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RESUMO 

 

O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) tem como missão prover a Informação em Ciência e Tecnologia (ICT) para usuários 

do meio acadêmico e é considerado um instrumento relevante para a política de dinamização 

da pós-graduação para o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia (C&T) do país. Apesar da 

sua importância, existem poucos estudos focados na análise da eficácia dessa política. Esta 

pesquisa visa preencher essa lacuna, pois busca analisar o uso do Portal de Periódicos da 

CAPES na realização de pesquisas por mestres e doutores formados pelo Programa de Pós-

Graduação em Administração (PPGA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). A operacionalização deste objetivo se deu através dos seguintes objetivos 

específicos: a) traçar o perfil dos egressos, enquanto usuários do Portal de Periódicos da 

CAPES; b) identificar a motivação para o uso do Portal de Periódicos da CAPES; c) detectar 

os aspectos positivos e as dificuldades percebidas pelos egressos no processo de busca da 

informação no Portal de Periódicos da CAPES; d) averiguar o grau de satisfação dos egressos 

quanto ao uso do Portal de Periódicos da CAPES; e) verificar o uso das informações obtidas 

pelos egressos ao acessarem o Portal para desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. A 

pesquisa é do tipo descritiva, empregando uma estratégia metodológica mista, com 

predomínio da abordagem quantitativa. A coleta de dados foi feita através de um questionário 

online (websurvey). Para a análise quantitativa dos dados, foi empregado o método estatístico. 

Para a análise qualitativa, foi adotado o modelo teórico-metodológico sense-making de 

Brenda Dervin e a análise de conteúdo das questões abertas. A amostra investigada foi 

composta por 90 egressos do PPGA da UFRN que defenderam suas dissertações/teses no 

período entre 2010-2013, representando 88% dessa população. Quanto ao perfil dos egressos, 

a análise evidenciou que inexiste diferença quantitativa significativa no tocante ao sexo. 

Porém, percebeu-se a predominância dos egressos do sexo masculino com idades entre 26 e 

30 anos, enquanto que no sexo feminino, a maioria concentrou-se entre 31 e 35 anos. A 

maioria dos egressos tem formação em nível de mestrado e em sua maioria obtiveram bolsas 

para cursar sua pós-graduação. Atestou-se também que a imensa maioria dos respondentes 

disseram ter utilizado o Portal durante sua pós-graduação, sendo que os principais motivos 

apontados para seu não uso foram: a preferência por acessar outras bases e a falta de 

conhecimento do Portal. Observou-se que o material informacional mais utilizado no Portal 

foram as dissertações/teses. Os dados também indicaram que a maior dificuldade para suprir 

as necessidades de informação, através do uso do Portal, foi o acesso ao texto completo. 

Destaca-se, também, que todos os que disseram ter utilizado o Portal, também afirmaram ter 

buscado outras fontes eletrônicas para suprirem suas necessidades de informação. No que se 

refere ao uso das fontes de informação pesquisadas fora do Portal, foram identificadas fontes 

tais como: monografias, dissertações, teses. Também ficou em evidência que a fonte de 

informação eletrônica mais utilizada foi a Scielo. Os resultados revelaram, portanto, que, em 

relação ao acesso e uso do Portal de Periódicos da CAPES, o Portal tem sido utilizado de 

forma regular durante a pós-graduação, mas os egressos também acessam outras fontes de 

informações eletrônicas para suprirem suas necessidades de informação. O estudo também 

comprovou a importante missão desempenhada pelo Portal para a produção da comunicação 

científica brasileira, embora os usuários tenham reportado a necessidade de melhora de alguns 

aspectos, para que seu uso seja mais intenso, tais como: realização de treinamentos periódicos 

para divulgar, incentivar e ensinar a utilizar o Portal de modo mais eficaz; investimento na 

ampliação do acervo destinado à área de Ciências Sociais Aplicadas e implementação de 

processos contínuos de avaliação da satisfação dos usuários em relação aos serviços 

prestados. 
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ABSTRACT 

  

The Brazilian CAPES Journal Portal aims to provide Information in Science and Technology 

(IST) for academic users. Thus, it is considered a relevant instrument for post-graduation 

dynamics and the country´s Science and Technology (S&T) development. Despite its 

importance, there are still few studies that focus on the policy analysis and efficiency of these 

resources. This research aims to fill in this gap once it proposes an analysis of the use of the 

CAPES Journal Portal done on behalf of the master´s and doctoral alumni of the Post 

Graduate Program in Management (PPGA) at the Federal University of Rio Grande do Norte 

(UFRN). The operationalization of the research´s main objective was  possible through the 

specific objectives: characterize graduate profile as CAPES Journal Portal users b) identify 

 motivation for the use of CAPES Journal Portal c) detect graduate satisfaction degree in 

information seeking done at CAPES Journal Portal d) verify graduate satisfaction regarding 

the use of the CAPES Journal Portal e) verify the use of the information that is obtained by 

graduates in the development of their academic activities. The research is of descriptive 

nature employing a mixed methodological strategy in which quantitative approach 

predominates. Data collection was done through a web survey questionnaire. Quantitative 

data analysis was made possible through the use of a statistical method. As for qualitative 

analysis, there was use of the Brenda Dervin´s sense-making approach as well as content 

analysis in open ended questions. The research samples were composed by 90 graduate 

students who had defended their dissertation/thesis in the PPGA program at UFRN in the time 

span of 2010-2013. This represented by 88% of this population. As for user profile, the 

analysis has made evident that there are no quantitative differences related to gender. There is 

predominance of male graduates that were aged 26 to 30 years old. As for female graduates, 

the great majority were 31 o 35 years old. Most graduates had Master´s degree scholarship in 

order to support their study. It was also seen that the great majority claim to use the Portal 

during their post graduation studies. The main reasons responsible for non use was: 

preference for the use of other data bases and lack of knowledge regarding the Portal. It was 

observed that the most used information resources were theses and dissertations. Data also 

indicate preference for complete text. Those who have used the Portal also claimed to have 

used other electronic information fonts in order to fulfill their information needs. The 

information fonts that were researched outside in the Portal were monographs, dissertations 

and thesis. Scielo was the most used information font. Results reveal that access and use of 

the Portal has been done in a regular manner during post graduation studies. But on the other 

hand, graduates also make use of other electronic information fonts in order to meet their 

information needs. The study also confirmed the important mission performed by the Portal 

regarding Brazilian scientific communication production. This was seen even though users 

have reported the need for improvement in some aspects such as: periodic training in order to 

promote, encourage and teach more effective use of the portal; investment aiming the 

expansion of Social Sciences Collection in the Portal as well as the need to implement 

continuous evaluation process related to user satisfaction in regarding the services provided. 

  

Key-Words: CAPES Journal Portal. Scientific communication. User Study. Electronic 

journals. Public policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O desenvolvimento dos países está associado ao uso da Informação em Ciência e 

Tecnologia (ICT). Neste sentido, para esse desenvolvimento tornar-se realidade, contudo, é 

preciso que os governos incentivem a comunidade acadêmica, mediante a criação de políticas 

públicas de fomento à ICT, a fim de motivar a produção de pesquisas científicas, a divulgação 

destas por meio de canais disseminadores do conhecimento e seu acesso e uso, de forma 

democrática.  

Conforme enfatiza Le Coadic (2004), os conhecimentos científicos e tecnológicos 

podem ser registrados de forma oral ou escrita, impressa ou digital, permitindo a divulgação e 

a troca das informações entre as pessoas e desenhando o ciclo da informação – elaboração, 

comunicação e uso – no qual tais elementos se sucedem e se alimentam constantemente. 

Na esteira das novas possibilidades tecnológicas, surgem opções para facilitar o 

armazenamento, a difusão e o acesso e de informações científicas, que podem ser 

armazenadas e disponibilizadas por meio eletrônico. Com isso, a obtenção da informação 

tornou-se mais fácil mediante as publicações eletrônicas, destacando-se o surgimento dos 

portais eletrônicos, que representam uma alternativa facilitadora no acesso à informação, já 

que até pouco tempo, segundo retratam Garrido e Rodrigues (2010, p. 59), “[...] nas 

Instituições de Ensino Superior, os periódicos impressos e muitos digitais eram considerados 

apenas individualmente”. Hoje, graças ao avanço possibilitado pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), vários pesquisadores podem acessar, no mesmo instante e 

em qualquer lugar, o mesmo artigo de periódico por meio dos portais eletrônicos. 

Nesse sentido, o Brasil, por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), lançou, em 11 de novembro de 2000, seu Portal de Periódicos com 

o objetivo de promover o desenvolvimento da nação, por meio da disseminação e do 

crescimento da produção científica nacional o Portal da CAPES oferece acesso a textos 

completos, disponibilizando mais de 35 mil títulos de publicações periódicas internacionais e 

nacionais, 130 bases de referências, das quais 10 são dedicadas exclusivamente às patentes, e, 

além de, livros e outros materiais informacionais, cobrindo todas as áreas do conhecimento.  

Assim, buscando analisar o Portal de Periódico da CAPES como ferramenta digital 

de apoio à pesquisa científica, a proposta desta dissertação é analisar o seu uso pelos mestres e 

doutores formados pelo Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na busca à Informação em Ciência e 



 

 

23 

 
 

Tecnologia disponível no Portal, observando-se o comportamento informacional dos sujeitos 

no período de 2010 a 2013. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO 

 

As políticas públicas no campo da Ciência e Tecnologia (C&T) começaram a ser 

idealizadas, no Brasil, na década de 1920. Posteriormente, em 1931, a Academia Brasileira de 

Ciência (ABC) recomendou ao Governo Federal a formação de um Conselho de Pesquisas. 

Somente em maio de 1936, entretanto, o Presidente Getúlio Vargas encaminhou ao Congresso 

Nacional uma proposta para dar origem a um conselho de pesquisas experimentais, com o 

objetivo de ampliar as pesquisas concernentes à produção no setor agrícola, porém não houve 

aprovação por parte dos parlamentares. (CCEIT, 2014). 

Com a Segunda Guerra Mundial, ocorreram muitos avanços tecnológicos nas áreas 

bélica e farmacêutica, fato este que foi observado por muitos países, motivando-os a também 

criar um ambiente propício em seus territórios para o florescimento da ciência. O Brasil 

também foi influenciado por este evento histórico, pois buscou, a partir deste momento, 

investir na criação de estruturas de fomento ao desenvolvimento da tecnologia. Com o 

incremento dos conhecimentos tecnológicos, o Brasil desejava deixar de ser um exportador de 

matéria prima para ser um exportador de bens industrializados, agregando, desta forma, 

valores aos produtos exportados e aumentando o lucro nas vendas. 

Segundo Burke (2012, p. 286), “[...] em vários países, a experiência de derrota levou 

o governo a reavaliar suas políticas do conhecimento e aprender com os vencedores”. Por 

exemplo, o Japão, ao perder a guerra, encaminhou estudantes aos Estados Unidos da América 

(EUA) para aprender tudo o que havia em termos tecnológicos, e, ao retornarem para o seu 

país de origem, construíram tecnologia mais avançada do que a dos EUA.  

No Brasil, o desenvolvimento em Ciência e Tecnologia foi influenciado pela 

evolução do desenvolvimento industrial, manifestada de forma bem mais perceptível no 

decorrer da década de 1950 (TARAPANOFF, 1992). Em 1948, o projeto da criação do 

Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) foi apresentado na Câmara dos Deputados, e em 

1949 o Presidente Eurico Gaspar Dutra indicou uma comissão especial para elaborar o 

anteprojeto de lei com o fim de estabelecer a criação do CNPq.  

Em abril de 1949, originou-se a Lei n. 1.130/49, que criou o CNPq e permitiu sua 

instituição em 15 de janeiro de 1951. Tal lei ficou conhecida como a “Lei Áurea da Pesquisa 
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no Brasil”, tendo por finalidade incentivar e fomentar o avanço na investigação científica e 

tecnológica, por via de recursos para pesquisa. 

Segundo Lopes (1997), o CNPq é visto como o primeiro projeto de política científica 

no Brasil. Nos dias de hoje, funciona como agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), tendo seu regimento interno aprovado por meio da Portaria n. 816, de 17 

de dezembro de 2002, que prevê em seu art. 2º os seguintes objetivos: “promover e fomentar 

o desenvolvimento científico e tecnológico do país e contribuir na formulação das políticas 

nacionais de ciência e tecnologia” (BRASIL, 2002). 

Portanto, a finalidade do CNPq é contribuir com o desenvolvimento das pesquisas 

científicas no Brasil. Nas palavras de Tarapanoff (1992, p. 150), o CNPq tem a missão de 

“[...] promover investigações científica e tecnológica por sua própria iniciativa e em 

cooperação com outras instituições do país e do exterior”.  

No mesmo ano da criação do CNPq, mais precisamente no dia 11 de julho de 1951, 

nasceu a Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

amparada pelo Decreto n. 29.741, com o fim de atender às necessidades de aperfeiçoamento e 

capacitação de recursos humanos no Brasil. Sendo assim, a CAPES exerce papel crucial na 

ampliação e consolidação dos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) 

em todos os estados da Federação. 

No entendimento de Tarapanoff (1992), a CAPES e o CNPq complementariam um 

ao outro. A conexão da pesquisa com a educação foi instituída na Lei de criação do CNPq, no 

artigo 3º, alínea d, que prevê como sua competência “[...] cooperar com universidades e 

estabelecimentos de nível superior no sentido de desenvolver a pesquisa e preparar 

pesquisadores” (TARAPANOFF, 1992, p. 150). 

Na concepção de Silva (2009, p. 27), “o país precisava capacitar os profissionais para 

lidar com novas tecnologias e dominá-las, pois era exigido um conhecimento especializado 

para realizar as pesquisas de cunho científico e tecnológico”. Nesse sentido, a CAPES e o 

CNPq teriam como função possibilitar um ambiente propício para o sistema nacional de pós-

graduação de modo a garantir o avanço do conhecimento científico e as demandas que a 

sociedade exige. 

Uma grande contribuição da CAPES é garantir a subsistência, em grande parte, de 

mestrandos e doutorandos, propiciando uma condição mais favorável para uma capacitação e 

uma qualificação mais satisfatórias. Neste sentido, a CAPES concede bolsas de estudo no 

Brasil e no exterior objetivando incentivar a formação de recursos humanos de alto nível, 

concretizando assim os padrões de excelência imprescindíveis ao progresso do nosso país. 
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Em 1954, foi criado o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), 

por meio do Decreto n. 35.124, de 27 de fevereiro, pela ação conjunta do CNPq e da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tal instituto viria a ser posteriormente transformado no 

atual Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), pela Resolução n. 

20, de 25 de março de 1976 (CUNHA, 2005). O autor destaca ainda, que o motivo dessa 

mudança foi o desejo de transformar essa nova agência em um órgão central capaz de realizar, 

de forma descentralizada, as funções de coordenação das atividades de Informação em 

Ciência e Tecnologia (ICT).  

O IBBD surgiu a partir da influência externa da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em ação conjunta com a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). Esse surgimento aconteceu em uma época bastante favorável em que a Ciência estava 

sendo concebida como um elemento de vital importância para o desenvolvimento econômico, 

nesse mesmo período o Governo passou a compreender que era indispensável adotar uma 

política de incentivo ao processo científico como um todo, levando o país, assim, ao 

crescimento industrial. A criação do IBBD ocorreu em consequência de um conjunto de 

medidas tomadas pelo Estado no curso da década de 1950, as quais tinham como objetivo a 

ampliação e criação dos institutos de pesquisa científica e tecnológica. Na perspectiva de 

Silva (2009), o Instituto exerceria seu papel como centro nacional de documentação em 

Ciência e Tecnologia. A responsabilidade do IBBD se destinava a prover informação 

científica e tecnológica para os pesquisadores, promover intercâmbio de informação e 

contribuir para o desenvolvimento da documentação científica e técnica, com o fim de 

incrementar os experimentos científicos nacionais. 

De acordo com Gomes (1988, p. 110), “a fase que se seguiu imediatamente à criação 

do CNPq e do IBBD correspondeu, paradoxalmente, a um período de penúria para ciência 

nacional”, o qual ficou em evidência entre os anos 1956 e 1961, quando o orçamento do 

CNPq foi diminuído, de 0,28% para 0,11% do orçamento nacional. Como efeito dessa crise, o 

IBBD, por ser um órgão subordinado ao CNPq, também passou por dificuldades devido ao 

consequente corte orçamentário. Podemos constatar, diante desse panorama, os efeitos 

negativos sentidos pelas atividades destinadas à ICT, impedindo ao IBBD a execução de sua 

função de organismo coordenador da infraestrutura documentária em Ciência e Tecnologia.  

Além disso, apesar de o Instituto, progressivamente, ter assumido papéis de 

organismo nacional de documentação em Ciência e Tecnologia, esteve, muitas vezes, 

impossibilitado de desempenhar suas atribuições, por ter seus projetos prejudicados em razão 
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da ausência de apoio político, em face das cenas históricas vividas pelo país, como exemplo, o 

golpe militar de 1964. 

Segundo Gomes (1988), com o golpe militar em 1964, o cenário político e 

econômico brasileiro se voltou para a política nacional de segurança e desenvolvimento. Tal 

momento foi marcado pelo estabelecimento de um Estado forte, que procurou exercer um 

poder centralizador. 

Os militares, no período pós-1964, se contrapuseram ao pacto populista, começando 

uma nova ideologia nacional desenvolvimentista, correspondendo a um período de 

intensificação do processo de industrialização do país, juntamente de uma crescente 

participação de empresas estrangeiras nesse processo, mediante investimentos diretos, 

garantidores de capital e de tecnologia. Por sua vez, durante a década de 1970, observa-se um 

novo direcionamento da ciência acadêmica para o desenvolvimento tecnológico, visando 

melhorar a infraestrutura industrial.  

Assim sendo, a Informação em Ciência e Tecnologia revela-se como um suporte 

plausível ao aprimoramento das forças produtivas e à ampliação econômica, incrementando a 

pesquisa científica e a formação de pesquisadores e profissionais especializados, sendo estes 

considerados como elementos indispensáveis ao crescimento econômico e à criação de um 

“Brasil grande potência” (MOREL, 1979). 

