na mesma linha de apresentação das redes de relacionamento dos 

docentes, chega-se ao doutor Hermes, que se relaciona, igualmente como Héstia, com seis 

coautores, com os quais produziu sete textos. Os laços mais fortes de Hermes se dão com três, 

dos seis coautores com quem ele publicou. Eles estão representados mais próximos do 

docente, no grafo 5. Com cada um dos três coautores, produziu dois trabalhos.  

A rede de relacionamentos de Hermes pode ser visualizada no Grafo 5. 

 

GRAFO 5: Rede de relacionamento do docente Hermes  

 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

Ao longo de cinco anos, Hermes publicou sete textos. Essa produção é 

equiparada, em número de produção, à da docente Héstia. Porém, diferente dela, ele mantém 

publicações em todos os indicadores pesquisados, mas, no ano de 2008, não publicou 

nenhuma vez, como se pode visualizar na Tabela 6 abaixo.  

 

TABELA 6: Publicações de Hermes 

HERMES 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo - - - 1 - 1 

Comunicação 1 - 1 2 1 5 

Resumo 1 - - - - 1 

Total  2 - 1 3 1 7 
 FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A próxima docente analisada é Hera, que contabiliza um total de 18 parcerias de 

coautoria, que resultam em 36 publicações, diferentemente de todos os docentes apresentados. 

Das 18 parcerias, Hera produziu apenas uma única vez com seis delas. A relação de maior 
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produtividade em coautoria é com Costa, A. R. F. e Wanderley, A. C. C., com os quais 

publicou quatro vezes. 

 A rede de relacionamentos de Hera está representada no Grafo 6. 

 

GRAFO 6: Rede de relacionamentos de Hera  

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Visualizando a linha do tempo relativa à produção de Hera (Tabela 7), conclui-se 

que, nos anos de 2007, 2009 e 2011, a produção é crescente e se reduz nos anos de 2008 e 

2010. Isso indica que, depois de um ano de muitas publicações, o ano seguinte tende a ser 

menos produtivo.  

TABELA 7: Publicações de Hera 

HERA 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo 5 3 4 3 6 21 

Comunicação 1 2 3 1 6 13 

Resumo 1 - 1 - - 2 

Total  7 5 8 4 12 36 
 FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Pode-se inferir que, se a tendência produtiva de Hera se mantiver nos próximos 

anos, ela permanecerá como uma das mais produtivas do programa. É oportuno ressaltar que 

o docente mais produtivo do PPGCI é Juno, com 53 (12,7%) das publicações (Tabela 12).    

 Ao longo dos cinco anos estudados, a doutora Cronos publicou, com 25 autores, 

33 textos, e com Costa, L. F., 20. Esse é o maior número de vezes que um docente do 
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PPGCI/UFPB publica com um só coautor. O Grafo 7 representa a rede de coautoria de 

Cronos.  

 

GRAFO 7: Rede de relacionamento da docente Cronos  

 

FONTE: Dados da pesquisa. 

 

Cronos preferiu publicar em periódico - 19 vezes - e 2010 foi o ano em que mais 

publicou esse tipo de produção - oito trabalhos. Essa produção está representada na Tabela 8.  

 TABELA 8: Publicações de Cronos 

CRONOS 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo 3 2 4 8 2 19 

Comunicação 1 1 3 5 2 12 

Resumo 2 - - - - 2 

Total  6 3 7 13 4 33 
 FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A produção de resumos de Cronos é, relativamente, pequena, quando comparada 

com os demais tipos de publicação pesquisados. Entretanto, como a produção de artigos e de 

comunicações se sobressai perante os doutores do PPGCI/UFPB, Cronos se mantém entre os 

seis primeiros docentes que mais produzem cientificamente.   

Atena se mantém na média dos docentes do PPGCI/UFPB, com 22 coautores e 25 

publicações. Seu relacionamento mais forte é com Meneses, B. C. e Tabosa, H. R., com quem 

ela produziu cinco publicações respectivamente.  Essa relação de publicação e de coautoria 

encontra-se exposta no Grafo 8. 
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GRAFO 8: Rede de relacionamentos da docente Atena  

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Como o ano de 2010 foi o mais produtivo nesse período, ela destaca-se pelo 

grande número de publicações concentrada em eventos - 15 - como demonstra a Tabela 9. 

Nota-se que Atena mais produziu em eventos nos anos de 2007 e 2010.  

TABELA 9: Publicações de Atena 

ATENA 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo - 2 - - 1 3 

Comunicação 6 1 1 5 2 15 

Resumo - 2 - 4 1 7 

Total  6 5 1 9 4 25 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Depois dos anos em que houve um número maior de comunicações em eventos, o 

número de artigos cresceu, em relação ao ano anterior. Isso pode significar que, depois que os 

trabalhos foram apresentados nos eventos, foram maturados para poderem ser publicados em 

um periódico. Vale salientar que, nos anos de 2007, 2009 e 2010, a produção de artigos é nula.  

A próxima teia de relacionamentos é a de Apolo. A relação de coautoria com os 

demais docentes se revela, relativamente, fraca, como se pode observar no Grafo 9.   
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GRAFO 9: Rede de relacionamentos do docente Apolo  

 
FONTE: Dados da pesquisa 

   

 Com apenas cinco coautores para compartilhar sua produção, Apolo publicou 

cinco vezes, uma com cada um deles. Individualmente, ele nunca publicou trabalhos. Como 

pode ser percebido, não basta publicar em coautoria para aumentar o número de publicação 

científica. Apolo o fez com seus colegas e orientandos do PPGCI. 