O Brasil, na década de 1960, passou por uma nova fase político-econômica. Em 

função do golpe militar, em 1964, e a ênfase na política nacional passou a se concentrar no 

binômio segurança e desenvolvimento. Nesse contexto, ao CNPq, observa-se a reformulação 

de sua missão, devido ao que assumiu o encargo de formular política para o setor científico, 

sob a forma do Plano Quinquenal de Desenvolvimento Científico (GONZÁLEZ DE GOMEZ; 

CANONGIA, 2001 apud NUNES, 2012). Nessa conjuntura, foi estabelecido o Programa 

Estratégico de Desenvolvimento (PED), que recomendava uma política científica e 

tecnológica de forma explícita e sistematizada. 

Em seguida, foi instituído, em 1969, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT), com o escopo de garantir apoio financeiro aos programas 

e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico, notadamente para 

implantação do Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCI). 

Conforme salientam Santos et al. (2011), o FNDCT representou, nos anos iniciais, um 

incentivo importante na produção de pesquisa e desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. 

Sales Filho, Bonacelli e Valle (2002) mencionam que o surgimento do FNDCT, 

juntamente com o CNPq e a CAPES, configuraram um marco da política nacional para o 
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desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), pois proporcionaram a 

quintuplicação da produção científica e a formação de aproximadamente 5.000 doutores a 

cada ano.  

Além disso, com o nascimento da Nova República, foram criados vários ministérios, 

estando entre eles o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), que contemplou diversas das 

funções comandadas pelo CNPq, coordenando o trabalho de execução e ações que consolidem 

a política nacional de pesquisa científica, tecnológica e inovação. (CUNHA, 2005). 

Em 1994, a CAPES, com o objetivo de apoiar os cursos de pós-graduação do País, 

iniciou o Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP), patrocinando 264 

bibliotecas de 73 instituições de ensino superior. Posteriormente, no final de 1998, a CAPES 

se viu obrigada a revisar o direcionamento do PAAP, por questões decorrentes de restrições 

financeiras, que culminaram na redução de 2/3 do orçamento que vinha sendo destinado ao 

programa. Conforme apontam Oddone e Meirelles (2006), a redução da verba inicial foi 

ocorrendo paulatinamente ao longo dos anos, chegando à metade do valor destinado ao início 

do programa. 

Esse fato conduziu a CAPES a adotar algumas medidas para se adequar à nova 

realidade de insuficiência de recursos, estando, entre elas, a restrição do número de 

instituições favorecidas e a extinção da duplicidade de assinaturas de periódicos em esfera 

nacional. Ressalta-se, porém, que os periódicos, antes distribuídos em duplicidade, foram 

redistribuindo entre instituições selecionadas a fazer parte do PAAP.  

Tais medidas, contudo, não foram suficientes e outras ações foram adotadas pela 

CAPES, enfatizando-se a promessa de ajustamento das instituições selecionadas para que 

estas dispusessem de infraestrutura para proporcionar a comutação eletrônica rápida e 

eficiente. Nessa tarefa, a troca de informações entre as instituições selecionadas foi bastante 

facilitada com a criação do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN), 

ferramenta indispensável para o conhecimento da coleção de periódicos científicos, no 

contexto das instituições integrantes do Programa de Comutação Bibliográfica (COMUT).  

No panorama atual, as atividades inerentes à informação científica e tecnológica 

consistem, essencialmente, na geração de conhecimentos. A divulgação dessa informação se 

processa por diversos canais disseminadores, com a utilização de suportes impressos ou 

digitais. O Brasil tem se destacado internacionalmente por propor e desenvolver políticas 

públicas de acesso à informação, por meio da criação de instrumentos que buscam 

democratizar o acesso à informação científica. 
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A democratização do acesso à informação é tendência mundial e consistente na 

utilização das fontes de informações eletrônicas, de maneira majoritária, para suprir as 

necessidades do conhecimento a ser utilizado nas mais diversas atividades. Em razão de os 

meios digitais proporcionarem um acesso à informação de maneira mais fácil, rápida e 

imediata, as políticas públicas brasileiras de disseminação da informação não poderiam deixar 

de privilegiar o meio acadêmico com essas benesses tecnológicas. 

Observa-se que a comunidade acadêmica passou a acessar a informação, 

majoritariamente, por meio de fontes de informações eletrônicas, confirmando a tendência do 

mundo atual. Isso porque os portais de periódicos eletrônicos despontaram como uma das 

principais ferramentas de disponibilização de acesso ao conhecimento científico e tecnológico 

no mundo acadêmico, citando-se como exemplo o Portal de Periódicos da CAPES. Segundo 

relatórios estatísticos disponibilizados no site do Portal (2013), notou-se um crescimento 

gradual no número de acessos, tanto ao texto completo, que em 2003 somaram 7.500.054, 

sendo este número ampliado em 2012 para 39.470.709, quanto para as bases referenciais, que 

em 2003 atingiram 9.948.627 acessos, expandindo-se em 2012 para 45.200.535. 

Para que o Portal, entretanto, seja eficaz e atinja as metas estabelecidas para o uso 

das publicações eletrônicas disponíveis, deve-se propiciar ao usuário, de maneira clara e 

objetiva, o abrangente acesso a suas bases de dados, facilitando a realização das pesquisas. 

Dessa maneira, a finalidade do Portal de Periódicos da CAPES consiste na redução das 

desigualdades regionais relacionadas ao acesso à Informação em Ciência e Tecnologia, por 

meio da disponibilização dos periódicos científicos que veiculam os avanços e discussões 

constituídas no contexto acadêmico nos diversos campos do conhecimento. 

Constata-se, portanto, um verdadeiro processo de ampliação do acesso do 

pesquisador à produção na sociedade científica, alargando os horizontes do nível acadêmico 

brasileiro e determinando, assim, de maneira decisiva, o refinamento da qualidade dos 

trabalhos desenvolvidos. Estando esse serviço de informação digital colocado à disposição da 

comunidade acadêmica, indaga-se: qual o perfil de uso do Portal de Periódicos da CAPES 

pelos mestres e doutores formados pelo Programa de Pós-graduação em Administração na 

UFRN? Quais os benefícios, as dificuldades e o grau de satisfação quanto ao uso do Portal? 

Para que se responda a esse questionamento, estão traçados determinados objetivos 

na sequência deste trabalho. Deve ficar claro, enfim, que a delimitação da pesquisa abrange os 

mestres e doutores do Programa de Pós-graduação em Administração na UFRN, no período 

que vai de 2010 a 2013.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

Para uma melhor compreensão dos objetivos desta pesquisa, este tópico foi dividido 

em objetivo geral e objetivos específicos, com a finalidade de alcançar as metas pretendidas 

com a elaboração do estudo, conforme descrito a seguir. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o uso do Portal de Periódicos da CAPES na realização de pesquisas por 

mestres e doutores formados pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da UFRN 

no período de 2010 a 2013. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) traçar o perfil dos egressos, enquanto usuários do Portal de Periódicos da CAPES; 

b) identificar a motivação para o uso do Portal de Periódicos da CAPES; 

c) detectar os aspectos positivos e as dificuldades percebidas pelos egressos no 

processo de busca da informação no Portal de Periódicos da CAPES; 

d) averiguar o grau de satisfação pelos egressos quanto ao uso do Portal de 

Periódicos da CAPES; 

e) verificar o uso das informações obtidas pelos egressos ao acessarem o Portal para 

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo busca refletir sobre a problemática acima proposta e visa lançar luz sobre 

a importância do uso do Portal de Periódicos Eletrônicos pelo Programa de Pós-Graduação 

em Administração da UFRN. 

Como é de conhecimento geral, o Governo Federal, atualmente, tem investido na 

criação e manutenção de portais para prover o acesso à Informação em Ciência e Tecnologia 

para os pesquisadores brasileiros. Assim, tendo em vista os altos valores envolvidos, torna-se 

necessário avaliar os efeitos desta política pública, com o fim de identificar possíveis 

problemas e buscar soluções referentes ao uso mais proveitosos dos recursos investidos no 

intuito de incentivar a pesquisa científica. 
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É importante enfatizar que, nesta pesquisa, a avaliação do Portal de Periódico da 

CAPES se dará a partir da análise de seu uso para elaborar as dissertações e teses dos 

discentes do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFRN, podendo então 

contribuir para a otimização do seu uso, na medida em que se busca descobrir o quanto e 

como estão sendo usados os títulos de periódicos disponíveis no Portal. 

Essa proposta de investigação justifica-se também por possibilitar conhecer aspectos 

do comportamento informacional, mais especificamente o consumo da informação científica 

disponibilizada no Portal de Periódicos da CAPES para a produção da comunicação científica 

em questão, isto é, os egressos do PPGA da UFRN, do período de 2010 até 2013. Desse 

modo, um diferencial desta pesquisa é que, enquanto a maioria dos estudos sobre o Portal de 

Periódicos da CAPES aborda questões referentes a acesso e uso, com foco genérico nos 

periódicos eletrônicos, na corrente pesquisa, analisa-se o uso dessas fontes de informação 

pelos pós-graduados de Administração.  

Ademais, a partir de uma análise do acervo disponibilizado na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), coordenada pelo IBICT, foram identificados os 

estudos que abordam o Portal de Periódicos da CAPES e constatou-se que nenhum deles 

foram realizados na área de Administração. O Quadro 1 elenca as dissertações e teses 

nacionais defendidas no período entre o ano 2005 e o mês de março de 2013, as quais tiveram 

como objeto de estudo o Portal de Periódicos da CAPES e sua utilização por vários 

programas de pós-graduação, conforme o Relatório de Avaliação da CAPES em junho de 

2013. 
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Quadro 1 – Referências a estudos anteriores 

Autor(a) Título Instituição Nível Defesa 

Rose Cleide Mendes 

Monteiro 

O grau de satisfação dos usuários do Portal 

de Periódicos da CAPES: estudo de caso na 

Universidade de Brasília e na Universidade 

Federal de Goiás 

UNB 

(2) 
2005 Dissertação 

Luiz Cláudio Gomes 

Maia 

Um estudo sobre o uso de periódicos 

eletrônicos: o Portal de Periódicos CAPES na 

Universidade Federal de Minas Gerais 

UFMG 

(3) 
2005 Dissertação 

Sigrid Karin Weiss 

Dutra 

Portal de Periódicos da CAPES: análise do 

uso na Universidade de Santa Catarina 
UFSC 

(4) 
2005 Dissertação 

Margarida Maria de 

Oliveira Reis 

Acesso e uso do Portal de Periódicos CAPES 

pelos professores da Universidade Federal do 

Acre 

UFSC 2005 Dissertação 

Elenara Chaves 

Edler de Almeida 

O portal de Periódicos da CAPES: estudo 

sobre a sua evolução e utilização UNB 2006 Dissertação 

Maria de Fátima 

Moreira Martins  

Estudo do uso do Portal da CAPES no 

processo de geração de conhecimento por 

pesquisadores da área biomédica: aplicando a 

técnica do incidente crítico 

PPGCI/UFF 

(5) 
2006 Dissertação 

Rubenildo Oliveira 

da Costa 

Análise do uso de periódicos científicos na 

transição do meio impresso para o eletrônico 

em dissertações e teses: o impacto do Portal 

de periódicos/CAPES na produção do 

conhecimento 

PUC-

CAMPINAS 

(6) 

2007 Dissertação 

Luciana Ferreira da 

Costa 

Usabilidade do Portal de Periódicos da 

CAPES 
UFPB 

(7) 
2008 Dissertação 

Cláudia Araújo 

Martins 

Análise cientométrica dos periódicos em 

ciências biológicas, ciências da saúde, 

psicologia e serviço social no Portal de 

Periódicos da CAPES 

FAMERP 

(8) 
2009 Dissertação 

Adriana Áurea Lara 

Cunha 

Uso de bibliotecas digitais de periódicos: um 

estudo comparativo no Portal de Periódicos 

CAPES entre áreas do conhecimento 

UFMG 2009 Dissertação 

Mariana de Aquino 

Passos 

O portal de revistas científicas da CAPES: 

seu uso por pesquisadores de ciências 

humanas da USP 

USP 

(9) 
2010 Dissertação 

Janete Silva Duarte 

Uso do Portal de Periódicos da CAPES pelos 

alunos do Programa de pós-graduação em 

produtos naturais e sintéticos bioativos 

UFPB 2010 Dissertação 

Juliana Lopes de 

Almeida Souza 

Satisfação dos usuários do portal de 

Periódicos da CAPES UFMG 2011 Dissertação 

Wesley Rodrigo 

Fernandes 

Portal de periódicos da CAPES: estudo dos 

não usuários docentes das IFES (1) 

brasileiras 

UFMG 2012 Dissertação 

Elizabeth Almeida 

Rolim 

Análise das bases teóricas dos estudos de uso 

do Portal de Periódicos CAPES UFMG 2012 Dissertação 

Rafael de Barros 

Marinho 

Arquitetura de informação para Web: 

projetando a experiência do usuário do Portal 

de Periódicos da CAPES 

UFBA 

(10) 
2012 Dissertação 

Elenara Chaves 

Edler de Almeida 

A evolução da produção científica nacional, 

os artigos de revisão e o papel do Portal de 

Periódicos da CAPES 

UFRGS 

(11) 
2013 Tese 

Fonte: Próprio autor (2013). 

Notas: 1. Instituições Federais de Ensino Superior.  

2. Universidade de Brasília. 
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3. Universidade Federal de Minas Gerais. 

4. Universidade Federal de Santa Catarina. 

5. O Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Ciência da Informação da Universidade Federal 

Fluminense. 

6. Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

7. Universidade Federal da Paraíba 

8. Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto FAMERP 

9. Universidade de São Paulo 

10. Universidade Federal da Bahia 

11. Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

Os estudos presentes no Quadro 1 evidenciam uma lacuna na literatura em relação às 

pesquisas que abordam aspectos avaliativos do Portal de Periódicos da CAPES, por meio da 

produção acadêmica em Administração.  

Convém ressaltar que a dissertação defendida em 2007 por Rubenildo Oliveira da 

Costa analisou o uso de periódicos científicos na transição do meio impresso para o eletrônico 

em dissertações e teses, verificando o impacto do Portal de Periódicos da CAPES refletido na 

produção do conhecimento.  

Conforme Figueiredo (1994) indica, os estudos de uso e de usuários de informação 

têm contribuído para a compreensão desses objetos de análise e para a potencialização da 

utilização das fontes de informação, o que aponta para a importância da presente pesquisa, 

que se justifica ainda pelo fato de realizar uma análise qualitativa e quantitativa da eficiência 

quanto ao uso do Portal de Periódicos da CAPES, proporcionando um conhecimento mais 

consistente das possíveis metas não atingidas. 

Pretende-se, ainda, com esta pesquisa, proporcionar uma visão mais clara e 

abrangente do impacto do Portal de Periódicos da CAPES na produção do conhecimento 

científico do PPGA da UFRN. Assim, ante a relevância – para a comunidade científica – 

conferida à política de fomento referente a esse portal, é imprescindível que tal política seja 

alvo de permanentes melhoras para que seja assegurado um avanço progressivo de sua 

eficácia, percebido por seus usuários.  

No que se refere à estrutura desta dissertação, após a introdução, apresenta-se o 

referencial teórico do estudo, constituído da exposição da abordagem da literatura acerca da 

comunicação científica, do estudo do comportamento informacional dos usuários e das 

políticas públicas como incentivo ao acesso à informação científica e tecnológica, concedendo 

embasamento para a realização da investigação. 

Logo em seguida, são relatados os procedimentos metodológicos de apresentação do 

tema, compreendendo a caracterização, o universo da pesquisa e a descrição do objeto de 

estudo, com o intuito de alcançar os objetivos propostos. Finalmente, estão postos à 
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disposição os apêndices e as fontes de informação utilizados, que permitirão a concretização 

deste estudo, cujo escopo é demonstrar analisar o uso da Informação em Ciência e Tecnologia 

disponível no Portal de Periódicos da CAPES, realizados pelos egressos do PPGA da UFRN 

que tiveram seus trabalhos de conclusão de curso defendidos entre os anos de 2010 e 2013. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica referente ao tema desenvolvido. No 

subcapítulo 2.1, disserta-se sobre as políticas públicas, com ênfase em definições e avaliações 

dessas ao longo da história, além de nele se desenvolver uma abordagem sobre o Programa de 

Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP), escolhido por ser uma política pública criada pela 

CAPES, mantendo, assim, total relação com o objeto de estudo desta pesquisa. Na 

subcapítulo 2.2, faz-se uma abordagem tanto sobre a comunicação científica como processo 

de produção do conhecimento científico quanto sobre o advento dos periódicos científicos 

eletrônicos, dando-se destaque para a produção científica em Administração. Por fim, no 

subcapítulo 2.3, discorre-se acerca do comportamento informacional dos usuários e expõem-

se os principais modelos teóricos dos estudos de usuários, destacando-se o sense-making, por 

ser considerado o mais completo e oportuno para os fins propostos para a investigação 

desenvolvida neste trabalho. 

 

2.1 POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Ao longo da história, a área da Política Pública, como campo do conhecimento, 

desenvolveu-se a partir de quatro influentes pensadores: Harold Laswell, Herbert Simon, 

Charles Limdblon e David Easton. 

Na década de 1930, por meio de Harold Laswell (1936, 1958) a expressão policy 

analysis (análise de política pública) passou a representar a ideia de como avaliar as políticas 

públicas, no intuito de integrar o conhecimento científico, cunhado pelos acadêmicos, com a 

produção empírica dos governos, composta pelas decisões tomadas na administração do 

Estado. Esta integração seria possibilitada pela interação dos cientistas sociais, grupos de 

interesses e Governo.  

Na década de 1950, o conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos 

(policy makers) foi lançado por Simon (1957). Segundo o autor, os decisores políticos se 

utilizam de uma racionalidade limitada para a tomada de suas decisões, pois, dentre outros 

problemas, não detêm o conhecimento de toda a realidade sobre a qual será aplicada a 

racionalidade, ou mesmo não dispõem de tempo suficiente para atuar. Dessa forma, a 

racionalidade fica limitada. Por isso, o mesmo autor afirma que a limitação da racionalidade 

poderia ser minimizada pelo conhecimento racional. 