 A Tabela 10 mostra que, nos anos 2007 e 2009, o docente não publicou nenhum 

trabalho. Durante o período do desenvolvimento da pesquisa, ele também não publicou 

resumos.  

TABELA 10: Publicações de Apolo 

APOLO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo - 1 - 1 1 3 

Comunicação - - - 2 - 2 

Resumo - - - - - - 

Total  - 1 - 3 1 5 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Os dados sobre a produção de Apolo são preocupantes, porquanto um professor 

que atua em um programa de pós-graduação deve ser produtivo para contribuir com ele de 

forma significativa, através do ensino, da pesquisa e da orientação de dissertações e de teses, 

o que terá um peso importante quando da avaliação do programa.  

O docente Júpiter tem uma rede de colaboração com 12 integrantes. Ele publicou 

25 textos. Sua maior relação de coautoria foi com quatro pessoas, que estão mais próximas 

dele, como se vê no Grafo 10. 
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GRAFO 10: Rede de relacionamentos de Júpiter  

 
FONTE: Dados da pesquisa. 

 

No período estudado, Júpiter publicou mais em eventos. Foram 15 comunicações, 

um artigo em periódico, oito trabalhos e apenas dois resumos. O ano de 2010 foi o mais 

produtivo, seguido de 2011, com dez e cinco publicações, respectivamente.  

TABELA 11: Publicações de Júpiter 

JÚPITER 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo 2 1 1 2 2 8 

Comunicação - 2 3 8 2 15 

Resumo 1 - - - 1 2 

Total  3 3 4 10 5 25 
 FONTE: Dados da pesquisa 
 

Diferente de alguns doutores do PPGCI, Júpiter mantém uma produção 

considerável durante os anos, que o posiciona entre os dez que mais publicam no 

PPGCI/UFPB. 

Juno se destaca entre os docentes do PPGCI/UFPB pela teia de relacionamentos 

de coautoria, porém a maior, detectada na pesquisa, foi a de Cibele, constante no Grafo 16. 

Essa professora mantém contato de coautoria com 48 pessoas, com as quais produziu o maior 

número de textos do programa – 53, nos cinco anos. Sua maior afinidade, em se tratando de 

coautoria, é com Farias M. G. G., pois produziu com ele 13 publicações. O grafo 11 

demonstra essa grande teia de relacionamentos.  
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GRAFO 11: Rede de relacionamentos da docente Juno  

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A combinação de um grande número de coautores e um grande número de 

publicações com uma determinada pessoa levou Juno a publicar um grande número de 

trabalhos. Suas 53 publicações estão bem distribuídas em periódico e em eventos, como pode 

ser observado na Tabela 12.  

TABELA 12: Publicações de Juno 

JUNO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo 6 3 3 8 4 24 

Comunicação 7 - 7 7 7 28 

Resumo - - - 1 - 1 

Total  13 3 10 16 11 53 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

Não se conseguiu, porém, definir nenhum padrão para suas publicações, a não ser 

as sete publicações anuais em anais de eventos, com exceção do ano de 2008, em que a 

docente não publicou nenhuma tipo de produção. Esse número expressivo de publicação 

colocou-a como a professora mais produtiva do PPGCI/UFPB. 

 Seguindo as análises dos currículos dos docentes, tem-se Saturno, cuja rede de 
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relacionamentos é composta de 26 integrantes, com quatro dos quais mantém laços fortes, o 

que se pode visualizar mais próximos do centro, no Grafo 12. 

 

GRAFO 12: Rede de relacionamentos da docente Saturno  

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 É interessante registrar que as relações de produtividade foram se aprofundando, 

de acordo com os anos de criação do programa. Devido a isso, o número de publicações de 

Saturno foi aumentando consideravelmente ao longo dos anos. O ano em que ela mais 

publicou foi o de 2011. Entre os professores do PPGCI, foi a que se manteve mais constante, 

visto que seu número de publicações oscilou pouco nos anos pesquisados. Pode-se comprovar 

essa assertiva na Tabela 13.  

TABELA 13: Publicações de Saturno 

SATURNO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo 3 5 3 2 5 18 

Comunicação - 2 3 3 4 12 

Resumo - 2 2 2 3 9 

Total  3 9 8 7 12 39 
 FONTE: Dados da pesquisa 

 

 O docente Netuno trabalhou, no período estudado, com 19 coautores, com os 

quais produziu vinte e dois textos. Seu maior colaborador, em termos de coautoria, é Freire, I. 

M. e Nascimento Junior, J. C. M., conforme apresenta o Grafo 13.    
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GRAFO 13: Rede de relacionamentos de Netuno  

 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

 Pode-se observar que o ano mais produtivo do docente Netuno foi o de 2011, com 

sete produções. Dentre os tipos de produção estudada, ele se sobressai no quesito 

“comunicações”, que foram 12, como se pode observar na Tabela 14.  

 

TABELA 14: Publicações de Netuno 

NETUNO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo 2 3 - 2 2 9 

Comunicação 2 1 3 1 5 12 

Resumo - - - 1 - 1 

Total  4 4 3 4 7 22 
 FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A docente Minerva trabalhou, em suas publicações, ao longo dos cinco anos, com 

seis colaboradores. Sua rede de colaboração é semelhante, em número de coautores, à rede de 

coautoria de Héstia e de Hermes (Grafos 4 e 5), respectivamente. Porém, diferentemente 

desses dois docentes, seu número de publicações é bem superior. O fato demonstra que, 

apesar de não ter uma rede de colaboração expressiva, o número de publicações pode ser 

expressivo. No Grafo 14, demonstra-se a relação de publicações em coautoria da docente 

Minerva. 
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GRAFO 14: Rede de relacionamentos de Minerva  

 

FONTE: Dados da pesquisa 
 

 De acordo com o Grafo 14, o maior número de publicações da docente Minerva é 

com o coautor Gomes, A. D., com o qual publicou oito trabalhos. Com 33 publicações, nos 

cinco anos estudados, ela não deixa a desejar, em relação aos seus colegas do PPGCI/UFPB.  

 Pela Tabela 15, verifica-se que publicou mais em periódicos - 23 vezes. Os anos 

2008 e 2010 foram os mais produtivos, com nove e dez trabalhos, respectivamente. Em 2011, 

houve uma queda no número de publicações.  

TABELA 15: Publicações de Minerva 

MINERVA 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo 3 7 4 8 1 23 

Comunicação - 2 2 2 2 8 

Resumo - - 2 - - 2 

Total  3 9 8 10 3 33 
 FONTE: Dados da pesquisa 

 

Convém enfatizar que, de toda a produção analisada, Minerva foi a segunda que 

mais publicou artigos - 23 (12,9%) vezes. Com um número pequeno de coautores, a maioria 

(73,9%) dos artigos foi de autoria individual.    

Em relação ao currículo de Mercúrio, constatou-se que tem uma pequena teia de 

relacionamentos de coautoria - sete colaboradores. Também publicou um número reduzido de 

trabalhos – oito precisamente. Seu maior parceiro de publicação foi Amaral, com o qual 

publicou três vezes. Não foi possível identificar seu nome completo, devido o fato de 

Mercúrio não ter preenchido com clareza seu currículo Lattes.    
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GRAFO 15: Rede de relacionamentos do docente Mercúrio  

 
 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Como se pode observar na Tabela 16, as publicações de Mercúrio só aparecem nos 

dois últimos anos estudados nesta pesquisa – em 2010, quando ele publicou sete trabalhos, e 

em 2011.   

TABELA 16: Publicações de Mercúrio 

MERCÚRIO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo - - - 3 - 3 

Comunicação - - - 2 - 2 

Resumo - - - 2 1 3 

Total  - - - 7 1 8 
 FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A falta de publicação nos anos 2007, 2008 e 2009 se justifica devido ao fato de o 

docente estar engajado em seu doutoramento, no período de 2004 a 2009. Só partir de 2010 é 

que ele foi credenciado no PPGCI/UFPB e contribuiu significativamente com o programa.  

A última docente a ser analisada foi Cibele, que teve o maior número de elos com 

coautores diferentes, porquanto manteve relações de coautoria com 63 pessoas diferentes, 

apesar de não ter atingido o maior número de publicações entre os docentes do PPGCI/UFPB. 

O Grafo 16 expressa toda a sua produtividade em coautoria.  
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GRAFO 16: Rede de relacionamentos de Cibele  

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Na Tabela 17, encontra-se a produção de Cibele distribuída nos anos estudados.  

TABELA 17: Publicações de Cibele 

CIBELE 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Artigo 3 1 4 2 4 14 

Comunicação 4 3 5 3 5 20 

Resumo 1 - - 2 - 3 

Total  8 4 9 7 9 37 
 FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Vê-se, então, que a produção de Cibele mantém um equilíbrio entre os anos 

estudados. Nos anos ímpares, é maior do que nos anos pares. Contabilizaram-se 37 

publicações, com destaque para os anos de 2009 e 2011, que registram 18 (48,6%) textos 

publicados.  

 Para sintetizar esta parte da pesquisa sobre autoria e coautoria, na produção 

docente do PPGCI/UFPB, elaborou-se o Quadro 4, com o ranking do número de produção, 

autores e coautores.  
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QUADRO 4: Número de produção, autores e coautores 

AUTOR 

NÚMERO DE 

PRODUÇÕES 

NÚMERO DE 

COAUTORES 

MENOR Nº DE 

COAUTORES
18

 

MAIOR Nº DE 

COAUTORES
19

 

Juno 53 48 1 7 

Zeus 39 48 1 6 

Saturno 39 18 1 7 

Cibele 37 63 1 12 

Hera 36 18 1 4 

Cronos 33 25 1 5 

Minerva 33 23 1 2 

Poseidon  29 25 1 5 

Atena 25 22 1 5 

Júpiter 25 12 1 3 

Réia 20 10 1 3 

Netuno 22 9 1 5 

Mercúrio 8 7 1 5 

Héstia 7 6 1 2 

Hermes 7 6 3 3 

Apolo 5 5 1 2 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 De acordo com o Quadro 4, para que um docente tenha uma produção expressiva, 

ele não depende da quantidade de coautores. Exemplos disso são Saturno e Hera, em cujas 

redes colaborativas há 18 integrantes, produziram 39 e 26 publicações, respectivamente, 

enquanto Cibele, com a maior teia de relacionamentos - 63 coautores - só publicou 37 vezes e 

também se destaca como a docente que tem o maior número de coautores em uma única 

produção, 13, coautores, e em outra, 12. Deduz-se que, por esse motivo, seu número de 

coautores seja tão significativo. 

 Encerrando as análises dos currículos dos docentes do PPGCI, registra-se que se 

buscou o máximo de informações pertinentes para esta pesquisa. Assim, seu leitor poderá 

identificar quais os pontos fortes, as tendências e como funcionam as relações de coautorias 

entre os membros docentes do Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da 

UFPB. 