Dessa perspectiva, a eficácia da racionalidade exercida pelos decisores públicos fica 
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mitigada pelos entraves decorrentes da escassez de informações, do prazo insuficiente para a 

tomada de decisão, da falta de imparcialidade, entre outros. A racionalidade, entretanto, 

conforme exposta por Simon (1957), pode ser elevada ao máximo para um nível aceitável, por 

meio da elaboração de regras e incentivos que ditem o comportamento dos agentes, 

adequando esse comportamento na busca de resultados almejados, evitando-se, até mesmo, a 

odiosa maximização de interesses próprios. 

Lindblom (1959; 1979; 1981), por sua vez, protestou contra o modelo racional e o 

macroplanejamento político e econômico para políticas públicas de Simon e Laswell. O autor 

foi responsável pela gênese de duas outras variáveis ligadas à formulação e a analise de 

políticas públicas: as relações de poder e a conexão com as diversas etapas do processo 

decisório, que não seriam necessariamente, desde o começo, norteadas por um fim ou um 

princípio específico, mas seriam destinadas a solucionar problemas setoriais. Em decorrência 

disso, as políticas públicas deveriam introduzir outros dados à sua formulação e à sua análise, 

como também questões de racionalidade, como, por exemplo, a função das eleições, dos 

partidos e dos grupos de interesses. 

A política pública, como um sistema, foi proposta por Easton (1965) como uma 

analogia entre formulação, resultados e ambiente. Para ele, o processo de formação das 

políticas públicas envolvem inputs (demandas e informações relevantes oriundas do ambiente 

externo, ou seja, de agentes fora do sistema político), withinputs (demandas e dados derivados 

do próprio ambiente político, ou seja, produzido por agentes políticos) e outputs (decisões 

adotadas como forma de realizar o gerenciamento do Estado).  

Portanto, o processo que formaria o sistema que daria os contornos da política 

pública seria formado pela interação entre estes elementos, quais sejam, inputs, withinputs e 

outputs, todos influenciando uns nos outros. Assim como um dado proveniente do meio 

externo ao político (grande número de pessoas analfabetas em determinado município) pode 

influenciar nas decisões do governante (Prefeito decide fazer mais escolas no município), o 

resultado da adoção de determinada política também poderá modificar uma variável colhida 

do meio externo.  

Assim sendo, a atividade política estaria regida, em grande parte, pela procura de 

opções que atenderiam as demandas encaminhadas, tanto pelos agentes externos como pelos 

próprios agentes políticos, além de ter o objetivo de articular os apoios necessários para tal 

ação.  

Apesar dessa variedade de propostas teóricas, no entendimento de Souza (2006) não 

existe uma só nem mais perfeita definição sobre o que seja política pública. E Secchi (2010, p. 



 

 

36 

 
 

2) adverte para a ideia de que “qualquer definição de política pública é arbitrária”, não 

ocorrendo consenso quanto à definição do termo.  

É válido lembrar, no entanto, que, de acordo com Dye (1984), as políticas públicas 

relacionam-se a tudo aquilo que os governantes decidam ou não realizar. Elas regulariam o 

comportamento, organizariam a burocracia, distribuiriam benefícios, cobrariam impostos e 

taxas, etc.  

Já conforme Meny e Thoenig (1982), as políticas públicas são consideradas um 

produto da atividade de uma autoridade de potência pública e de legitimidade governamental. 

Esta atividade vai além da tomada de decisão, pois a autoridade decisória interfere tanto na 

“jusante” como no “montante”, ou seja, tanto na avaliação dos fatores relevantes existentes 

antes da tomada de decisão, como na condução dos resultados da política adotada.  

Outros teóricos entendem “política pública” como uma solução para problemas 

sociais. Secchi (2010, p. 2), por exemplo, define-a como “uma diretriz elaborada para 

enfrentar um problema público”. Ou seja, ela seria um norte a ser seguido para resolver um 

problema entendido como coletivamente importante.  

Assim, a expressão “política pública” se refere tanto a um processo de tomada de 

decisões, quanto a uma discussão sobre o produto desse processo. Em geral, toda política 

pública envolve escolha de ferramentas apropriadas para alcançar os objetivos previamente 

estabelecidos, mas geridas pelo Governo, 

Quanto à dimensão qualitativa, o único parâmetro para uma boa política pública, 

conforme aponta Lindblom (1981), é a concordância de ideias concebível em torno de uma 

solução do problema. O mesmo autor entende que uma boa solução é alcançada quando se 

busca soluções setoriais para determinado problema, ou seja, reduzindo e limitando o foco das 

análises, para, desta forma, serem identificados mais facilmente os problemas específicos e 

pontuais.  

Seguindo o pensamento de Lindbom (1981), em uma sociedade cada vez mais 

complexa e globalizada, as políticas públicas não podem apenas ser norteadas somente pelos 

aspectos macroeconômicos. A cada dia mais se percebe que o microtecido social e 

organizacional tem grande importância na definição do contorno do macro. Assim, deste 

contexto, pode-se entender o porque do pensamento de Lindblom e suas conclusões para 

tentar solucionar o problema de tomada de decisões quando o assunto é políticas públicas. 

Segundo Secchi (2010, p. 33), outra forma de tentar estudar a complexidade do 

processo de elaboração de políticas públicas (policy-making comprom process) é por meio da 

utilização do conceito de Ciclo de Políticas Públicas (policy cycle) que deverá funcionar como 
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um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida dessas políticas públicas em 

fases sequenciais e interdependentes, facilitando a compreensão da elaboração das decisões 

adotadas. O Ciclo de Políticas Públicas, segundo o autor supracitado, é composto por sete 

etapas principais, sendo cada fase correspondente a um sistema de ações específico com 

distintos compromissos.  

As fases do ciclo das políticas públicas, de acordo com Secchi (2010, p. 33), são:  

 

a) identificação de um problema – identificação da necessidade a ser 

suprida, ou seja, da necessidade daqueles que serão objeto da intervenção 

materializada pela política pública; 

b) formação da agenda – inclusão de demanda ou necessidade social no 

elenco das prioridades do poder público;  

c) formulação de alternativas – seleção de soluções alternativas 

consideradas mais convenientes, passando pelo estabelecimento de 

objetivos e estratégias; 

d) tomada de decisão – instante em que uma ou várias decisões são tomadas 

no intuito de solucionar os problemas que motivaram a intervenção do 

Estado; 

e) implementação – incide na efetivação da política formulada, ou seja, é a 

fase em que regras, rotinas e processos sociais são transformados de 

intenções em ações; 

f) avaliação – consiste no processo de julgamentos deliberados sobre a 

validade de propostas para a ação pública; 

g) extinção – equivale ao término de uma política pública, o qual ocorre, 

geralmente, por três motivos: resolução do problema; programas ou leis 

avaliados como ineficazes; e perda progressiva da importância problema.  

 

Nesta pesquisa, pretende-se dar um enfoque à fase de avaliação de um programa, 

mais especificamente o PAAP, avaliando o acesso e uso das publicações disponibilizadas no 

Portal de Periódicos da CAPES. 

 

2.1.1 Avaliação de políticas públicas 

 

A avaliação de políticas públicas atua como uma ferramenta administrativa capaz de 

subsidiar a tomada de decisões referentes à sua continuidade, aos aprimoramentos necessários 

ou até mesmo à justificação de sua extinção. De acordo com Meny e Thoenig (1982), a 

avaliação das políticas públicas contribui para a identificação e para a mensuração das 

consequências da ação pública, de modo sistemático, mediante critérios científicos, devendo 

ser uma atividade diária. 

Na visão de Ala-Harja e Helgason (2000, p. 7): 
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Não há consenso quanto ao que seja a avaliação. O conceito admite 

múltiplas definições, algumas delas contraditórias. Isso se explica pela 

variedade de disciplinas (economia, formulação de políticas públicas e 

procedimentos administrativos, estatística, sociologia, psicologia etc.), 

instituições e executores, além da gama de questões, necessidades e clientes 

abrangidos no universo das avaliações. 

 

Dessa forma, o conceito de avaliação pode diversificar-se conforme a área do 

conhecimento em questão e os atores que participam do contexto do problema a ser 

solucionado. 

A avaliação também é uma forma de feedback, ou seja, por meio da avaliação é 

possível medir a eficácia de uma decisão política. Entretanto, Segundo Ala-Harja e Helgason 

(2000), nem sempre se obtém o feedback em uma avaliação, apesar de desta compartilhar 

algumas características convergentes com aquele. 

Thoenig (2000) revela que o uso da avaliação tem caráter informativo e é 

prioritariamente orientado para a ação. A informação advinda dessa avaliação contribui para 

melhorar a qualidade das decisões e evita os desperdícios de recursos públicos, além de 

fornecer legitimidade a uma determinada política. 

De acordo com Rua (2009), a avaliação configura-se como um importante 

instrumento, na medida em que pode – e deve – ser usada durante o ciclo da gestão, 

contribuindo para o planejamento e a formulação de uma intervenção estatal sobre o problema 

identificado, para o acompanhamento de sua implementação, para os consequentes ajustes 

necessários, bem como para a tomada de decisões sobre sua manutenção, aprimoramento, 

alteração de rumo ou suspensão. Assim sendo, avaliar uma política pública corresponde a um 

dos estágios do ciclo, que consiste numa atividade contínua, acompanhada em todas as suas 

fases, desde a identificação do problema até a análise das transformações sociais resultantes 

da interferência pública. 

De maneira geral, o termo “avaliação” pode ser empregado em diversas situações, 

usualmente reportando-se a uma análise, juízo, arbitramento, atribuição de valor, entre outros. 

Segundo Figueiredo M. F. e Figueiredo, A. M. C. (1986), faz-se necessário o estabelecimento 

de critérios de avaliação que nos concedam subsídios para verificar se a política está 

alcançando os resultados almejados, e se uma política é mais importante do que a outra.  

Na concepção de Araújo (2012), as políticas públicas irradiam as ações do Estado e 

são executadas normalmente por meio de programas sociais, correspondendo ou não as 

reivindicações e solicitações sociais. Assim sendo, a avaliação desses programas sociais 

funciona como um recurso para aprimorar as os meios que irão auxiliar as decisões a serem 
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tomadas, sobretudo pela verificação dos resultados alcançados.  

Como exemplo de ação realizada como parte de programa destinado a suprir uma 

reivindicação social, aponta-se a criação do Portal de Periódicos da CAPES que é fruto do 

Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos, mantido pela CAPES. Tal Portal foi pensado 

para atender a uma grande necessidade nacional, qual seja, a falta de acesso as informações 

científicas por parte de alunos de pós graduação, possibilitando a elevação do nível de seus 

trabalhos acadêmicos. Assim, com o intuito de favorecer o desenvolvimento e a formação do 

acervo de periódicos científicos nacionais e internacionais nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES), o Portal foi disponibilizado para todos os estudantes de instituições 

credenciadas. 

Assim, este trabalho busca ser um instrumento de avaliação ou feedback do Portal de 

Periódicos da CAPES, no contexto dos pós graduados do PPGA, enquanto ação parte de 

política pública, propiciando meios que poderão ser importantes indicativos para futuras 

decisões. 

 

2.1.2  Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP) 

 

No Brasil, durante a década de 1990, a educação enfrentou um período de perdas nos 

investimentos, em consequência da crise econômica que provocou a desvalorização da moeda 

nacional frente às principais moedas estrangeiras. Isso causou prejuízo para este programa que 

atuava diretamente apoiando a aquisição de literatura científica para as universidades com 

programas de pós-graduação, provocando uma diminuição significativa no acervo de 

periódicos das bibliotecas universitárias. 

Em razão disso, a CAPES, fundação pública vinculada ao Ministério da Educação 

criou o Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos em 1994 com o intuito de solucionar o 

problema enfrentado pelas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), especialmente as 

que ofertavam cursos de pós-graduação stricto sensu, a fim de evitar que as coleções de 

periódicos se tornassem deficientes e dependentes de sistemas de permuta e doações. 

A CAPES, com o intuito de amparar os cursos de pós-graduação do país, deu início, 

em 1994, ao Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos, cuja função é aprimorar o 

desenvolvimento e a formação do acervo de periódicos científicos nacionais e internacionais 

nas IFES.  

O programa coordenado pela CAPES tem o objetivo de planejar, coordenar e 

executar ações que facilitem e promovam o acesso à Informação em Ciência e Tecnologia 
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internacional e nacional às instituições de ensino superior e de pesquisa, mediante o acesso 

remoto das publicações eletrônicas disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES. Esse 

programa proporcionou uma grande contribuição no progresso da pós-graduação brasileira. 

Dentro dessa perspectiva, a queda significativa nos investimentos realizados durante 

o período antes mencionado, conduziu a CAPES a buscar estratégias para implantar uma 

alternativa que possibilitasse o acesso à informação científica para a comunidade acadêmica 

brasileira, de modo mais democrático e igualitário para todas as IFES. O Portal de Periódicos 

da CAPES surge, então, como um consórcio nacional de acesso a periódicos eletrônicos para 

manter o PAAP.  

No que concerne ao acesso à Informação em Ciência e Tecnologia, o PAAP passou 

por uma inovação ante o surgimento dos periódicos eletrônicos. Assim sendo, os 

pesquisadores brasileiros vinculados a alguma das instituições beneficiadas com o Portal de 

Periódicos da CAPES passaram a acessar simultaneamente o mesmo artigo em qualquer 

região do País.  

 

2.1.3   Portal de Periódicos da CAPES: política pública de acesso à ICT 

 

O Portal de Periódicos da CAPES pode ser compreendido mediante diferentes 

perspectivas: como um “[...] instrumento de política pública para subsidiar o conhecimento 

científico, gerido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior 

(CAPES)” (ALMEIDA; GUIMARÃES; ALVES, 2010, p. 220), ou como uma biblioteca 

virtual que assina conteúdo científico de alto nível, junto a editores e sociedades 

internacionais (CAPES, 2013). Além disso, o Portal é entendido também como um consórcio 

nacional de publicações eletrônicas (AMORIM; VERGUEIRO, 2006). Desse modo, o coneito 

admite multiplas definições, salientando-se os diferentes aspectos do Portal. 

A história do Portal de Periódicos da CAPES remonta ao ano de 1986, quando foi 

criado, por meio da Portaria n. 287 do Ministério da Educação, o Programa de Aquisição 

Planificada de Periódicos, que substituiu o Plano Nacional de Bibliotecas Universitárias 

(PNBU). Tal programa foi suspenso 1991. Consequentemente, a responsabilidade pelas 

renovações das assinaturas existentes foi transferida para as instituições mantenedoras das 

bibliotecas universitárias, provocando uma crise para a continuidade das coleções, 

considerando a impossibilidade das instituições em mantê-las em razão da escassez 

orçamentária para aquisição de materiais informacionais.  
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Diante deste cenário, haja vista os danos inumeráveis que dificultaram o acesso à 

Informação em Ciência e Tecnologia para a comunidade acadêmica, a CAPES criou, em 

1995, o Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP), possibilitando a aquisição de 

periódicos (efetivada com recursos financeiros repassados pelo Governo Federal) por parte 

das instituições de ensino e pesquisa, conforme o número de cursos de pós-graduação stricto 

sensu oferecidos 

Antes da implementação do portal, os principais empecilhos para o acesso à 

comunicação científica (CAPES, 2013) estavam associados a: 

  

a) problemas na renovação de títulos existentes e na aquisição de mais 

títulos; 

b) quantitativo de cursos de pós-graduação das instituição, o qual 

estabelecia a quantidade de recursos ganhos; 

c) demora na entrega dos fascículos; 

d) coleções incompletas; 

e) duplicidade do acervo nas instituições. 

 

Com a criação do Portal, a CAPES fortaleceu a pós-graduação no Brasil. Antes, 

precisamente em 1995, o Ministério da Educação (MEC) criara o Programa de Apoio à 

Aquisição de Periódicos Internacionais (PAAP), voltado para bibliotecas de Instituições de 

Ensino Superior (IES). Após essa iniciativa, foi possível aprimorar as coleções científicas das 

IES, uma vez que os periódicos em suportes de papel evoluíram para o formato eletrônico. O 

Programa foi regulamentado em julho de 2001, assim como as Normas para Uso de 

Publicações Eletrônicas disponíveis no Portal de Periódicos na Internet.   

O Governo Federal, com o intuito de democratizar o acesso à informação científica, 

instituiu, em 11 de novembro de 2000, o Portal de Periódicos da CAPES, sendo este uma 

política de fomento do acesso ao conhecimento em Ciência e Tecnologia, com 

direcionamento para as instituições de ensino superior e de pesquisa em todas as regiões do 

Brasil. Desse modo, as publicações eletrônicas via internet passaram a ser acessadas por um 

público muito mais amplo, de todos os estados, gerando benefícios diretos para os docentes, 

discentes e pesquisadores das IES, em termos de qualidade, produtividade e competitividade, 

de modo a contribuir para a redução das desigualdades regionais. 

No Brasil, o marco que contribuiu para o surgimento do Portal, segundo Stanton 

(1998), estabeleceu-se quando interagiu com grandes redes internacionais de computadores, 

em 1988, período em que surgiram pontos de acesso na comunidade científica em São Paulo, 

Brasília e Rio de Janeiro. O MEC, em 1990, instituiu a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), 
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para integrar e administrar a rede acadêmica brasileira. Já em 1992, a espinha dorsal nacional 

da rede foi sendo estabelecida paulatinamente, multiplicando as conexões de internet entre as 

principais universidades e centros de pesquisa do país, incluindo algumas organizações não 

governamentais. No panorama globalizado, os benefícios oriundos do uso da rede para a 

comunidade acadêmica foram: o encurtamento das distâncias entre pessoas espalhadas por 

todo o território e a integração à comunidade internacional de pesquisa. 