 

 

 

                                                
18 Corresponde ao menor número de coautores em uma única publicação. 
19 Corresponde ao maior número de coautores em uma única publicação, independentemente de o docente do 

PPGCI/UFPB estar como autor ou coautor nessa publicação.  
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7.2.2 Opinião dos docentes sobre a produção em coautoria 

 Para se entender bem mais como os professores do PPGCI/UFPB produzem em 

coautoria, encaminhou-se para os docentes do PPGCI/UFPB um questionário (Apêndice B), 

nos meses de janeiro e de fevereiro de 2012, através do Google Docs, para que os 

respondentes não fossem identificados. Essa foi uma forma de preservar sua privacidade. No 

entanto, devido ao número relativamente baixo de repostas dos docentes, reenviou-se, através 

do e-mail convencional, para todos, novamente, pois não havia como identificar por meio das 

respostas quem eram os respondentes. Assim, foi possível controlar quem respondia os 

questionários. Enviou-se aos respondentes o questionário em anexo ao e-mail, na forma de 

documento do Word, no corpo da mensagem do e-mail e o link do Google Docs. Mesmo 

assim, poucos atenderam à solicitação.   

 Devido à necessidade de informações, reenviou-se, pela terceira e última vez, o 

questionário via e-mail. Após a espera angustiante, a coleta de dados foi encerrada no dia 

01/03/2012, já que a dissertação tinha um prazo para ser defendida. Foram devolvidos 50% 

dos 16 questionários enviados, que seriam a base da análise sobre a opinião dos docentes do 

PPGCI/UFPB a respeito da produção em coautoria.  

 A primeira parte do questionário se refere ao docente e complementa as 

informações coletadas nos Currículos Lattes, para a construção do perfil do grupo dos 

professores do PPGCI/UFPB, início do Capítulo 7 desta dissertação, e a segunda, à visão dos 

docentes a respeito da produção científica em coautoria. São questões sobre a produção em 

coautoria, visibilidade e reconhecimento do autor, motivos e preferências que levam os 

docentes a publicarem em coautoria. 

 O posicionamento dos docentes entre a produção individual e em coautoria revela 

que as duas formas de produzir devem alinhar-se por sua importância no processo de 

produção científica, como mostram estas falas: 

 

“Defendo a colaboração tendo em vista que se pode recorrer a especialistas.” 

  

“Gosto das duas formas de produzir, mas, entre a discussão apenas com os 
autores dos documentos que estou usando para elaborar uma produção e 

esses acompanhados de coautores [...] prefiro a segunda opção, por 

oportunizar um diálogo, uma discussão com troca de ideias e respostas 
imediatas [...]”  

 

“As duas formas de produção são salutares, especialmente quando a 
produção em coautoria é feita com a participação efetiva dos envolvidos.” 

 

 “Há que se incentivar a produção em coautoria, já que a mesma estimula a 

interação e o trabalho colaborativo entre os pares de uma ou mais áreas da 
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ciência, o que só contribui para dinamizar e estimular a construção do 

conhecimento.” 

 

 Nessas respostas, ou em partes delas, os docentes são enfáticos em afirmar que a 

publicação em coautoria tem um propósito bem maior do que incrementar suas produções 

científicas, uma vez que proporciona a interação entre os autores e a efetiva participação deles 

na produção. Os docentes são favoráveis à produção em coautoria, e um deles afirma  que “a 

opção [em produzir individualmente ou em parceria] depende do contexto da produção”.  

 A opinião dos docentes sobre a produção em coautoria revela que eles são 

favoráveis à publicação em colaboração, por proporcionar discussões, troca de ideias e porque 

“é parte do processo” de produção científica.    

“[...] a coautoria serve para ampliar o diálogo conjunto além de fortalecer os 

laços da produção coletiva, assim como estingar a participação dos grupos 

de pesquisa com outros.” 

 
 “[...] é uma experiência enriquecedora. O trabalho em coautoria promove a 

geração de informação através de opiniões, ideias e discussões, em tempo 

real. [...]  esse tipo de publicação fortalece os estudos que focalizam as redes, 
no processo de colaboração científica.” 

 

“É regra obrigatória no compartilhamento do conhecimento.” 
 

“uma forma de demonstrar a consolidação de um grupo.” 

 

  O entendimento dos docentes sobre No que diz respeito à questão: A publicação 

em coautoria proporciona maior visibilidade e reconhecimento do autor?, as opiniões dos 

respondentes apresentam-se  de forma distinta:  “depende”, “isso é relativo, “sim”, “não”, 

entre outras afirmações. 

“Sem dúvida, e com maior ênfase para aqueles que se associam a autores já 

reconhecidos [...].  Lógico que isso por si só não é o suficiente  o fato deve 
estar associado a um número expressivo de publicações [...] esses dois 

pontos contribuem, significativamente, para a visibilidade do autor. [...] 

comunicar o seu mundo de ideias faz parte da missão  daqueles  querem 

contribuir, de forma efetiva, para sua área de atuação e, portanto, tornar-se 
reconhecido entre seus pares.” 

 

“O que proporciona visibilidade é a produção independente se em coautoria 
ou não. O Pesquisador deve mesmo é publicar para que possa cumprir as 

finalidades da ciência.” 

 

“Prefiro afirmar que tal tipo de publicação contribui para o reconhecimento 
de vários autores, destacando diferentes talentos, o que é muito 

enriquecedor”. 

  

Um dos docentes foi incisivo, ao afirmar que a publicação em coautoria 
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“demonstra humildade e reconhecimento de outros autores.” 