Tais circunstâncias possibilitaram que a CAPES se empenhasse na elaboração de um 

projeto que favorecesse o acesso à informação científica e tecnológica por intermédio das 

revistas eletrônicas disponibilizadas para a comunidade acadêmica e para os pesquisadores 

brasileiros em geral.  

Fatos importantes oriundos do surgimento do Portal, de acordo com Almeida, 

Guimarães e Alves (2010), foram a redução do custo médio do acesso por usuário e um 

direcionamento, em médio prazo, dos investimentos realizados pelo Governo Federal, 

mediante uma análise precisa da utilização dos periódicos pela comunidade acadêmica. 

Concomitantemente, procurou estimular o acesso universal a uma coleção diversificada e 

atualizada, contendo artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais e a base de 

referências, sem restrições geográficas e de fuso horário. Por fim, possibilitou que áreas do 

conhecimento deficitárias no acervo, em razão da escassez de recursos destinados a elas, 

fossem favorecidas.  

O Portal constitui atualmente um dos maiores acervos mundiais nesse setor, reunindo 

as melhores publicações do mundo, o que equipara o Brasil aos países centrais no que se 

refere ao acesso à informação científica de qualidade. Almeida, Guimarães e Alves (2010, p. 

220) apontam que, atualmente, o Portal é o principal mecanismo para o apoio bibliográfico às 

atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) realizadas no país, o que garante uma 

base para os excepcionais avanços da ciência brasileira.  

Quando comparado a outros, Correa et al. (2008) destacam o Portal de Periódicos da 

CAPES como o maior do mundo em capilaridade, perdendo apenas em volume para dois 

portais dos EUA, Harvard University (HU) e Massachusetts Institute of Technology (MIT), 

cujo acesso, porém, é apenas local, ou seja, atendem apenas ao público das respectivas 

instituições, enquanto o portal brasileiro abrange, potencialmente, a comunidade científica e 

acadêmica de todo o país.  

De fato, o objetivo do Portal da CAPES é assegurar o desenvolvimento e a 

disseminação da pesquisa, democratizando a Informação em Ciência e Tecnologia, nacional e 

internacional, para toda a comunidade acadêmica brasileira. Desse modo, proporciona-se 
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maior densidade na produção acadêmica brasileira, permitindo aos pesquisadores, professores 

e alunos manterem-se sempre atualizados, para que possam elaborar trabalhos em sintonia 

com o melhor da produção científica mundial. 

No Brasil, o avanço da área de Ciência e Tecnologia, de modo específico, certamente 

está ligado ao uso do Portal de Periódicos da CAPES. A biblioteca virtual contribuiu 

significativamente para o progresso do país na posição do ranking da produção científica 

mundial. Em 1981, ocupava a 27ª posição; em 2001, a 17ª, em 2008, atingiu a 13ª, superando 

países com uma longa trajetória em desenvolvimento científico, como Suécia, Bélgica, Israel, 

Dinamarca, Áustria, Finlândia, Holanda e Rússia, provando mais uma vez que o diferencial 

para o progresso de um país está em investir no acesso à Informação em Ciência e 

Tecnologia. 

Por se tratar de um instrumento de uma política pública de acesso ao conhecimento 

científico atualizado, o Portal de Periódicos passou por diversas adequações e 

aprimoramentos. Com efeito, o Governo Federal tem se empenhado em promover 

transformações nos procedimentos de produção e disseminação da Informação em Ciência e 

Tecnologia, procurando dessa maneira superar as deficiências sentidas pelo setor e satisfazer 

as necessidades informacionais da comunidade acadêmica.  

Nesse sentido, a CAPES está desenvolvendo novas soluções e serviços para as 

instituições parceiras e para a comunidade acadêmica que utilizam o Portal de Periódicos. 

Uma nova interface foi introduzida no Portal em 2010, com outro layout. Os serviços de 

busca foram ampliados com a implementação de um metabuscador que permite realizar 

pesquisa em várias bases, simultaneamente, por meio de uma plataforma de pesquisa 

integrada no próprio portal, chamada Metalib. Essa plataforma é capaz de facilitar a 

navegação, ampliando o escopo da pesquisa de acordo com a área de interesse do 

pesquisador. Além disso, em consequência, às propostas dos usuários foram disponibilizados 

novos recursos na página inicial: “Buscar periódico” e “Buscar base”. (CAPES, 2013) 

Outra inovação no Portal foi a criação do espaço do usuário denominado “Meu 

Espaço”. Nele, o usuário, ao se cadastrar no Portal, gera sua página personalizada, que 

possibilita arquitetar e salvar as pesquisas realizadas no acervo do Portal, permitindo ao 

pesquisador armazenar seus artigos, periódicos e bases de dados que foram selecionados em 

um mesmo espaço virtual. Além disso, essa ferramenta informa aos cadastrados sobre as 

novas publicações disponibilizadas no Portal. Em 2011, através de parceria com a RNP, foi 

desenvolvida uma versão mobile do Portal, de modo a estender o acesso aos smartphones e 

tablets. O resultado disso é a possibilidade de acesso direto e em tempo real aos artigos 
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publicados pelos pesquisadores brasileiros e estrangeiros, contribuindo mais ainda com a 

educação e a produção científica. 

Procurando aprimorar mais ainda o processo de livre acesso ao conhecimento 

científico, a CAPES firmou parceria com a Editora Elsevier, com a finalidade de permitir que 

artigos científicos produzidos por pesquisadores brasileiros em periódicos dessa editora 

holandesa pudessem ser consultados livremente em qualquer local do mundo. 

Em 2010, o Portal de Periódicos tornou-se um serviço disponível aos membros da 

Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), que passaram a acessar direta e facilmente o 

conteúdo científico de alta qualidade ofertado por ele. O acesso é realizado por meio da 

tecnologia Shibboleth, que resguarda a privacidade no acesso a informações autenticadas e 

disponibilizadas on-line. O Shibboleth é uma tecnologia vastamente difundida, sendo 

empregada por consórcios de bibliotecas na Europa e nos Estados Unidos.  

O Brasil investe bastante na melhoria do Portal, buscando ampliar e qualificar a 

coleção de títulos, tanto de periódicos nacionais e internacionais quanto das bases 

referenciais, com o objetivo de intensificar o crescimento da quantidade de instituições 

beneficiadas e estimular o desenvolvimento científico e tecnológico. A CAPES está se 

empenhando em modernizar a infraestrutura do Portal, a partir do emprego de altas 

tecnologias no campo da gestão da informação, adquirindo ferramentas que permitem melhor 

filtragem na busca, com a finalidade de potencializar o uso de toda a diversidade de conteúdo 

disponível.  

 

2.1.3.1 Desenvolvimento da coleção do portal de periódicos 

 

Com a criação do Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP), a aquisição 

de periódicos passou a acontecer de forma centralizada e o acesso on-line alastrou-se 

igualitariamente para todas as instituições, permitindo maior capilaridade da informação, 

indistintamente, a partir de qualquer computador localizado nas instituições participantes. A 

adoção do novo formato, centralizada e em formato eletrônico por meio do Portal de 

Periódicos consentiu acesso à informação científica e acadêmica de ponta, democraticamente, 

ensejando economia na aquisição e armazenamento dessa informação por todas as instituições 

participantes e, por conseguinte, para o Ministério da Educação. 

O acervo de publicações científicas do Portal reúne um montante de mais de 35 mil 

periódicos nacionais e internacionais; 130 bases referenciais destinadas exclusivamente a 

diversos tipos de materiais informacionais patentes; além de livros, enciclopédias, dicionários, 
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normas técnicas, um banco de teses e dissertações, estatísticas e conteúdo audiovisual. São 

coleções que cobrem as diversas áreas do conhecimento, para atender aos usuários das mais 

de 400 instituições de ensino e pesquisa, tanto públicas quanto privadas, participantes do 

Portal de Periódicos.  

A seleção das coleções a serem homologadas e assinadas pela diretoria executiva da 

CAPES passa pela sugestão da comunidade acadêmica – tanto por meio dos coordenadores de 

área quanto por meio da demanda direta de pesquisadores e docentes de pós-graduação. De 

acordo com Souza (2012), o desenvolvimento de coleções do Portal é realizado levando-se 

em conta os estudos referentes ao uso do acervo e às necessidades dos usuários, bem como 

por meio da avaliação de conteúdo para assinaturas de novos títulos e bases referenciais com 

origem na consulta constante à comunidade acadêmica. 

A CAPES investe em documentos científicos altamente qualificados, revisados por 

especialistas e reconhecidos internacionalmente por renomeados pesquisadores. Todas as 

aquisições procuram atender à comunidade acadêmico-científica, no sentido de oferecer o 

melhor da Informação em Ciência e Tecnologia aos estudantes, professores e pesquisadores 

brasileiros. 

A ampliação do acervo do Portal é contínua, expande-se em conformidade com a 

crescente demanda, que inclui o crescimento da variedade dos cursos de pós-graduação 

ofertados no Brasil, fenômeno que frequentemente requer a aquisição de títulos novos.  

O Gráfico 1 denota, de forma clara, que os investimentos permanentes na ampliação 

dos títulos de periódicos com textos completos proporcionaram um significativo crescimento 

da coleção do Portal entre os anos de 2004 a 2013. 

 

Gráfico 1 – Evolução do número de periódicos em texto completo no Portal de Periódicos da CAPES 

(2004-2013) 

 

 Fonte: Portal de periódicos da CAPES. 
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  O aumento de investimento no Portal pode ser visualizado no Gráfico 1. Em 2004, o 

Portal assinava 8.516 títulos de periódicos em texto completo, passando a 37.073 em 2013, 

tendo uma expansão de 335,33%. Destaca-se ainda que, a partir de 2009, a CAPES iniciou 

uma ampliação significativa na contratação prévia de assinatura de novos títulos de periódicos 

para o acervo do Portal.  

Segundo Almeida, Guimarães e Alves (2010, p. 231), o período de 2003 a 2004, foi 

marcado por dois fatores: primeiro, a necessidade de afastar o risco de extinção do Portal em 

decorrência de incompreensões superiores; segundo, o processo de conscientização da 

comunidade, em especial, pelo trabalho realizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência (SBPC), pelo empenho de convencer o MEC da relevância do Portal.  

Nesse ponto, é importante lembrar que, em 2003, a CAPES decidiu adotar a 

aquisição de conteúdo no formato digital, alcançando quase a totalidade, exceto pela 

manutenção da assinatura da base de dados Science Direct On-line/Elsevier Science, em razão 

de restrições de cunho contratual. A substituição das assinaturas impressas pelo o conteúdo 

on-line foi sendo realizada gradativamente. 

De acordo com Almeida e Guimarães (2013), em 2004, houve um acréscimo vultoso 

na quantidade de títulos de periódicos, assim como no período de 2011 a 2013, fato 

justificado pela aquisição de importantes coleções, tais como: SciFinder, base de patentes 

Derwent Innovations Index (DII), Wiley-Blackwell, do Project Muse, da Optical Society of 

American e as bases Academic Search Premier e Dentistry Oral Sciences. Certamente, essa 

alavancada na coleção do Portal foi fruto de novas estratégias de planejamento adotadas pela 

CAPES. 

Segundo os profissionais ministradores de treinamentos do Portal de Periódicos da 

CAPES, ele é considerado uma das maiores bibliotecas virtuais do mundo, não somente pela 

quantidade, mas também pela qualidade e diversidade dos materiais presentes em sua coleção, 

reunindo num só espaço virtual diversas bases de dados, conforme demonstrado na Figura 1, 

disponibilizando grande quantidade de informação, de uma forma estruturada, que pode ser 

acessada rapidamente, apesar do imenso volume.  
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Figura 1 – Tipos de bases de dados do Portal de Periódicos da CAPES 

 

 
 

Fonte: Portal de periódicos da CAPES. 
 

Como se pode perceber na Figura 1, o Portal de Periódicos da CAPES disponibiliza 

um contingente diversificado de fontes de informação científica: livros, patentes, bases de 

dados referenciais, normas técnicas, teses e dissertações, estatísticas, artigos de periódicos 

com texto completo, entre outros documentos.  

No Gráfico 2, é possível verificar a divisão percentual da coleção, no que diz respeito 

às diferentes áreas do conhecimento que ela abarca.  

 

Gráfico 2  – Distribuição do conteúdo disponível no Portal de Periódicos da CAPES por área do 

conhecimento (2013) 

 

 Fonte: Portal de Periódicos da CAPES. 

 

Conforme se observa no Gráfico 1, as Ciências da Saúde é a área mais contemplada 

com 24,0% da coleção. Por sua vez, os materiais relativos á área de Ciências Sociais 
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Aplicadas representa apenas 11,8% do acervo total, sendo, portanto, menos da metade do 

acervo disponibilizado para a área de Ciências da Saúde. Tal realidade repercute 

negativamente para os pesquisadores das Ciências Sociais Aplicadas, podendo trazer 

limitações aos resultados das buscas realizadas no Portal. Porém, essas porcentagens podem 

estar diretamente ligadas à intensidade da procura por parte de pesquisadores de cada área. 

Nesse sentido, Almeida, Guimarães e Alves (2010, p. 233) enfatizam que “[...] o crescimento 

do acervo é resultado da demanda”. 

 Por outro lado, no entanto, essa desproporção do acervo pode estar atrelada aos 

diferentes tipos de contratos de assinaturas de bases de dados realizados, pois, por vezes, em 

um determinado contrato agregava-se, por concessão gratuita do editor, uma quantidade 

superior de títulos, além dos inicialmente selecionados para compor o acervo. Essa prática 

pode justificar a aglomeração maior de títulos em algumas áreas. 

 

2.1.3.2  Instituições beneficiadas pelo portal de periódicos da CAPES 

 

As instituições beneficiadas pelo Portal de Periódicos são as Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) e os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

vinculados ao Ministério da Educação (MEC), além de outros órgãos governamentais, como a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), sendo que algumas das quais 

pagam pelo acesso ao conteúdo.  

O Portal beneficia ainda as universidades públicas não federais que oferecem pelo 

menos um curso de pós-graduação com conceito 4 pela CAPES; as universidades particulares 

com ao menos um curso em nível de pós-graduação com conceito 5; e universidades 

particulares com programas de pós-graduação com conceitos 5, 6 ou 7 na avaliação da 

CAPES. O estabelecimento dos critérios da escolha das instituições participantes está em 

conformidade com os objetivos da CAPES e do Portal de Periódicos, isto é, incentivar os 

investimentos em excelência acadêmica nas instituições de ensino e pesquisa do país 

(CAPES, 2013).  

O Portal também é disponibilizado para instituições que não atendam aos critérios 

mencionados, mas elas têm acesso ao conteúdo do Portal na condição de usuários 

colaboradores. Essa modalidade foi lançada pela CAPES para atender ao crescimento na 

demanda das instituições de ensino e pesquisa que não estão de acordo com os requisitos 

exigidos para ter o acesso gratuito. 
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Gráfico 3 – Evolução da quantidade de instituições beneficiadas pelo Portal de Periódicos da CAPES 

 (2004- 2013) 

 

 
 
Fonte: Portal de Periódicos da CAPES. 

 

Em relação à evolução do número de instituições atendidas pelo Portal, através dos 

dados apresentados no Gráfico 3, verifica-se que, em 2004, o Portal contava com 133 

instituições, ampliando esse número para 422 em 2013, observando-se um crescimento de 

217,29%. Na visão de Almeida e Guimarães (2013), o número de instituições beneficiadas 

com o Portal tende a expandir, em face da dinâmica do sistema de educação superior 

brasileiro. 

Nesta perspectiva, o crescimento na quantidade de instituições beneficiadas pelo 

Portal, é destacado por Almeida, Guimarães e Alves (2010), e também Santana et al. (2012), 

em razão de estar relacionado com a avaliação trienal, a partir da qual novas instituições se 

credenciam para integrar o Programa, implicando na procura por outros parceiros para 

participar de seu financiamento, atualmente imprescindível para garantir sua continuidade. 

Observa-se, que a pós-graduação brasileira se expandiu consideravelmente nos 

últimos anos, podendo ser analisada pelo impulso que essa evolução ocasiona na manutenção 

e no custo do investimento do Portal. Portanto, a elevação dos custos do Portal está associada 

diretamente com a inclusão de novas instituições beneficiadas com os serviços oferecidos por 

ele, e não com a quantidade de acessos realizados no Portal. 

 

2.1.3.3  Investimento no portal de periódicos da CAPES 

 

O Brasil, diante do modelo econômico adotado, logra sustentar os recursos 

destinados para a área educacional e, consequentemente, mantém e amplia as coleções 
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disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES. Apesar de ter um custo anual aparentemente 

elevado, de cerca de R$ 173.941.654,00, por exemplo, em 2013, conforme é indicado na 

Tabela 1, esse valor ainda é inferior ao necessário para ser investido em cada instituição 

individualmente, com os mesmos títulos de periódicos para cada acervo. 

 

 Tabela 1 – Dotação e execução dos fomentos no Portal de Periódicos da CAPES (2004-2013) 

 

ANO DOTAÇÃO EXECUÇÃO 

2004 47.654.080,00 47.654.080,00 

2005 57.926.168,62 57.925.888,67 

2006 78.380.298,21 78.380.298,21 

2007 87.005.550,61 87.005.550,61 

2008 75.512.935,00 100.921.151,91 

2009 123.639.875,00 118.356.722,00 

2010 119.865.856,00 117.365.856,00 

2011 146.289.830,00 133.289.830,00 

2012 162.612.288,00 174.641.010,00 

2013 173.942.902,00 173.941.654,00 

Fonte: CAPES, 2014. 

 

Tendo por base os investimentos feitos no acervo do Portal, houve um crescimento 

no número de periódicos disponíveis com acesso a texto completo, de 1.881, em 2000, para 

mais de 37.000, em maio de 2014. As bases referenciais com resumos passaram de 15, em 

2003, para 130, em maio de 2014, apesar de essa quantidade ter sido mantida desde 2009. O 

Portal conta, ainda, com 12 bases dedicadas, exclusivamente, às patentes e aos livros 

eletrônicos. 