Os motivos e/ou preferências que levam os docentes a produzirem em coautoria 

convergem para vários pontos, como o “fortalecimento de grupos de pesquisa”, “busca quem 

sabe mais em determinadas temáticas”, “desenvolvimento de pesquisa” e “produzir com 

colegas e orientandos quando o assunto tem interesse comum”. 

Um motivo explícito: 

 “Crescimento mútuo, diálogo coletivo. A possibilidade de manter grupos e 

fortalecer pesquisas”. 

 

Uma preferência explícita: 

“Em primeiro lugar trabalhar com pessoas que tenham tempo e 
disponibilidade para um fazer científico de qualidade e que esteja em 

sintonia com a minha caminhada no campo acadêmico/científico. [...] 

trabalhar com os bolsistas, PIBIC [...] iniciá-los no campo da produção  e 

comunicação científica é para mim um fazer científico muito gratificante.” 

 

Um deles considera que “não é uma preferência, mas algo que acontece, 

naturalmente, junto com colegas e orientandos”. 

Do exposto, deduz-se que não existe uma forma pré-estabelecida para escolhas 

quando os docentes vão elaborar uma produção em colaboração, tudo vai depender do 

momento, das temáticas, da disponibilidade dos colaboradores e da afinidade entre eles. 

Sintetizando, pode-se afirmar que a produção em coautoria proporciona o crescimento mútuo 

e o diálogo e fortalece grupos de pesquisa e a própria produção científica.  

Assim, encerra-se esta parte com a afirmação de um docente que coloca em relevo 

as vantagens da produção: “Todo trabalho colaborativo é enriquecedor, pois se trata de um 

processo que agrega diferentes talentos, estimulando reflexões muito mais ricas e 

consistentes.”  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A produção científica é um dos requisitos fundamentais para se avaliar qualquer 

programa de pós-graduação. Assim, os programas de pós-graduação devem envidar esforços 

para que esse quesito seja cada vez mais significativo, não só em quantidade, mas, sobretudo, 

em qualidade. A esse respeito, a CAPES estabelece que cada docente credenciado em um 

programa de pós-graduação deve elaborar, no mínimo, duas produções/ano, o que contribui 

para o fortalecimento das linhas de pesquisa, das suas temáticas e, consequentemente, para 

que a área de concentração do programa mantenha sua identidade. 

 A produção do PPGCI/UFPB, no período analisado, foi muito significativa e 

contribuiu sobremaneira para que o Programa se afirmasse, cada vez mais, como um 

programa de qualidade, a ponto de, em sua primeira avaliação/CAPES, atingir o Conceito 4, o 

que lhe credenciou a solicitar o Curso de Doutorado, processo já em andamento. 

As contribuições dos docentes das duas linhas de pesquisa - “Ética” e “Memória” 

- independentemente do quantitativo em cada uma delas, representam o compromisso desses 

docentes para com o PPGCI/UFPB e o entendimento de que o trabalho em colaboração é 

produtivo, integrador e necessário para a consolidação, não só quantitativa, mas, também, 

globalizada e social, de qualquer programa de pós-graduação, na atual sociedade competitiva 

em que se vive. 

 Os docentes do PPGCI/UFPB produziram focados nesse Programa do qual fazem 

parte, pois as temáticas extraídas das suas produções estão em compasso com a ementa de 

cada linha de pesquisa, uma vez que envolvem questões teóricas, conceituais, reflexivas e 

metodológicas voltadas para o ciclo da gestão, da produção, do uso e dos impactos da 

informação e para a responsabilidade ética e/ou social de patrimônio cultural e de redes 

sociais. 

 O fato de os docentes publicarem mais em periódicos nacionais do que em 

estrangeiros revela que é preciso expandir, quanto à comunicação da produção elaborada, em 

canais de informação estrangeiros, no caso desta pesquisa, em periódicos e anais de eventos. 

Aqui, o sentido não é apenas da expansão além-fronteiras - os mais apressados poderiam 

adiantar-se e afirmar que, para isso, já existem a Internet, os periódicos e os anais eletrônicos, 

que são realidades irreversíveis. A atribuição de sentido apropriada ao que se disse é muito 

mais significativa para o campo científico, nesse caso, para a área da Ciência da Informação, 

na qual se insere esta pesquisa. Em outras palavras, submeter uma produção científica à 

avaliação de pares que vivem realidades diferentes das dos autores/coautores, dos professores, 

dos pesquisadores de outras Universidades, das Instituições de pesquisa, entre outras, é um 
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crivo importante que, além de contribuir para que o autor/coautor de uma produção científica 

se mantenha em sua temática produtiva, poderá contribuir para se redefinirem interesses no 

seu fazer científico e lhes proporcionar passos firmes em sua contribuição para a ciência.  

A produção docente entre as linhas de pesquisa se diferencia. Cotejando apenas a 

publicação em periódicos, há 20 artigos a mais para a Linha Ética. Em relação às 

comunicações em eventos, o cenário é bem parecido, com uma diferença de dois artigos a 

mais para essa linha. Por outro lado, seguindo essa forma de cotejo para idioma, a Linha 

Memória se destaca pelas sete publicações em língua estrangeira, das oito ocorridas em 

comunicações feitas em eventos. Essa linha também se destaca em relação ao número de 

publicações de resumos - seis a mais que a Linha Ética. 

Independentemente da linha de pesquisa da qual fazem parte, os docentes 

costumam publicar em parceria com seus pares, do próprio PPGCI/UFPB e de outros 

programas de pós-graduação, com seus alunos e orientandos do Mestrado e da Graduação e 

com bolsistas PIBIC, entre outros, e assumem a posição, ora de autores, ora de coautores. 

A produção dos docentes do PPGCI guiou-se, nos últimos cinco anos, pelos 

seguintes pontos: produção mais em coautoria que individual; maior produção de 

comunicações em eventos que de artigos e resumos; produção voltada para temas clássicos e 

atuais; e produções que proporcionam o contato com seus pares, debates e discussões. 

 As hipóteses estabelecidas para a parte da pesquisa relacionada à autoria e à 

coautoria transformaram-se em categorias de análise e receberam tratamento analítico, sob a 

ótica dos conteúdos constantes das opiniões dos docentes expressas nos questionários que 

responderam. 

A primeira hipótese analisada, seguindo a sequência em que estão expostas na 

Introdução desta dissertação, pressupõe que os docentes são favoráveis à produção em 

coautoria. 

Categoria de análise 
 

Os docentes do PPGCI/UFPB são favoráveis à produção em coautoria. 
 

 

As afirmações dos docentes sobre a produção em coautoria sustentam a hipótese, 

porquanto consideram que a produção em coautoria proporciona o contato direto com 

especialistas, estimula a interação com outros atores e o trabalho em colaboração. Assim, 

pode-se afirmar que os docentes do PPGCI/UFPB são favoráveis à produção em coautoria. 

A segunda hipótese pressupõe que os docentes do PPGCI/UFPB mantêm laços de 

colaboração, fortes ou fracos, com atores vinculados ou não ao PPGCI. 
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Categoria de análise 
 

Os laços de colaboração dos docentes se dão com atores internos e externos ao 

PPGCI/UFPB.   

  

Corroborando a afirmação de um docente, de que a publicação em coautoria “é 

regra obrigatória no compartilhamento do conhecimento”, os docentes do PPGCI/UFPB 

produziram com colegas da UFPB, alunos e orientandos de graduação e pós-graduação, 

bolsistas PIBIC, colegas de outras universidades, brasileiras e estrangeiras, entre outros 

parceiros. Nessa ação colaborativa, o número de publicações é maior com uns atores de que 

com outros. 

 O panorama referido, devidamente representado no item 7.2.1 desta dissertação, 

deixa claro que a rede de colaboração científica é uma realidade entre os docentes do 

PPGCI/UFPB e apresenta laços fortes e fracos, como acontece em qualquer rede de 

colaboração. Essas considerações sustentam a segunda hipótese, portanto, pode-se afirmar que 

os laços de colaboração dos docentes são feitos com atores internos e externos ao 

PPGCI/UFPB. 

A terceira hipótese pressupõe que os docentes do PPGCI/UFPB consideram que a 

publicação em coautoria proporciona mais visibilidade e reconhecimento do autor. 

 

 

Categoria de análise 

 

A publicação em coautoria proporciona maior visibilidade do autor. 

 

O leque de ideias dos docentes não leva ao consenso de que a publicação em 

coautoria proporciona mais visibilidade do autor, uma vez que, de um “sim generalizado”, 

(visibilidade para todos os autores), passa-se para um “isso é relativo” e chega-se a um “não” 

contundente. A busca da verificação da hipótese também passa por um simples “depende” e 

por outras afirmações que, apesar de relevantes, não deixam claro que a coautoria proporcione 

visibilidade. Assim, refuta-se essa hipótese, afirmando que a publicação em coautoria não 

proporciona mais visibilidade do autor. 

Por fim, retoma-se a questão levantada para a pesquisa, afirmando-se que a 

produção científica dos professores do PPGCI/UFPB configura-se como uma produção que 

está em sintonia com as ementas das duas linhas de pesquisa do referido Programa -” Ética” e 

“Memória” - e, consequentemente, com sua área de concentração - “Informação, 
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conhecimento e sociedade” - e que a comunicação dessa produção ocorre por meio de canais 

de comunicação, formais e informais, de qualidade, de origens nacional e estrangeira. É uma 

produção elaborada com a participação de coautores internos e externos ao PPGCI/UFPB, e 

esse fazer científico extrapola os limites nacionais, o que proporciona uma relação de 

colaboração e de intercâmbio de ideias que contribuem para a dinamicidade das redes de 

colaboração dos docentes do PPGCI/UFPB. 

                     Ressaltam-se algumas dificuldades inerentes ao processo de produção desta 

dissertação. Trata-se de questões pontuais, que dizem respeito à Plataforma Lattes, aos 

currículos dos docentes analisados e aos questionários que responderam. 

 As dificuldades inerentes ao processo de pesquisa iniciaram-se com a utilização 

da base de dados da Plataforma Lattes, que oferece aos seus usuários a possibilidade de 

obterem dados estatísticos divididos por distribuição geográfica por área, ranking de 

Instituições por área de atuação, comparativo por geografia, Instituição de vínculo e área de 

atuação, distribuição por sexo, faixa etária e área de atuação, distribuição por setor econômico 

e área de atuação e evolução da formação de mestres e doutores no Brasil. Porém, essas 

informações têm como data de atualização o dia dois de dezembro de 2010, conforme exposto 

no item 3.2 desta dissertação.  

 Isso demonstra certo descaso com a população, que necessita de informações 

atualizadas para gerar novos conhecimentos científicos, baseados em informações atualizadas 

e precisas, que representem o atual estado da sociedade, sem que haja essa lacuna no 

espaço/tempo. 