Mesmo que o valor investido no Portal fosse semelhante ao de um acervo impresso 

equivalente em qualidade e quantidade, há vantagens pertinentes à possibilidade de acesso às 

130 bases de dados do Portal, “como a possibilidade de consultar concomitantemente a um 

mesmo periódico ou artigo, o conforto de acesso remoto ou residencial e a democratização de 

oportunidades entre diferentes portes e regiões do país” (ALMEIDA; GUIMARÃES; 

ALVES, 2010, p. 239). Independentemente desse paralelo, outro fator relevante é o crescente 
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número de pesquisadores e instituições beneficiadas, justificando assim todo esse 

investimento realizado pela CAPES com proporção ao custo-benefício.  

Nesse sentido, com a utilização do Portal de Periódicos da CAPES, que se encontra 

em contínuo aprimoramento, a comunidade científica brasileira cresce em qualidade, 

desenvolvimento, produtividade e competitividade.  

 

2.1.2.4  Acesso e uso do portal de periódicos da CAPES 

  

O acesso ao Portal de Periódicos da CAPES pode ser realizado por meio de terminais 

conectados à internet situados nas instituições participantes ou por elas autorizados. O acesso 

também pode ser feito, por iniciativa própria de algumas instituições, fora de seus campi. Para 

isso, contudo, é preciso que o usuário modifique as configurações do seu navegador, de forma 

que o conteúdo assinado pela CAPES seja acessado por meio do proxy da instituição. 

Ademais, é importante que o usuário do Portal tenha algumas habilidades básicas para obter 

êxito nas suas consultas, tais como:  

a) domínio da língua inglesa, haja vista que o acervo disponível no portal é 

predominante nesse idioma, de modo que se recomenda, inclusive, o uso de 

expressões em inglês para uma busca mais abrangente e refinada;  

b) competência no uso de técnicas de busca, a fim de se permitir a recuperação de 

informações com maior grau de precisão; 

c) conhecimento das novas tecnologias de informação, para melhor 

operacionalização das ferramentas de internet, de interface de bases e de outros 

recursos.  

No Gráfico 4, constata-se um vertiginoso aumento do número de acessos ao Portal de 

Periódicos da CAPES. Tal fato talvez decorra do aumento crescente do investimento anual da 

CAPES em periódicos com textos completos e em bases de dados referenciais.  
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Gráfico 4 – Evolução da quantidade de acessos ao Portal de Periódicos da CAPES 

(2004-2013) 

 

 
Fonte: Portal de Periódicos da CAPES. 

 

Diante dos resultados expostos no Gráfico 4, percebeu-se um crescimento 

progressivo nos anos de 2006 a 2012. Contudo, no ano de 2013, essa evolução se deu de 

forma exponencial, no tocante ao aumento do número de acesso às bases referenciais. Por fim, 

confrontando-se a quantidade de acessos às bases de dados referenciais com as consultas 

feitas ao texto completo, confirmou-se que, a partir de 2006, começou a ocorrer um 

crescimento expressivo no número de consultas às bases de dados referenciais em detrimento 

do número de acessos ao texto completo. 

Portanto, o Portal de Periódicos da CAPES tem sido um importante instrumento  de 

apoio para a comunidade acadêmica nacional, mediante a promoção do acesso à Informação 

em Ciência e Tecnologia em tempo real, colocando a disposição dos pesquisadores grande 

fatia da produção científica internacional e nacional atualizada, propiciando o avanço da pós-

graduação brasileira em nível stricto sensu.  

 

2.2 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A comunicação científica é uma das etapas do processo da produção do 

conhecimento. Contribui para a disseminação de pesquisas e estudos, apresentando-se como 

instrumento que enseja o avanço da ciência e da tecnologia. Além disso, Meadows (1999, p. 

vii) enfatiza que “[...] a comunicação situa-se no próprio coração da Ciência”. Dessa forma, a 

pesquisa científica pressupõe sua comunicação. Nessa mesma linha de entendimento, Targino 
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(2007) destaca que a comunicação científica é imprescindível para que a produção científica 

se expanda, ultrapassando, mais rapidamente, as fronteiras da comunidade de usuários, de 

forma a evitar que tal produção se torne algo de proveito nulo ou restrito.  

Por sua vez, Kuramoto (2012) enfatiza a dependência do avanço científico e 

tecnológico relacionada à comunicação científica, sendo considerado um desenvolvimento 

gradativo, que abrange a produção, comunicação e uso do conhecimento científico a fim de 

materializar a evolução, ou seja, um ciclo gerador de novos conhecimentos, que, por sua vez, 

se realimentam.  

Autores como Meadows (1999), Mueller (2006), Targino (2000), Valério e Pinheiro 

(2008) atentam para a necessidade de uma análise crítica dos modos de transmissão do saber 

acadêmico, como meio de propiciar o aprimoramento das pesquisas científicas e inovar nos 

métodos de elaboração do conhecimento. 

Na análise de Targino (1998), a base da comunicação científica encontra-se na 

informação científica (Figura 2). Esta origina o conhecimento científico que constitui uma 

ampliação da intelectualidade universal até o momento existente sobre algum fato ou feito. 

Pelo fato de a Ciência ter peculiaridades evolutivas com transformações constantes, ela utiliza 

a pesquisa científica como sua principal ferramenta e a comunicação científica como seu 

componente fundamental. Assim, a informação é considerada, em último grau, a base da 

comunicação científica, e todo cientista é, ao mesmo tempo, gerador e usuário de informação. 

Apenas a comunicação científica possibilita adicionar empenhos, compartilhar 

conhecimentos, impedir duplicação de atividades. O cientista, automaticamente, intercambia 

informação com seus pares. Funcionando semelhantemente ao computador, a comunicação 

científica recebe (input), processa/apreende (processing) e repassa informações (output), 

materializando o ciclo sucessivo de recepção e difusão dos dados. De acordo com a autora, 

esse é o ciclo que norteia, especificamente, o acesso e o uso da informação científica. 

Figura 2 – Representação simplificada do processo de comunicação científica 

 

Fonte: TARGINO (1998, p. 23). 
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Desse modo, a comunicação científica exprime essa designação porque, na Ciência, 

exerce atribuição como difusora da massa de opiniões e dos resultados consolidados pelos 

pesquisadores, como meio de estímulo e prosseguimento das futuras pesquisas, favorecendo, 

portanto, as novas evidências, que cooperam para o incremento da investigação científica e o 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

Na percepção de Nunes (2012), a principal função da comunicação científica é dar 

continuidade ao conhecimento científico, uma vez que permite sua propagação desse saber 

para outros cientistas, garantindo o desenvolvimento de outras pesquisas, reforçando ou 

rejeitando os resultados de pesquisas anteriores, ou criando outros aspectos em campos 

específicos de interesse. Nesse mesmo entendimento, Miranda e Carvalho (2014), consideram 

que a comunicação científica torna-se um meio de escoamento das ideias e das teorias 

levantadas através de métodos sistemáticos de pesquisas, permitindo a divulgação dos 

resultados e circulação de novos conhecimentos, redesenhando a Ciência como um todo. 

Ademais, a comunicação científica também é capaz de estabelecer e corroborar novos campos 

de estudo, sedimentando o conhecimento e expandindo seus horizontes. 

Ademais, a comunicação científica também é capaz de estabelecer e corroborar 

novos campos de estudo, sedimentando o conhecimento e expandindo seus horizontes. 

Assim, torna-se imprescindível observar a evolução da Ciência, pois esta exerce total 

influência sobre a comunicação científica, segundo o pensamento de Valério e Pinheiro 

(2008, p. 160), quando acentuam que “a ciência ganhou mais espaço e com ela a produção do 

conhecimento, refletida no crescimento da literatura e desenvolvimento de técnicas e 

especializações de áreas”. Dessa forma, configura-se um crescimento simultâneo das 

pesquisas com a literatura científica, reunindo e sedimentando a informação que se converte 

em novos conhecimentos. 

O conceito de comunicação científica foi proposto no final dos anos 1930 por John 

Bernal, para designar o processo específico de produção, consumo e transferência da 

informação no campo científico (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 97). 

De acordo com Meadows (1999, p. 3), “Ninguém pode afirmar quando foi que se 

começou a fazer pesquisa científica e, por conseguinte, pela primeira vez, houve comunicação 

científica”. Ainda para o autor supracitado, tal resposta depende especialmente da significação 

do que seja “pesquisa”. O autor menciona também que as atividades impactantes mais 

remotas na comunicação científica moderna foram indiscutivelmente as dos gregos antigos. 

Aduz, ainda, que a comunicação científica pode ser manifestada de formas distintas, sendo 

que as duas mais frequentes são a falada e a escrita. 
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Meadows (1999) retrata também que as discussões sobre questões filosóficas 

realizadas pelos gregos nos séculos V e IV a.C. induziram a comunicação científica moderna, 

e sabe-se também que eles se valiam da fala e da escrita para comunicar as pesquisas 

científicas, sendo as obras da época, notadamente as de Aristóteles, as que mais cooperaram 

para a tradição da comunicação da pesquisa na forma escrita. Os debates, conservados de 

forma precária em manuscritos reproduzidos repetidamente, influenciaram, de início, a cultura 

árabe e, em seguida, a Europa Ocidental. 

No século XV, com o surgimento da imprensa de Gutenberg, houve um aumento 

vertiginoso na disponibilidade de textos impressos na Europa, ensejando um crescimento da 

produção média de livros, o que ocasionou um impulso na propagação das informações, 

mediante a capacidade de multiplicar os exemplares de um livro e dos fascículos dos 

periódicos (MEADOWS, 1999). 

Este fato representou um marco importante para a Ciência, pois acarretaria agilidade 

na difusão das pesquisas. Segundo Meadows (1999), o surgimento da imprensa também 

eliminou os erros advindos da transcrição repetida dos manuscritos e de permitiu a utilização 

de gráficos, tabelas e ilustrações nos textos científicos.  

Diante do exposto, de forma concisa, pode-se dizer que o texto impresso possibilitou 

a troca contínua de conhecimento entre os indivíduos, favorecendo a comunicação científica 

que é: 

 

[...] a comunicação que incorpora as atividades associadas à produção, 

disseminação e uso da informação, desde o momento em que o cientista 

concebe uma ideia para pesquisar até que a informação acerca dos resultados 

é aceita como constituinte do estoque universal de conhecimentos. 

(GARVEY; GRIFFITH, 1979 apud TARGINO, 2000, p. 77). 

 

Vê-se que esse tipo de comunicação se baseia essencialmente no trato de objetos de 

informação no sentido de permitir que o conhecimento seja produzido em maior escala. Ainda 

sobre o mesmo assunto, a autora pondera que “É a comunicação científica que favorece ao 

produto (produção científica) e aos produtores (pesquisadores) a necessária visibilidade e 

possível credibilidade no meio social em que produto e produtores se inserem” (TARGINO, 

2000, p. 77). A comunicação científica torna-se um meio de escoamento das ideias e das 

teorias levantadas por métodos sistemáticos de estudo, permitindo a divulgação e circulação 

de conhecimentos, configurando a Ciência como um todo. 

Portanto, a comunicação científica se tornou vital para a Ciência, pois, além de 

disseminar os resultados das pesquisas, propicia a proteção da propriedade intelectual pela 
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identificação de seu produtor e consolida o conhecimento por meio da análise e aceitação dos 

resultados pela comunidade científica. Reafirmando esse entendimento, Mueller (2012) 

destaca que a comunicação exerce papel central na Ciência, estando este associado ao fato de 

que, para ser conceituado como científico, um conhecimento proveniente dos resultados 

obtidos por meio dos estudos de um pesquisador deve ser válido também para outros 

pesquisadores.  

Esse julgamento ocorre em duas etapas. A primeira ocorre no momento anterior à 

publicação, com a submissão dos manuscritos ao crivo dos avaliadores. Caso estes entendam 

que o conteúdo do texto do candidato à publicação seja relevante, o mesmo encontra-se 

habilitado para publicação em revista científica. A segunda etapa surge posteriormente à 

publicação, pois o artigo estará exposto a críticas pelos demais pesquisadores. Assim, esse 

conhecimento publicado poderia ser de grande contribuição para outros estudos, gerando mais 

conhecimentos. Estará sujeito também, contudo, mesmo após a publicação, a ser avaliado 

como incorreto ou não mais correto diante dos novos entendimentos dos cientistas. Por fim, 

caso os resultados de uma pesquisa, se não forem validados em conformidade com as normas 

da ciência e promulgados em instrumentos tidos como autênticos pela área indagada, não 

serão classificados como conhecimento científico.  

Packer e Meneghini (2006) enfatizam o fato de que os autores, ao publicarem seus 

artigos, buscam que estes sejam revisados, credenciados, lidos e citados pelos pares. Portanto, 

quanto maior for à visibilidade de um periódico, maior será a probabilidade de os seus artigos 

serem consultados, lidos e citados, e de serem ainda incluído em índices de prestígio nacional 

e internacional, principalmente no tocante ao campo temático. 

Desse modo, a comunicação científica é uma ferramenta essencial para a transmissão 

de conteúdos. Nesse sentido, o periódico científico é o principal instrumento para o 

desenvolvimento e o aumento da produtividade científica. Além disso, como Patalano (2005) 

acrescenta, o conhecimento científico se desenvolve a partir no conhecimento das 

investigações realizadas anteriormente e publicadas nas revistas científicas. 

 

2.2.1 Periódicos científicos eletrônicos 

 

Desde que o homem passou a registrar suas informações de maneira impressa, houve 

necessidade de publicação da informação em fluxo contínuo. Para atender a essa demanda, 

foram criados periódicos que veiculam informação atuando, em geral, de forma especializada 

e tendo como objetivo registrar informações correntes.  
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No que se refere aos periódicos científicos, de acordo com Meadows (1999), o 

principal motivo para o seu advento foi a necessidade de tornar a comunicação o mais 

eficiente possível para o crescente público interessando nas descobertas científicas. Este 

veículo representou a ampliação dos canais voltados para difusão da comunicação científica, 

substituindo os meios tradicionais (a comunicação oral, a correspondência pessoal e os 

livros). 

O surgimento dos periódicos científicos, na Europa do século XVII, é destacado por 

Meadows (1999), por Mueller (2000) e por Gonçalves, Ramos e Castro (2006) como um 

momento histórico marcado por mudanças em toda a sociedade. Quanto aos primeiros 

periódicos científicos de que se tem notícia, Mueller (2000) menciona o Journal des Sçavans 

como o primeiro do gênero, publicado em 5 de janeiro de 1665, fundado pelo francês Denis 

de Sallo. O segundo não demorou muito para aparecer. Menos de três messes depois, surgiu o 

Philosophical Transactions, periódico fundado por um grupo de ingleses ligados à Royal 

Society. Este tipo de publicação foi bem aceito pelos pesquisadores daquela época. 

Rapidamente, outros periódicos começaram a ser publicados por intermédio das sociedades de 

cientistas do continente europeu, com o objetivo de divulgar as pesquisas que estavam sendo 

executadas por seus integrantes.  

Para Gonçalves, Ramos e Castro (2006), as revistas científicas, também denominadas 

periódicos científicos, promoveram uma melhoria da comunicação informal, que consistia no 

uso de cartas, atas ou memórias das reuniões científicas para compartilhamento das 

informações entre os pesquisadores, constituindo um importante canal de comunicação formal 

para a Ciência. 

Vale salientar que, com o aparecimento da Ciência moderna, ocorreu a necessidade 

de acelerar a comunicação das experiências, para possibilitar a troca de ideias e críticas, com 

maior velocidade, entre todos os cientistas interessados nos assuntos em foco. Foi isso 

contribuiu para o aparecimento de um meio de comunicação que rompeu as fronteiras da 

comunicação oral e da correspondência pessoal, bem mais lido que os livros e tratados: o 

periódico científico.  

A Associação Francesa de Normalização (ANFOR) (apud GUINCHAT; MENOU, 

1994) define “periódico” como uma publicação que conta com a colaboração de autores 

diversos, editada com um título oficial e em intervalos regulares, contendo sumário e se 

encadeando de forma cronológica por um período indeterminado. Segundo Prado (1992, p. 

98) as publicações periódicas são “[...] editadas em partes, trazendo a colaboração de diversos 

autores e sob a direção de uma ou diversas pessoas, mas geralmente de uma entidade 
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responsável”. 

Por outro lado, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1998) considera 

os periódicos como um tipo de publicação seriada, definindo-a como uma publicação em 

fascículo ou volume, geralmente numerado, cronológica e/ou sequencialmente, sem um 

período predeterminado de término, podendo ser editado no formato impresso ou não.  

No pensar de Cunha e Cavalcanti (2008), define-se “periódico” como: fascículo 

numa série contínua, sob o mesmo título, publicado com espaços regulares, por tempo 

ilimitado, sendo cada fascículo numerado consecutivamente e com indicação de data e de 

intervalo da periodicidade. Na perspectiva desses autores, pode-se dizer que uma coleção de 

periódicos é composta por fascículos correntes que cobrem com exclusividade as mais 

recentes descobertas científicas e tecnológicas, podendo trazer assunto específico ou abranger 

mais de uma área do conhecimento, dependendo da limitação de sua cobertura, sendo 

publicação de vital interesse para a comunidade acadêmica. 

Os periódicos são considerados fonte de informação primária, pois abordam 

informações novas, fatos, acontecimentos ou novas interpretações de teorias, sendo 

indispensáveis na divulgação dos resultados de pesquisas e relatos de experiências recentes, 

pois facilitam o acompanhamento constante dos avanços em cada área, além de favorecer a 

necessária realimentação do ciclo de geração de comunicação e disseminação mais rápida de 

novos conhecimentos.  

Prado (1992, p. 103) adverte sobre a noção de que: 

 

[...] o periódico caminha muito mais a par da ciência do que os livros, pois 

pesquisas, descobertas ou observações chegarão, através dos periódicos, no 

mesmo mês ou na mesma semana às nossas mãos, ao passo que o livro, 

embora com mais detalhes e estudo mais profundo, só será obtido, na melhor 

das hipóteses, meses depois.  