 Passado o impacto negativo inicial, observou-se que os currículos dos docentes do 

PPGCI/UFPB, com exceção de um deles, estavam atualizados a menos de 60 dias, o que 

demonstra que, apesar de os dados estatísticos da Plataforma Lattes estarem, há mais de um 

ano, desatualizados, os dos docentes não seguiram esse padrão. Entretanto, quando se 

coletavam os dados nos Currículos Lattes dos docentes, observou-se que algumas 

informações que deveriam constar nos currículos não apareciam, como o caso do idioma no 

currículo de um dos docentes. Outro ponto a ser destacado diz respeito às informações 

inseridas nos Lattes de forma incompleta ou equivocada, como ocorreu com uma publicação 

escrita por seis pessoas, mas em um dos currículos constava o nome de apenas cinco 

produtores; inconsistência na forma de entrada dos autores, nomes ora por extenso ora  

abreviados e até incompletos. Como as informações prestadas no currículo de cada professor 

são de sua inteira responsabilidade, cabe a ele ser mais atento no momento de preencher as 

informações, para evitar lacunas. 
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                  Para além das dificuldades desta pesquisa, convém destacar que poucos 

questionários foram devolvidos. Metade dos docentes que deveriam participar da pesquisa 

não atendeu às solicitações. Essa atitude, que partiu de docentes doutores, produtores de 

informação e de ideias científicas, apresenta-se como um ponto negativo não só para o 

PPGCI/UFPB como também para os próprios docentes, que deveriam produzir e colaborar 

com outros pesquisadores para o progresso da sua área de atuação. 

 Por fim, vêm as pretensões. Os desafios de continuar pesquisando sobre a 

produção e a comunicação científicas na universidade, visto que esse universo do saber, além 

de proporcionar um leque de possibilidades de estudos, requer contínuos e novos 

aprofundamentos, através de outras abordagens pertinentes. Nesse sentido, é preciso haver 

estímulo para que, a partir desta dissertação, outros trabalhos sejam publicados em parte, 

porquanto a comunicação extensiva do conhecimento elaborado é sobremaneira necessária. 
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APÊNDICE A: Docentes credenciados no PPGCI em maio/2011 

 

 

 

LINHAS DE PESQUISA  

MEMÓRIA, ORGANIZAÇÃO, ACESSO 

E USO DA INFORMAÇÃO 

ÉTICA, GESTÃO E POLÍTICAS DE 

INFORMAÇÃO 

Prof.ª Dr.ª Bernardina M. J. F. de Oliveira  Prof.ª Dr.ª Emeide Nóbrega Duarte 

Prof. Dr. Carlos Xavier de Azevedo Netto  Prof. Dr. Gustavo Henrique de A. Freire 

Prof.ª Dr.ª Dulce Amélia de Brito Neves Prof.ª Dr.ª Isa Maria Freire 

Prof. Dr. Edvaldo Carvalho Alves Prof.ª Dr.ª Joana Coeli Ribeiro Garcia 

Prof.ª Dr.ª. Francisca Arruda Ramalho Prof. Dr. Júlio Afonso Sá de Pinho Neto 

Prof. Dr. Guilherme de Ataíde Dias Prof.ª Dr.ª Maria das Graças Targino 

Prof. Dr. Marcos Galindo Lima Prof. Dr. Wagner Junqueira de Araújo 

Prof.ª Dr.ª Mirian de Albuquerque Aquino  

Prof.ª Dr.ª Virgínia Bentes Pinto   
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APÊNDICE B: Questionário   

 

Como aluno do Curso de Mestrado em Ciência da Informação PPGCI/UFPB, 

estou desenvolvendo minha dissertação, intitulada PRODUÇÃO CIENTÍFICA: uma análise 

das publicações dos docentes do PPGCI/UFPB, no período de 2007 a 2011. Assim, necessito 

de dados complementares aos já coletados nos currículos Lattes dos professores do PPGCI. 

Nesse sentido, solicito a sua fundamental colaboração, a fim de que eu possa concluir a 

análise dos dados da referida pesquisa.  

 Asseguro que, em nenhum momento da pesquisa ou após a sua conclusão, as 

informações contidas neste questionário serão relacionadas ao seu nome, uma vez que todos 

os questionários serão numerados e receberão nomes de deuses da mitologia grega ou romana. 

Na certeza de sua valiosa contribuição, agradeço-lhe antecipadamente. 

  

Helton de Araújo Figueiredo              Prof.ª Dr.ª Francisca Arruda Ramalho 

Mestrando em Ciência da Informação/UFPB          Orientadora   

   

 

PARTE 1: Sobre os dados pessoais 
 

1. Faixa etária  

 (   )30 a 40 anos    (   ) 41 a 50 anos  (   )51 a 60 anos  (   ) 61 anos ou mais 

 

2. Há quantos anos você está credenciado, como professor(a), no PPGCI/UFPB? 

 

3. No período compreendido entre 2007 e 2011, você ficou afastado das suas atividades no 

PPGCI/UFPB? Comente. 

 

4. Além da produção de artigos, comunicações em eventos e resumos, que outras produções 

científicas você elabora, concomitantemente? 

 

 

PARTE 2: Sobre a produção em coautoria 

 

1  Entre a produção individual e em coautoria, como você se posiciona? 

 

2 Qual sua opinião sobre a publicação em coautoria?  

 

 

3 Em sua opinião, a publicação em coautoria proporciona mais visibilidade e reconhecimento 

do autor?   

 

4 – Quais os motivos e/ou preferências que o levam à produção científica em colaboração? 
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APÊNDICE C: Nomes dos deuses e seus significados 

 

 

Nome grego Nome romano Atributos 

Zeus Júpiter Rei do Olimpo e dos Deuses 

Hera Juno Deusa-rainha do Olimpo 

Atena Minerva Deusa do saber 

Cronos Saturno Deus do tempo 

Hermes Mercúrio Deus mensageiro dos deuses 

Poseidon Netuno Deus dos mares e da navegação 

Réia Cibele Deusa mãe 

Héstia   Deusa do fogo e do lar 

Apolo   Deus da luz, do sol e da Medicina 
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APÊNDICE D: Periódicos em que os docentes publicaram 

 

 

LISTA DOS PERIÓDICOS  

Anales de Documentación Informação & Sociedade: estudos 

Arquivos e biblioteca  Interciencias 

Biblionline INTERCOM 

Biblios Journal of Comunication 

BOCC Biblioteca On-line de Ciência 

da comunicação Liinc em Revista 

Brasilian cultural Studies O Tripeiro  

Brazilian Journal of information sciente Percurso 

Cadernos de Biblioteconomia, 

arquivologia e documentação Perspectiva em Gestão do Conhecimento 

Ciência da Informação Perspectivas em Ciência da Informação 

Ciência em Movimento Política e Trabalho 

Comunicação & Inovação Ponto de Acesso 

Comunicação e Educação Religare 

Comunicação e Informação Revista ABC 

Comunicación y Medios Revista Brasileira de Pós-graduação 

Culturas Midiáticas Revista de ABPC 

Datagramazero Revista de Arqueologia 

Dourados 

Revista de Ciência da Informação e 

Documentação 

Educação em Questão Revista de Comunicação e Linguagens 

Educare et Educare 

Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência 

da Informação 

Em Questão Revista do Instituto de Estudos Brasileiros 

Encontros Bibli Revista EDICIC 

Estudos de Jornalismo e Relações 

Públicas Revista Interciências 

Ethnos Brasil 

Revista Latinoamericana de Tecnología 

Educativa 

FUNDHAMentos Revista Plurais 

História Unisinos Saeculun 

História, Ciência, Saúde-Manguinhos Sapiência 

Inclusão Social 

Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência 

da Informação 

Informação & Informação Transinformação 
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APÊNDICE E: Grupos de estudo da ANCIB 

 

 

GT 1: Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação 

GT 2: Organização e Representação do Conhecimento 

 

GT 3: Mediação, Circulação e Apropriação da Informação 

 

GT 4: Gestão da Informação e do Conhecimento nas Organizações 

 

GT 5: Política e Economia da Informação 

 

GT 6: Informação, Educação e Trabalho 

 

GT 7: Produção e Comunicação da Informação em CT&I 

 

GT 8: Informação e Tecnologia 

 

GT 9: Museu, Patrimônio e Informação 

 

GT 10: Informação e Memória 

 

GT 11: Informação & Saúde 
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APÊNDICE F: Assuntos das comunicações em eventos 

 

Acesso à informação Folksonomia Pesquisa e extensão 

Afro-brasileiros Gestão da aprendizagem Pesquisa integrada 

Análise do discurso Gestão da informação Política de indexação 

Aprendizagem informacional 

Gestão de unidade de 

informação Política de informação 

Arqueologia interativa Gestão do conhecimento Politicas públicas 

Arquitetura da informação Gestão participativa Portal de periódico CAPES 

Arquivo privado Grafismo pré-histórico Pós-graduação 

Arquivo público Inclusão digital Preservação da memória   

Arte rupestre 
Inclusão social 

Preservação da memória 

científica 

Autoria e coautoria Indexação de imagens Preservação digital 

Avaliação Capes Indexação social Produção científica 

Avaliação de serviços de 

biblioteca Infometria Produção do conhecimento 

Barreiras na comunicação Inquisição Prontuário eletrônico 

Biblioteca digital Instituição memória Recuperação da informação 

Ciência da Informação Jornalismo   

Redes de colaboração 

científica 

Ciências Sociais Jornalismo cidadão 

Redes de inteligência 

coletiva 

Classificação facetada Linguística textual Redes sociais 

Coleta Capes Literatura de cordel Relações públicas 

Competência informacional Livre acesso à informação Repositório digital dspace 

Competência profissional Mapeamento cognitivo 

Representação da 

informação 

Comportamento informacional Marketing e endomarketing 

Representação do 

conhecimento 

Comunicação científica Memória  Responsabilidade social 

Comunicação da informação Metacognição Secularização 

Comunidades virtuais 

Metodologia do trabalho 

científico Semiótica informacional 

Conhecimento científico Monitoria Sítio arqueológico 

Construção da memória Moodle Socialização da informação 

Cotas raciais Moodle plataforma  Sociedade da informação 

Cultura local Nutseca Tam 

Cultura material Objetos multimídia Tecnologias intelectuais 

Dedicatória Ontologia  Telecentros 

Descritores Ontologia de domínio Trabalhos monográficos 

Ead Ortodocs Usabilidade 

Educação de usuário Patrimônio arqueológico Uso da informação 

Espaço jornalístico Patrimônio cultural Uso do seer  

Estudo do usuário Periódico cidadão Web semântica 

Ética da informação Periódico secundário 
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  F475p       Figueiredo, Helton de Araújo. 

   Produção científica: em foco as publicações dos docentes do 

PPGCI-UFPB/ Helton de Araújo Figueiredo. - - João Pessoa: 

[s.n.], 2012. 

                     106f. : il.   

       Orientadora: Francisca Arruda Ramalho.  

                      Dissertação (Mestrado)-UFPB/CCSA.            

       

      1. Ciência da Informação. 2. Comunicação científica. 3. 

Produção científica. 4. Redes de Coautoria.   

 

                

                UFPB/BC   CDU: 02(043)       

  