 

Além da missão de propagar os resultados de pesquisas e relatos das experiências, os 

periódicos também devem preservar o conhecimento, garantindo a possibilidade de futuras 

consultas. Espera-se, também que os periódicos mantenham o alto nível de qualidade dos 

trabalhos acadêmicos. 

Assim sendo, os periódicos científicos apresentam artigos que abordam os relatos das 

pesquisas oriundas, especialmente dos programas de pós-graduação e institutos de pesquisas 

e, geralmente, são editados por instituições vinculadas à pesquisa (universidades, sociedades 

científicas, faculdades, institutos de pesquisa, entre outros), embora possam também ser 

produzidos por editoras comerciais.  
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Cunha (2001) elenca algumas características das publicações periódicas:  

 

a) periodicidade: intervalo de tempo entre a publicação dos fascículos; 

b) publicações em partes sucessivas: seguem normalmente uma 

sistematização, isto é, subdividem-se por ano, volume ou tomo, número, 

fascículo ou caderno; 

c) continuidade da publicação indefinida: possuem uma duração 

indeterminada, o que constitui sua principal característica; 

d) variedade de assuntos e autores: podem publicar artigos sobre diversos 

assuntos ou sobre vários aspectos de um mesmo assunto, e geralmente de 

diferentes autores. 

 

É importante dedicar atenção ao fato de que a evolução do periódico científico 

adicionou novos dados à estrutura desse tipo de publicação, no sentido de torná-lo um veículo 

da comunicação que preza por um melhor nível dos conteúdos publicados, com a existência 

de comissões, comitês ou conselhos editoriais formados por especialistas que apreciam os 

artigos submetidos à publicação e verificam se estão enquadrados nas normas ou requisitos 

por eles estabelecidos. Segundo Vergueiro (1995), a existência dessas comissões é um 

indicador relevante, pois confirma que a publicação trabalha com o critério de autoridade, 

além de ser uma garantia de qualidade internacional. De acordo com o autor, os membros da 

comissão devem ser autoridades científicas confiáveis, além de cederem sua reputação para o 

periódico.  

Correa et al. (2008) apontam que o artigo de periódico continua sendo o principal 

meio de comunicação na Ciência, em razão da legitimidade e credibilidade obtidas devido ao 

julgamento realizado pelas comissões de avaliação responsáveis pela qualidade das 

publicações e à garantia da divulgação dos recentes desenvolvimentos científicos. A esse 

respeito, Patalano (2005) diz que as revistas científicas, com artigos que disseminam o 

resultado de investigações, constituem tradicionalmente o principal meio de comunicação e 

preservação do conhecimento oriundo do avanço científico. Em linha de pensamento similar, 

Gruszynski e Golim (2007) argumentam que, dentro do ciclo produtivo da Ciência, o 

periódico científico se sustenta como principal instrumento de comunicação formal dos 

resultados de pesquisas originais, mas também que ele deve seguir parâmetros para garantir a 

legitimidade e a qualidade, a partir de uma política e de um conselho editoriais, entre outros. 

O processo de “revisão pelos pares” (peer review), segundo Gonçalves, Ramos e 

Castro (2006), é considerado como a formalização da seleção dos artigos e valida a 

metodologia científica utilizada, bem como a qualidade e a relevância das conclusões obtidas 

nas pesquisas e discussões expostas. No entendimento de Serra, Fiates e Ferreira (2008), a 
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revisão pelos pares tem a finalidade de avaliar o valor de uma proposta a partir de sua 

contribuição para o avanço do conhecimento. A aplicação da avaliação consiste em segregar 

os artigos com baixa qualidade, a fim de preservar excelente padrão das publicações. Tal 

procedimento de avaliação passou a ser imprescindível, principalmente no século XX, ante a 

imensa quantidade de artigos submetidos para publicação, mesmo que o número de revistas 

científicas tenha crescido aceleradamente.  

A crítica no processo de revisão pelos avaliadores representa um importante 

instrumento, tendo em vista a enorme contribuição fornecida aos autores no desenvolvimento 

do artigo mediante sugestões de modificação, permitindo assim melhorar a versão final do 

texto a ser publicado. 

Por outro lado, esse processo de revisão pelos pares é bastante questionado pela 

comunidade acadêmica, por ser lento, minucioso, sujeito ao viés de opiniões e de conflitos de 

interesses, e por, além disso, algumas revistas cobrarem valores altos para cada artigo a ser 

submetido, mesmo sem que haja certeza de que será publicado.  

Não obstante, o entendimento de Serra, Fiates e Ferreira (2008) demonstra que, 

apesar de todos os questionamentos, a realidade é que a maioria dos artigos 

recusados/reprovados exibem qualidade controversa, por não exporem alguns elementos 

cruciais durante o andamento da pesquisa e/ou na elaboração de texto que manifeste os 

resultados obtidos. Em linhas gerais, percebe-se que os critérios adotados pelos revisores, no 

tocante a qualidade do artigo científico, são norteados pela atualidade e contribuição 

acadêmico científica.  

É razoável reconhecer, contudo, que todo processo de julgamento é bastante 

complexo, podendo provocar injustiça. Para minimizar essa possiblidade, algumas revistas 

adotam o sistema de “revisão às cegas” (blind review), a fim de tornar esse processo o mais 

imparcial possível, ou seja, o avaliador não toma conhecimento da procedência e autoria do 

artigo que está avaliando, sendo assim é menos influenciado pelos vieses pessoais.  

Vale salientar, ainda, que Muller (2012), ao analisar os periódicos, chama atenção 

para o fato de que nem todos possuem o mesmo status no julgamento dos cientistas, pois seu 

grau de importância varia de acordo com a área do conhecimento em que está sendo utilizado 

ou avaliado. Portanto, um periódico que aborde temas relacionados a matemática e física, mas 

com predominância em assuntos desta última mencionada área, será mais valorizado em um 

periódico do campo da física e menos valorizado em outro da área da matemática. 

O periódico, no entanto, não é o único meio disseminador da comunicação científica. 

Meadows (1999) enfatiza o fato de que, nas Ciências Humanas e, de modo semelhante, nas 
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Ciências Sociais, os livros especializados e clássicos são normalmente um instrumento 

propagador mais importante do que os periódicos. Ressalta-se, também, que, de modo geral e 

em face do cenário atual, a maioria dos livros científicos abordam conteúdo anteriormente 

publicado em periódicos.  

Atualmente, o periódico científico impresso tem perdido espaço para o periódico 

eletrônico na preferência dos usuários, por este permitir o acesso instantâneo e remoto 

proporcionado pela internet, aliado ao avanço e ao aprimoramento gradativo das redes de 

transmissão. 

Portanto, nesse contexto, as Tecnologias da Informação (TIs) e Comunicação são 

influenciadoras e potencializadoras da produtividade e da produção, difusão do acesso e uso 

do conhecimento. Mueller (2012) acrescenta que as novas tecnologias modificaram algumas 

configurações e produziram outras, especialmente os suportes informais, embora 

fundamentalmente sua influência, até o presente momento, seja mais notável na rapidez e 

probabilidade de acesso, e não na alteração do formato convencional.  

Diante da migração do modelo impresso para o suporte eletrônico, surgiram outros 

desafios para a comunicação científica. Meadows (2001), por exemplo, enfatiza as tensões 

decorrentes do anseio de converter os textos para o formato eletrônico em razão dos 

benefícios proporcionados por este e da vontade de preservar os proveitos gerados ao longo 

dos séculos com a publicação impressa. Além disso, esse panorama recente provoca vários 

questionamentos em relação aos direitos autorais e a como estes seriam empregados nesse 

novo “ambiente”, que promove uma maior rapidez no compartilhamento das informações. 

Quanto ao advento da comunicação eletrônica, Barreto (1999, p. 376) destaca 

algumas instabilidades mais observáveis nos seguintes pontos: “as mudanças na estrutura de 

informação; as mudanças no fluxo da informação; os efeitos da globalização no fluxo e 

estrutura da informação”. Devido a esse quadro instável e a existência de novos tipos e fontes 

para acessar a informação científica, tais como os websites, weblogs, repositórios digitais, 

bases de dados e portais de informação especializados, a comunicação eletrônica requer 

usuários capazes de lidar inteligentemente com essas novas possibilidades, que imprimem 

uma velocidade muito maior na difusão e ampliam o acesso, uso e, possivelmente, de 

assimilação da informação. Estas inovações viabilizam, de maneira mais ampla, a 

disseminação da pesquisa científica e provocando mudanças no modo como o conhecimento 

científico está sendo difundido e acessado. 

De modo geral, o acesso via internet a novos recursos informacionais produz novos 

desafios para a comunidade científica, tais como a aquisição da capacidade de operacionalizar 
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os recursos a fim de garantir a busca da informação útil, com rapidez, qualidade e eficiência 

em diversos suportes eletrônicos. É importante destacar, porém, o fato de que, com a internet, 

o acesso à comunicação científica passou a ser mais globalizado, participativo e imediato, 

com novos meios de socializá-lo.  

O Brasil, particularmente, revolucionou o acesso à informação científica nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) e nos institutos de pesquisas, modernizando, agilizando 

e equalizando o acesso à pesquisa publicada em periódicos e bases de dados nacionais e 

internacionais mediante o Portal de Periódicos da CAPES. No caso específico da pós-

graduação brasileira, há de se levar em conta a contribuição do Portal para o fortalecimento 

do desenvolvimento de novas pesquisas. 

O Portal de Periódicos da CAPES, por ser uma ferramenta disponível em meio 

eletrônico, torna-se um catalizador da pesquisa científica, pois viabiliza ler, salvar e  imprimir 

textos. Assim, o Portal de Periódicos da CAPES é um dos novos suportes informacionais que 

possibilitam a difusão e o acesso aos periódicos científicos eletrônicos possa ocorrer de um 

modo diferenciado .  

Os periódicos eletrônicos, como fonte de informação, visam a cobrir determinada 

faceta do conhecimento humano, colocando ao alcance dos pesquisadores as informações 

científicas mais recentes. Na visão de Targino (1998), o periódico eletrônico configura um 

caminho sem volta, mesmo para os países periféricos, em razão da magnitude da produção e 

do uso. 

Cunha e Cavalcanti (2008) definem periódicos eletrônicos como os que são 

distribuídos em forma eletrônica, podendo também ser disponibilizados em formato impresso 

ou exclusivamente eletrônico, não precisando necessariamente de uma editora, mas sendo 

administrados por um editor responsável e por uma comunidade de especialistas.  

Noutra definição, Gruszynski e Golim (2007) entendem que o periódico científico 

eletrônico como aquele em formato digital on-line, que emprega padrões de cientificidade, 

sendo de inteira responsabilidade das instituições de pesquisa (universidades, sociedades e 

órgãos de pesquisa, entre outros), podendo ou não possuir uma versão impressa.  

Dentre os conceitos exibidos, percebe-se que os periódicos eletrônicos científicos são 

um canal facilitador da comunicação científica, posto que ampliam as possibilidades de 

acesso e difusão à comunicação científica, podendo repercutir positivamente no incremento 

da produção acadêmica. 

Em relação às vantagens oferecidas pelos periódicos eletrônicos para a comunicação 

científica, detectamos algumas que estão diluídas em diversos textos de Cunha (1997), 
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Targino (1998), King e Tenopir (1998), Sabbatini (1999), Mueller (2000), Dias (2002), Cruz 

et al. (2003), González e Vega (2003), Monteiro (2005), Lara (2006), Lemos (2006), 

Gruszynski e Golim (2006; 2007), Oliveira (2008), dentre outros: 

a) atualização imediata, em razão da rapidez com que as revistas eletrônicas 

se atualizam e contribuem para o avanço da Ciência; 

b) ampliação da difusão dos resultados das pesquisas em informação 

científica, perante a abundância de informação disponível para a 

pesquisa; 

c) acesso livre à informação científica eletrônica, uma vez que ele passou a 

ser remoto, instantâneo e ilimitado aos artigos científicos, de modo que 

várias pessoas podem consultar simultaneamente o mesmo artigo em 

qualquer localidade do mundo;  

d) inovações na apresentação dos conteúdos, uma vez que se pode empregar 

diversos recursos audiovisuais que incrementam o artigo, assim como 

imagens tridimensionais com movimentos, sons etc. 

e) maior flexibilidade e rapidez nos recursos de busca da informação, que 

propiciam a pesquisa, de forma instantânea, de qualquer palavra isolada 

contida em um artigo de periódico, inclusive pelo uso de termos 

booleanos
1
 bastante elaborados; 

f) visibilidade do periódico, diante da quantidade de artigos acessados e dos 

arquivos baixados (downloads); 

g) melhoria no armazenamento, por haver necessidade de espaço físico para 

depositar os documentos;  

h) submissão eletrônica dos artigos para avaliação pelos pares; 

i) agilidade e transparência nos procedimentos editoriais por meio do 

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), desde a submissão 

e avaliação (realizada às cegas quanto à identidade dos autores) até a 

publicação on-line e indexação; 

j) redução no custo de publicação das revistas eletrônicas em relação à 

versão tradicional em papel, alcançado mediante a transmissão via 

internet e do processamento eletrônico dos textos; 

k) permiti links, isto é, ligação com outros documentos e contatos 

mencionados no próprio artigo, através do e-mail do autor destacado, 

como também das citações remetendo diretamente para as referências; 

l) ligação automática do artigo à rede de seus antecessores ou correlatos, 

sendo isso assegurado pela vinculação (linking) do artigo com as 

referências citadas; 

m) minimização das diferenças geográficas e financeiras entre os 

pesquisadores localizados em regiões distantes dos centros de pesquisa 

mais avançados. 

 

Essas vantagens podem ser percebidas quando confrontadas com os periódicos 

impressos convencionais, tanto para o avaliador ou para o editor, como para o usuário final da 

informação. 

A despeito das vantagens mencionadas há pouco, os periódicos eletrônicos causaram 

algumas dificuldades no processo de comunicação científica. Cunha (1997) e Maia (2005) 

                                                           
1
 Os operadores booleanos são utilizados para associar termos ou palavras durante o ato de uma 

pesquisa. Combina dois ou mais termos, de um ou mais campos de busca. Os operadores booleanos 

são: AND - OR - AND NOT. 
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enunciaram a falta de padronização na arquitetura dos sites dos periódicos científicos 

eletrônicos, ou melhor, a diferença existente na confecção dos mecanismos de recuperação e 

busca da informação. Por esse motivo, surge a necessidade de uma uniformização adequada 

para facilitar o manuseio, ou seja, a forma do usuário operacionalizar suas pesquisas. 

Na perspectiva de Lemos (2006), a outra desvantagem relevante verifica-se no caso 

de aluguel ou licenciamento de uso de determinado periódico por prazo limitado. Não 

ocorrendo a renovação da locação, o serviço é interrompido, implicando na perda do direito 

de acesso a coleção já colocada anteriormente a disposição. O direito de acesso aos fascículos 

anteriores a interrupção do fornecimento dos serviços somente poderá ser mantido se houver 

continuidade no pagamento de quantia proporcional. Em síntese, ao contrário do que acontece 

com a publicação impressa, o usuário não poderá conservar sua coleção, sem custo, depois de 

cancelada sua assinatura. 

Ao fazer um estudo dos empecilhos da publicação eletrônica, Cruz et al. (2003) 

relatam que, apesar de todo o desenvolvimento de tecnologia, algumas barreiras de ordem 

tecnológica ainda persistem. Como exemplo, os autores citam os problemas de rede, 

geralmente provenientes de baixa velocidade para conexão, os quais interferem nos recursos 

multimídia, comprometendo a qualidade de imagens e áudios. 

Como efeito das desvantagens, Sabbatini (1999) admite que a proteção do direito 

autoral ficou prejudicada em razão da possibilidade de reprodução ilimitada, assim como há 

problemas em relação à legitimidade, à qualidade e à integridade da informação. Apesar 

desses obstáculos, cabe ao pesquisador identificar os periódicos mais conceituados e 

confiáveis para realizar seus estudos.  

Outros fatores que interferem negativamente com relação às revistas eletrônicas se 

são o desconforto de ler numa tela de computador, smartphone ou tablet e o custo econômico 

para a aquisição, manutenção e atualização desses equipamentos que necessitam se conectar à 

internet com alta velocidade, capaz de permitir a busca, recuperação e downloads eficazes e 

eficientes de artigos. 

Apesar dos problemas observados, as evidências fazem pensar que o periódico 

científico eletrônico é algo revolucionário, ao passo que possibilitou agilizar e promover o 

avanço no contexto da comunicação científica. Mesmo que não se possa atestar a integridade 

e segurança da informação, como aponta Sabbatini (1999), e que falhe, em alguns casos, 

quanto à certificação da qualidade dos textos, os benefícios decorrentes da utilização desse 

instrumento demonstram a importância de sua contribuição para a comunicação científica e, 

por conseguinte, para a produção científica em todos os campos do saber, conforme se 
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verificou nos comentários acima feitos, relativos às vantagens da utilização do meio 

eletrônico. 

Portanto, com as facilidades de acesso a comunicação científica, houve um 

incremento da produção acadêmica em todas as áreas do conhecimento, incluindo o campo da 

Administração. Assim, com o fim de melhor compreender este fenômeno na área da 

Administração, dissertar-se-á, na subseção seguinte sobre a evolução da produtividade, a 

qualidade e o rigor científico do conteúdo produzido nessa área. 

 

2.2.2 Produção científica em Administração  

 

A produção científica brasileira na área de Administração expandiu-se 

consideravelmente nos últimos 20 anos. Prova disso é a multiplicação, na última década, dos 

programas de pós-graduação stricto sensu, tanto profissionais quanto acadêmicos, efetuada 

nessa área, que ainda conta com o incremento no contingente de trabalhos universitários 

recebidos em eventos renomeados ligados a ela, organizados pela Associação Nacional de 

Pós-Graduação em Administração (ANPAD) (BERTERO et al., 2013). 

Embalados por essa dinâmica, os periódicos científicos nacionais cresceram tanto em 

quantidade quanto em qualidade, inclusive os eletrônicos, com o intuito de dar vazão ao 

produto científico local, principalmente pelo fato de a CAPES ter instituído, em 1976, um 

sistema de avaliação de pós-graduação com base na produção científica de cada programa, 

tendo como objetivo garantir um padrão de excelência estabelecido para os cursos de 

mestrado e doutorado, bem como detectar os cursos que não correspondem a esse padrão.  

A CAPES realiza um acompanhamento anual e uma avaliação trienal do desempenho 

de todos os programas e cursos que integram o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) 

(CAPES, 2013). A partir disso, a produtividade científica, especialmente de artigos de 

periódicos, tornou-se uma preocupação para a comunidade acadêmica. Conforme retrata 

Moreira (2009, p. 30), “cada vez mais, o professor se vê julgado em função do número de 

artigos que escreve e consegue divulgar em periódicos e coletâneas, confirmando-se a já 

corriqueira expressão ‘publique ou pereça”. Esse novo quadro interfere profundamente na 

qualidade dos artigos, haja vista o fato de que docentes e discentes estão mais preocupados 

com a quantidade de suas publicações do que com o padrão de excelência das pesquisas.  

Para Alcadipani (2011, p. 1176), “o produtivismo acadêmico impera”, ou seja, a 

quantidade de artigos se tornou sinônimo de qualidade. O autor recomenda aos professores 

não adicionarem seus nomes em trabalhos de autoria dos alunos sem ao menos terem dado 
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alguma contribuição. Ele assinala que hoje a produção acadêmica em Administração é 

realizada em grande escala por alunos. Na verdade, os professores precisam se empenhar mais 

na pesquisa e na produção intelectual, atuando como colaboradores no aperfeiçoamento e no 

rigor científico dos textos produzidos pelos alunos, para assim, agregarem seus nomes como 

coautores das publicações.  

Alcadipani (2011) afirma, ainda, que existe uma verdadeira terceirização das tarefas 

dos professores para seus alunos, em virtude da pressão exercida pelo sistema que cobra 

produção científica juntamente com o desempenho de outras tarefas, como cargos da 

burocracia acadêmica, dar consultorias e lecionar em cursos de especialização. O autor 

supracitado ainda faz menção que os burocratas raramente são pesquisadores competentes.  

Embora em franca ascensão, do ponto de vista quantitativo, o produto acadêmico em 

Administração é alvo de uma preocupação permanente pela busca por melhorias significativas 

no seu padrão de qualidade. Em relação a isso, Caldas (2003, p. 66) exprime a ideia de que 

“um campo científico que apenas cresce quantitativamente, mas que não se prova vigoroso 

em qualidade, torna-se irrelevante, seja para a prática, seja para a teoria, ou – pior ainda – para 

ambos os lados dessa única moeda”. Como destacam Bertero, Caldas e Wood Jr. (2005), num 

balanço do progresso científico no campo da Administração, abrangendo o período de 1990 a 

2000, muitos estudos apontam esse crescimento quantitativo, mas não qualitativo, além de 

apresentarem vulnerabilidade teórica, metodológica e pouca inovação. 

Num estudo realizado por Machado-da-Silva, Cunha e Amboni (1990), percebe-se 

que, no período de 1985 a 1989, a produção científica em Administração demonstrava 

qualidade incerta, com foco funcionalista e de “tom prescritivo”, ou seja, os trabalhos 

acadêmicos são de cunho predominantemente investigativo, buscando somente evidenciar as 

partes formadoras do sistema e suas funções, sem uma preocupação crítica dos elementos 

envolvidos no processo e sem uma busca pela inovação e evolução científica da matéria. Tais 

trabalhos também teriam como fim a emissão de recomendações para a solução de problemas 

e auxiliar os gestores na administração de suas organizações, configurando-se daí o tom 

prescritivo.  

Nessa mesma linha, em pesquisa realizada por Bertero, Caldas e Wood Jr. (1999), 

evidenciou-se, inicialmente, o fato de que a produção científica brasileira em Administração 

permanecia, nos últimos anos anteriores a 1999, com qualidade duvidosa e pouco original, 

intensamente influenciada por uma visão de mundo organicista (própria da Teoria dos 

Sistemas) e de aptidão funcionalista. Como agravante, esses autores perceberam que parte 

considerável da produção acadêmica empregava como referências publicações de autores 
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estadunidenses de foco gerencialista, de cunho puramente organicista, ou seja, sem uma 

preocupação analística crítica dos conceitos e teorias, mas atendo-se predominantemente na 

funcionalidade das partes envolvidas no processo gerencial. A isso, soma-se a qualidade 

equivocada destas publicações, pois oriundas mais das livrarias de aeroportos do que das 

bibliotecas universitárias, provocando um expressivo descrédito de autores e obras mais 

relevantes e consistentes, produzidas em centros científicos mais consagrados do país. 

Por sua vez, Freitas (2011) afirma que a supervalorização da produtividade 

acadêmica gera, com frequência, uma fragilidade da qualidade da produção científica. O autor 

faz menção que nos congressos e nas revistas acadêmicas a propagação de uma inegável 

ausência de aprofundamento dos conteúdos abordados, além de pouca inovação teórica e 

metodológica. Essa observação é sustentada por Alcadipani (2011, p. 1175) ao enfatizar que 

“[...] ano após ano nestes encontros: artigos fracos, discussões rasas, falta de inovação 

conceitual, argumentos pouco rigorosos, artigos metodologicamente pífios”. Assim, fica 

comprovado, ante a massiva produção acadêmica, um mero processo de repetição de assuntos 

exaustivamente estudados, mas bem estruturados conforme o parecer dos avaliadores. 

Caldas (2003) menciona a necessidade de um rigor maior por parte da comunidade 

acadêmica, a fim de promover o compromisso de garantir a qualidade da produçao científica 

em Administração. Cumpre ressaltar que, percebendo tal necessidade, a Academia Brasileira 

de Administração, sobretudo por meio do Encontro Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Administração (EnANPAD), passou a se dedicar a estudos introspectivos de 

sua produção, buscando compreender se, junto ao crescimento quantitativo expressivo 

observado nos últimos 20 anos, está ocorrendo também uma evolução qualitativa. 

O mesmo problema da qualidade da produção científica em Administração é 

criticado por Furrier e Serralvo (2008), ao afirmarem que a quantidade de conteúdo produzido 

nessa área, embora expressiva e representativa das mais varidas vertendes do pensamento, não 

foi sufuciente para corresponder à satisfação almejada, a não ser aos interessados em utilizar a 

Teoria em Administração com a perspectiva de abordarem de uma ciência aplicada ou, ao 

menos, de uma disciplina acadêmica. 

De forma geral, uma área que não apresente qualidade científica teria pouca ou quase 

nenhuma serventia para contribuir com o avanço da Ciência. Caldas (2003) enfatiza que um 

campo sem qualidade científica seria totalmente ignorado fora dele próprio: somente 

apresentaria utilidade para atender a requisitos burocráticos das instituições oficiais de 

credenciamento, e sua produção seria subutilizada, apenas consultada por um público 

reduzido de docentes-autores que tivessem interesse no conteúdo abordado. 
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Alcadipani (2011) critica a invasão da lógica generalista no contingente acadêmico e 

acentua que esta concorre para muitas distorções, pois não produz conhecimento, finge 

“escrever algo significativo” em forma de papers. Segundo o mesmo autor, tal fenômeno 

pode ser explicado pelo fato de que na pós-graduação brasileira, a maioria das disciplinas 

requer que sejam produzidos papers, mesmo antes dos alunos obterem qualquer 

conhecimento. Assim, recomenda aos professores que incentivem e motivem seus alunos a 

estudar e ler bastante sobre os temas a serem propostos na pesquisar, para, só posteriormente, 

realizarem a escrita do texto, ou seja, quando dispuserem de relativo/substancial embasamento 

teórico. Agindo dessa forma, o autor entende que a indesejada lógica generalista poderá ser 

afastada, dotando os trabalhos de qualidade e conteúdo que irá fazer a diferença no mundo 

acadêmico. 

Wood Jr. e Chueke (2008) realizaram uma avaliação quantitativa da evolução da 

produção científica brasileira em Administração de Empresas, no recorte temporal de 2002 a 

2006. Segundo eles, esse período refletiu um notável avanço na produção desse campo 

científico, em virtude da criação de eventos no âmbito da ANPAD e da instituição de mais 

revistas científicas, algumas delas com periodicidade irregular. A análise do ranking da 

produção científica dos principais programas brasileiros de Administração de Empresas não 

revelou grandes surpresas. As instituições mais bem alocadas são as tradicionais, no tocante à 

pós-graduação em Administração de Empresas, tendo seus programas bem conceituados pela 

CAPES. Por ofertar um programa recente de pós-graduação, a novidade nesse ranking foi a 

oitava colocada, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Na visão de Wood Jr. e Chueke (2008, p. 28), “o alto nível de concentração da 

produção científica no Brasil: as dez instituições mais bem colocadas no ranking, de um total 

de mais de cem instituições que tiveram produção registrada, respondem por quase 60% da 

produção local”. Considerando apenas os periódicos examinados, a primeira colocada do 

ranking, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo (FEA-USP), publica quase quinze artigos por ano; a décima colocada, a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), publica somente quatro artigos por ano; e a vigésima 

colocada, o Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC-RJ), divulga somente um 

artigo por ano.  

É válido salientar que os trabalhos científicos sustentados em eventos não possuem o 

mesmo peso acadêmico que os artigos publicados em revistas científicas, pois aqueles não são 

avaliados com tanto rigor, em razão de serem analisados em um curto período de tempo. 

Entretanto, apesar de ser um evento, o EnANPAD constitui, atualmente, o melhor medidor 
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para a produção científica brasileira em Administração (WOOD JR.; CHUEKE, 2008). 

Conforme é destacado por Machado-da-Silva et al. (2008, p. 359), o EnANPAD “é 

considerado o evento científico da área de administração mais importante do país”.  

Por outro lado, para se publicar um artigo nos periódicos nacionais de maior impacto 

na área, é necessário que ele passe por um rigoroso e demorado processo de avaliação, cujo 

propósito é verificar se ele porta realmente alguma contribuição significativa, com novas 

abordagens e inédito. Consequentemente, o tempo médio para a aprovação de um artigo é um 

problema, pois se estende por vários meses. Com isso, a publicação dos resultados de 

pesquisas importantes ocorre com atraso.  

A avaliação de periódicos no campo da Administração considerada mais importante, 

conforme Machado-da-Silva et al. (2008), é aquela decorrente do uso do Sistema Qualis, da 

CAPES. Instituído em 1998, ele promove a análise regular de periódicos, realizada por 

comissões de especialistas, contribuindo, dessa forma, para o aperfeiçoamento e a avaliação 

da produção científica dos programas de pós-graduação stricto sensu.  

Nesse conexto, convém observar que o sistema Qualis é fundamentado em critérios
2
 

estabelecidos pela CAPES, possibilitando, assim, um ranking dos periódicos por área do 

conhecimento científico. Desse modo, quanto mais bem avaliadas, as revistas tornam-se 

fontes de informação mais seguras para os pesquisadores, atestando não só a competência do 

veículo que fornece e avalia tais informações, como também de seus autores.  

De acordo com Witter (2006), tais considerações reforçam a noção de que a 

avaliação do produto científico é um processo complexo que vem se aprimorando nos últimos 

anos e que para ser executada a contento, demanda mecanismos que garantam objetividade e 

precisão. Além disso, o conhecimento é algo em constante avanço, o que acarreta, também, a 

necessidade de aperfeiçoamento dos critérios e das técnicas de avaliação das pesquisas. Sendo 

assim, devem ser sempre buscadas medidas mais eficazes no sentido de garantir confiança e 

credibilidade ao resultado das avaliações realizadas.  

Os professores Carlos Osmar Bertero, Flávio Carvalho de Vasconcelos, Marcelo 

Pereira Binder e Thomaz Wood Jr., com o intuito de realizar uma nova avaliação e apontar as 

diretrizes para o fortalecimento do campo científico da Administração, enfocando a década de 

2000, organizaram o Fórum sobre Produção Científica Brasileira em Administração. Bertero 

et al. (2013) relatam que, do fórum, extraíram várias conclusões que foram materializadas em 

                                                           
2
 A CAPES adota um sistema de avaliação que considera basicamente dois fatoress: qualidade (alta, 

média ou baixa, níveis equivalentes aos conceitos A, B e C) e circulação (internacional, nacional ou 

local). 
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cinco artigos, abrandenso as seguintes áreas: Comportamento Organizacional, Gestão de 

Pessoas, Finanças, Gestão de Operações e Marketing. Em comum, Bertero et al. (2013) 

expõem uma concepção crítica do crescimento da produção científica brasileira na década de 

2000, destacando que tal expansão é acompanhada por algumas vulnerabilidades teóricas e 

metodológicas consideráveis. 

No artigo contendo a análise da produção científica na área de Comportamento 

Organizacional (CO)
3
, realizada por Sobral e Mansur (2013), revelou-se que esta área já 

estabeleceu identidade própria
4
, evidenciando uma grande diversidade de temas, com ênfase 

para a cultura e a aprendizagem. Os mesmos autores destacam, ainda, a predominância da 

abordagem qualitativa, ressaltando, porém, algumas fragilidades metodológicas e, por fim, 

sugerindo caminhos para reverter essa situação: 

 

Ainda conviria observar que, devido ao viés metodológico dos estudos 

realizados, há necessidade de se ampliarem as pesquisas no que diz respeito 

à escolha epistemológica e utilização de métodos e técnicas adequadas a ela, 

o que garantiria maior validade científica e, portanto, maior contribuição 

para o campo de CO. Paralelamente, poderia haver uma intensificação de 

estudos no nível e utilização de abordagens em vários níveis, além do 

aumento de estudos inferenciais, com base em experimentos e testes 

controlados. Para a consolidação do campo nos próximos anos, as pesquisas 

deveriam, ainda, adotar perspectivas mais amplas em relação a questões 

teórico-metodológicas, submetendo teorias a testes empíricos mais robustos. 

A literatura indica que o CO adotou internacionalmente uma metodologia 

preferencialmente quantitativa, enquanto a produção científica nacional 

analisada indica preferência por metodologia qualitativa. Seria aconselhável 

que se buscasse uma produção mais equilibrada, usando ambas as 

metodologias (SOBRAL; MANSUR, 2013, p. 33). 

 

Já na área de Gestão de Pessoas, cuja análise fora realizada por Mascarenhas e 

Barbosa (2013), foram avaliados 32 textos, publicados em três periódicos (RAE, RAC e 

RAUSP), entre 2000 e 2010. A análise apontou os seguintes problemas: dificuldade de os 

autores sistematizarem os estudos prévios para contextualizar sua perspectiva; fragilidade na 

conexão entre a teoria e a metodologia; justificativas insuficientes; procedimentos 

metodológicos com pouco detalhamento; pouca reflexão com base nos dados analisados. De 

acordo com os mesmos autores, 

 

                                                           
3
 A análise se deu com base no período de 2001 a 2010, incidindo sobre os principais periódicos em 

Administração: Revista de Administração de Empresas (RAE), Revista de Administração Pública 

(RAP), Revista de Administração Contemporânea (RAC), Revista de Administração Mackenzie 

(RAM) e Revista de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP).  
4
 De 1.895 artigos analisados, 185 foram considerados pertencentes a área do CO.  
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Construir o impacto da produção brasileira em Administração dependeria de 

se aprofundar o entendimento sobre sua relevância. [...] Dois caminhos para 

reflexão emergiriam. O primeiro seria analisar para quem escrevemos. 

Segundo Spink e Alves (2011), o dilema de instituições e pesquisadores 

seria, na prática, privilegiar certas agendas com as quais se engajar. Diante 

da tendência pela internacionalização, esse dilema se resumiria à escolha 

entre a produção de relevância às agendas anglófonas, concebida 

implicitamente como agenda internacional, mas relevante principalmente aos 

países de língua inglesa, e a produção de relevância local, que refletiria o 

modelo da universidade comprometida com a sociedade civil, que direciona 

atenção à problemática local sem descuidar de processos globais 

subjacentes. Segundo caminho seria analisar o que escrevemos. Aqui valeria 

a proposição de Rousseau, Manning e Denyer (2008), para quem somente a 

síntese de um corpo de evidências científicas revelaria implicações 

consistentes à prática, abrangendo acúmulo, análise e interpretação de um 

conjunto de textos. Dado o volume atual da produção científica nacional, 

seria desejável identificar e sistematizar a contribuição dos textos, sintetizar 

o conhecimento sendo acumulado, refletir sobre seus limites e 

desdobramentos, e indicar caminhos para desenvolvimento futuro. 

(MASCARENHAS; BARBOSA, 2013, p. 42). 

 

No tocante a área de Finanças, analisada por Leal, Almeida e Bortolon (2013), foi 

publicado importante levantamento da produção científica brasileira no período de 2000 a 

2010. Nesse trabalho, os autores realizaram uma avaliação bibliográfica quantitativa e 

qualitativa em 11 periódicos científicos nacionais, das áreas de Administração, Contabilidade, 

Economia e Produção, totalizando 3.417 artigos, dos quais 461 foram considerados como da 

esfera das Finanças. A pesquisa constatou que houve um crescimento qualitativo da pesquisa 

em Finanças no Brasil, mas também que ele poderia ter sido maior. Ademais, viu-se que a 

produtividade dos pesquisadores permaneceu baixa e que existiam poucos artigos em inglês 

para contribuir com a difusão internacional. Outro problema observado é que as áreas 

temáticas mais comuns, ‘finanças corporativas’ e ‘gestão de investimentos’, refletem a 

abundância de dados de empresas com ações em bolsa, negligenciando as demais. Não 

obstante, aquilo que os autores evidenciaram como principal fraqueza nesses trabalhos foi a 

pouca inovação teórica e metodológica, visto que a maior concentração deles replica 

pesquisas empíricas estrangeiras, impossibilitando sua promulgação em periódicos 

internacionais de grande impacto. 

No que tange a área de Gestão de Operações, Paiva e Brito (2013) publicaram um 

estudo sobre a produção acadêmica brasileira, ocorrida entre os anos de 2000 e 2010, 

considerando dois fatores complementares: a relevância e o rigor científicos. Primeiramente, 

foram selecionadas revistas com Qualis A2 vinculadas a associações ou escolas de 

Administração e que publicam trabalhos na área em questão. Nesse primeiro grupo, foram 
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analisadas (RAC, RAE e BAR)
5
. Complementarmente, analisaram-se os periódicos 

internacionais mais importantes ligados a essa mesma área. No segundo grupo, foram 

inseridos os títulos de periódicos (JOM, POM, IJOPM e IJPE)
6
 que continuamente tem 

publicado artigos de pesquisadores brasileiros e ficam no limite entre os campos da 

Administração e da Engenharia de Produção. Na análise dos autores, existe uma grande 

proximidade do que é publicado nos artigos científicos brasileiros como nos periódicos 

internacionais, indicando um certo nível de afinidade, representando-se a questão de 

programação da produção.  

Quanto ao rigor metodológico, na área de Gestão de Operações, Paiva e Brito (2013) 

alertam para a necessidade de um esforço adicional para minimizar a lacuna histórica de 

inserção internacional, ou seja, a produção científica brasileira deve se alinhar ao nível de 

rigor metodológico das publicações de ponta no cenário internacional. Assim, inicialmente, 

segundo os mesmos autores, os estudos fundamentados, tanto em survey, como em métodos 

qualitativos, necessitam aproximar-se do nível de rigor metodológico das publicações de 

primeira linha internacional. Segundo os autores, os métodos menos empregados nos 

periódicos brasileiros, como experimentos, uso de dados secundários e pesquisa-ação, são 

também oportunidades para incremento das pesquisas a nível nacional. Pois, tais métodos 

proporcionam como benefício potencial sua proximidade com o mundo empresarial. 

Entretanto, também é relevante a utilização de múltiplas metodologias associadas, inseridas 

em projetos de pesquisa abrangentes. Diante desse cenário, Paiva e Brito (2013, p. 64) deixam 

um “[...] desafio para os nossos programas de mestrado e doutorado se inserirem nessa 

empreitada e formarem futuros pesquisadores capazes de desenvolver pesquisas com essas 

orientações”. 

Em outra pesquisa, apreciando a produção científica brasileira em Marketing, entre 

2000 e 2009, Mazzon e Hernandez (2013) realizaram uma verificação mais abrangente 

correspondendo a um montante de 1.272 artigos. Os autores perceberam que ocorreu um 

crescimento quantitativo expressivo no campo de estudo em questão, o que é um fator muito 

positivo, mas também afirmam que alguns aspectos merecem reflexão mais embasada. Eles 

destacam a importância dos congressos como veículo para disseminação da produção 

                                                           
5
 A análise na área de Gestão de Operações ocorreu entre os anos de 2000 e 2010, nas seguites revistas 

a Revista de Administração Contemporânea (RAC), a RAE-Revista de Administração de Empresas 

(RAE) e a Brazilian Administration Review (BAR) 
6
 A análise dos periódicos internacionais na area Gestão de Operações de incluiram os seguintes títulos 

de periódicos: Journal of Operations Management (JOM), Production and Operations Management 

(POM) e International Journal of Operations & Production Management (IJOPM). Acrescentou-se o 

International Journal of Production Economics (IJPE) 
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intelectual brasileira e apontam o tema do comportamento do consumidor como aquele que 

mais atrai pesquisadores. Além disso, revelam que, de forma geral, a grande fraqueza dos 

trabalhos está na falta de inovação, principalmente na questão metodológica, atribuindo a isso 

a barreira que impede a sua publicação em periódicos de maior importância, notadamente nos 

internacionais. 

Com os diversos estudos citados sobre a produção científica no campo da 

Administração, em algumas de suas diversas áreas, os autores mostram uma dimensão crítica 

do crescimento da produção científica no Brasil. Foi visto que a produção brasileira progrediu 

e se ampliou, mas continua dando reflexos de instabilidade teórica e metodológica 

consideráveis, o que a torna ainda pouco relevante, em sua lenta inserção no mercado editoral 

internacional. 

 

2.3 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL DOS USUÁRIOS 

  

Esta seção destina-se a fazer um levantamento da literatura a respeito dos “estudos de 

usuários da informação”, ou seja, dos “estudos do comportamento informacional dos 

usuários” (ARAÚJO, 2012), levando em conta tanto o contexto nacional quanto o 

internacional. 

Os estudos de usuários enfocam diferentes pessoas e grupos que necessitam de 

informações para utilizá-las em atividades diversas ou empregá-las para tentar compreender 

fenômenos variados. Assim, as necessidades e os usos de informação se darão conforme a 

profissão ou o grupo social do usuário, suas características demográficas e os requisitos 

específicos da tarefa que executa num dado momento, seja no âmbito profissional, 

organizacional e social dos usuários. 

O termo “usuário” possui diferentes significados, podendo ser caracterizado, de 

forma geral, como aquele que exerce o uso de alguma coisa. No entendimento de Sanz 

Casado (1994, p. 20), o usuário da informação é “aquele indivíduo que necessita de 

informação para o desenvolvimento de suas atividades”, com o intuito de produzir e utilizar a 

informação de maneira sistemática, pertencendo, em geral, a institutos, universidades, centros 

de documentação e informação etc. Além de cientistas/pesquisadores, os usuários da 

informação podem ser também professores, estudantes, profissionais diversos 

(administradores, economistas, contadores, engenheiros, médicos, advogados etc.), 

empresários e o público em geral. Para González Teruel (2005), cada usuário possui tanto 

características particulares quanto outras comuns aos diversos tipos de usuários. Nesse 
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sentido, entende-se que para os diferentes grupos de usuários existem características comuns 

ao conjunto dos membros, como também características peculiares a cada indivíduo.  

Guinchat e Menou (1994, p. 481) apontam o usuário como “elemento fundamental 

de todos os sistemas de informação [...]”, uma vez que existe uma explicação das atividades 

inerentes a esses sistemas, que nada mais são do que um grupo lógico de subsistemas e dados 

(ou informações) necessários para suprir as necessidades de informação de uma comunidade, 

grupo ou processo. Ora, se todo sistema é feito para atender à demanda de um determinado 

tipo de usuário, é óbvio que sua estrutura, as informações disponibilizadas, bem como todos 

os seus componentes, serão idealizados em função do usuário-alvo. Logo, o estudo de 

usuários é necessário para que se conheça a demanda que orientará a construção do sistema de 

informação. 

Esse campo de pesquisa é investigado há quase um século. A respeito de sua origem, 

Figueiredo (1994) aponta dois momentos distintos: os primeiros estudos de usuários de 

bibliotecas públicas, em 1930, na Escola de Chicago, propostos para grupos estrangeiros na 

comunidade dos EUA por meio da biblioteca pública. Ressalta-se que a maior concentração 

dos estudos de usuários em biblioteca foi constatada no início da segunda metade da década 

de 1940, mais precisamente em 1948. 

Nos anos 1930, surge o grande interesse em identificar como e o que as pessoas liam, 

considerando as preferências e motivações para o uso dessas informações, pois naquela época, 

era bastante valorizado o conceito educacional da biblioteca pública, por se acreditar que ela 

exercia papel importante na educação, elevando o conhecimento das pessoas (FIGUEIREDO, 

1994). 

Em 1948, na Conferência da Royal Society, foram expostos trabalhos de grande 

contribuição para os estudos referentes às necessidades dos usuários. Já em 1958, a 

Conferência Internacional de Informação Científica, em Washington, Estados Unidos, 

cooperou bastante para o crescimento desse campo de pesquisa, com uma grande quantidade 

de trabalhos defendidos. Nas décadas de 1960 e 1970, a ênfase dos estudos de usuários ganha 

tamanha propoção que foram criados centros de pesquisa para esse fim, como o Centre for 

Research on User Studies (CRUS), em Sheffield, na Inglaterra, (PINHEIRO, 1982; 

FIGUEIREDO, 1994). 

Na década de 1960, de acordo com Baptista e Cunha (2007, p. 171), os estudos “se 

preocupavam em identificar, notadamente, a frequência de uso de determinado material e 

outros comportamentos, de forma puramente quantitativa, e não detalhavam os diversos tipos 

de comportamentos informacionais”. Portanto, nessa década, os estudos de usuários eram 
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destinados a analisar apenas a frequência de uso, sem dar a devida importância em verificar a 

satisfação quanto a qualidade da informação obtida pelos mesmos. 

Já na década de 1970, nasceu o interesse por conhecer o modo como os usuários 

obtinham e usavam a informação. A finalidade era suprir as reais necessidades 

informacionais. Ferreira (1997a, p. 2) destaca essa fase ao mencionar que “na década de 70, a 

preocupação maior passa a ser o usuário e a satisfação de suas necessidades de informação”. 

Baptista e Cunha (2007, p. 171) consideram que esse período foi marcado pela realização de 

estudos sobre a transferência da informação, a relevância dela, o acesso a ela e o tempo para 

obtenção da resposta. Os fatos apresentados pelos três autores indicam uma nova visão quanto 

à importância da descoberta do grau de satisfação dos usuários. Para isso, é recomendável a 

aplicação do estudo do uso da informação com o intuito de identificar as necessidades de cada 

usuário, com o fim de supri-las, se possível, em todos os seus aspectos. 

Da década de 1980 em diante, é sinalizada uma mudança de paradigma – da fase 

quantitativa para a fase qualitativa – surgindo então as primeiras contribuições da abordagem 

alternativa. Baptista e Cunha (2007) constataram que as pesquisas com métodos quantitativos 

não forneciam dados concretos para diagnosticar as necessidades reais individuais dos 

usuários e para implementação de sistemas de informação compatíveis com essas 

necessidades. 

Deve ficar claro que a pesquisa quantitativa se caracteriza pelo uso de técnicas 

estatísticas, a fim de assegurar precisão na etapa de análise e apreciação dos resultados. 

Conforme destacam Baptista e Cunha (2007, p. 170), esse tipo de pesquisa amplia “a margem 

de confiabilidade quanto às inferências dos resultados encontrados”. Por outro lado, Baptista e 

Cunha (2007, p.173) dizem que a pesquisa qualitativa: 

 

[...] focaliza a sua atenção nas causas das reações dos usuários da informação 

e na resolução do problema informacional, ela tende a aplicar um enfoque 

mais holístico do que o método quantitativo. Além disso, ela dá mais atenção 

aos aspectos subjetivos da experiência e do comportamento humano. 

 

Segundo acentuam Baptista e Cunha (2007, p. 169), ao longo das décadas de 30 a 80, 

os objetivos das pesquisas na temática “estudo de usuários” parecem continuar inalterados, 

quais sejam: “[...] coletar dados para criar e/ou avaliar produtos e serviços informacionais, 

bem como entender melhor o fluxo da transferência da informação”. Isso ocorre por 

permanecerem garantindo análises e interpretações com precisão de resultados.  

Entretanto, no Brasil, os estudos de usuários, de acordo com Pinheiro (1982), 
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apareceram, tardiamente, na segunda metade da década de 1970, mais precisamente em 1976, 

sobressaindo-se em dissertações de mestrado e refletindo a influência dos cursos de pós-

graduação, em especial o de Ciência da Informação do IBICT.  

Atualmente, muitas das pesquisas que abordam este tema são produções acadêmicas 

dos programas de pós-graduações de diversas IES brasileiras, no campo da Ciência de 

Informação, como também em outras áreas afins, conforme pode ser visualizadas na BDTD. 

As pesquisas realizadas são voltadas não apenas para conhecer as necessidades 

informacionais dos usuários das bibliotecas, mas também para investigações sobre o uso de: 

serviços na internet, portais eletrônicos, repositórios institucionais, redes sociais virtuais. 

Além disso, os estudos de usuários contemporâneos se destinam a compreender o 

comportamento informacional de públicos distintos como usuários dos serviços ligados a 

saúde, comunidade carcerária, usuários de drogas etc.  

Conforme Santana (2013), os estudos de usuários podem ter objetivos focados nas 

necessidades, na demanda, no uso e na satisfação do serviço de informação fornecido, sendo 

que tais objetivos são relacionados ao grupo objeto da pesquisa. Como exemplo, uma 

pesquisa que tenha como objeto de estudo os usuários de e-readers, terá a tendência de ter 

como finalidade compreender o grau de satisfação do serviço, em vista de ser este o aspecto 

mais relevante a ser descoberto nesta situação. 

Nessa perspectiva, o estudo de usuários surge como uma técnica por meio da qual se 

observa, se conhece e se compreende o comportamento informacional dos usuários, 

considerando um determinado sistema de informação, com a finalidade de descobrir o que as 

pessoas necessitam em matéria de informação, ou se elas estão satisfeitas e sendo atendidas de 

maneira apropriada por seus provedores. Figueiredo (1994, p. 7) define assim os estudos de 

usuários: 

 

[...] [são] investigações que se fazem para saber o que os indivíduos 

precisam em matéria de informação, ou então, para se saber se as 

necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de 

um centro de informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada. 

 

De acordo com Dias e Pires (2004, p. 11), o estudo de usuários deve ser 

compreendido como “uma investigação que objetiva identificar e caracterizar os interesses, as 

necessidades e os hábitos de uso de informação de usuários”. Para Tarapanoff (2004, p. 120), 

o estudo de usuários é considerado da seguinte forma: 
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[...] [uma] técnica utilizada para traçar o perfil de usuários de um 

determinado produto, serviço ou centro de documentação e a partir daí 

direcionar e padronizar o atendimento, melhorar a qualidade dos produtos 

oferecidos e atender da melhor maneira possível a demanda e a necessidade 

dos usuários. 

 

Na perspectiva de Sanz Casado (1994, p. 31), encontramos outra definição de estudo 

dos usuários, ou seja, “o conjunto de estudos que trata de analisar, qualitativa e 

quantitativamente, os hábitos de informação dos usuários, através da aplicação de diferentes 

métodos, entre estes os matemáticos, principalmente estatísticos, ao uso da informação”. 

Por sua vez, Rodriguez (2009, p. 4) propõe um conceito abrangente e contemporâneo 

de “estudos de usuários”, considerando-o da seguinte forma: 

 

[...] trabalho que se realiza a fim de conhecer não somente as necessidades 

de informação e/ou formação (surgimento da necessidade), mas também as 

demandas e hábitos (expressão, comportamento) bem como o grau de 

satisfação em relação a um produto, serviço ou um centro de informação de 

determinado grupo de usuários (tradução nossa). 

 

Já Guinchat e Menou (1994, p. 482) acentuam que “o usuário é um agente essencial 

na concepção, avaliação, enriquecimento, adaptação, estímulo e funcionamento de qualquer 

sistema de informação”. Assim sendo, ele atua como elemento ativo no contexto, podendo 

contribuir na formulação de estratégias e na avaliação dos resultados das investigações com 

suas opiniões e sugestões. Por outro lado, o usuário pode operar como um fator que dificulta 

todo o processo relativo a qualquer sistema de informação, caso desconheça os modos como a 

informação deve ser tratada ou/e se nega a fornecer informações necessárias ao melhoramento 

do sistema. Como exemplo, caso um usuário se negue a responder a questionário destinado a 

avaliar certo aspecto de um serviço prestado em uma biblioteca, estará causando distorções no 

resultado, deixando de contribuir com a melhoria pretendida com a pesquisa. 

Nesse sentido, os usuários devem ser motivados a tornar conhecidas as suas 

necessidades informacionais e, ao mesmo tempo, a assumir alguma responsabilidade para que 

elas sejam atendidas e sugerir melhorias para aprimoramento dos serviços prestados pela 

unidade de informação que está realizando o estudo. 

Perante tais definições, é possível compreender que, de maneira geral, o estudo de 

usuários é entendido como um tipo de pesquisa utilizada para descobrir as reais necessidades 

de determinado grupo que se utiliza de serviço ou produto destinados ao manuseio da 

informação. Portanto, o estudo de usuários funciona como instrumento relevante no 

planejamento e avaliação dos serviços de informação, pois, com um conhecimento mais 
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apurado daqueles que deles se utilizam, o profissional aplicador da pesquisa pode sugerir 

novas maneiras de abordar, preparar e elaborar políticas de acesso a produtos e serviços de 

informação, de modo a melhorar a qualidade no seu fornecimento.  

Acrescente-se que esse tipo de estudo procura conhecer e caracterizar os diversos 

perfis de usuários da informação, visto que estes variam permanentemente, conforme a 

necessidade e o uso da informação, e de acordo com circunstâncias, interesses, momentos e 

épocas. Nesse entendimento, Figueiredo (1999) descreve esse modelo de variabilidade das 

necessidades informacionais com base na atividade exercida e nos interesses e necessidades.  

De acordo com González Teruel (2005), a investigação sobre as necessidades e os 

usos de informação está relacionada com os problemas que provocaram a necessidade de 

informação, com o registro das características do processo estratégico de busca e, por fim, 

com a determinação da informação que possibilitará tomar decisões em relação a um 

problema inicial. 

Nessa perspectiva, Ramalho (2012) entende que a necessidade informacional do 

indivíduo está relacionada com as atividades desempenhadas por este no seu dia-a-dia, quer 

sejam, no campo profissional ou particular. Por conseguinte, normalmente, o usuário precisa 

de informações para suprir suas necessidades de informação relativas ao seu trabalho ou para 

seu entendimento particular, referente a qualquer área de seu interesse. 

Para González Teruel (2005), os estudos de usuários da informação constituem um 

conjunto de pesquisas cujos resultados possibilitam planejar e aperfeiçoar os sistemas de 

informação. De acordo com Figueiredo (1994), é possível observar por que, como e com qual 

intuito os indivíduos usam a informação, bem como quais fatores interferem em tal uso. 

González Teruel (2005), por sua vez, afirma que a observação sistemática do usuário tem 

grande valor para que se tomem decisões tanto do ponto de vista da gestão de unidades de 

informação quanto da perspectiva do profissional da informação que atende as demandas 

inerentes a sua função. 

Nos estudos de usuários, são adotados, especialmente, métodos das Ciências Sociais. 

Dentre os quais, conforme Cunha (1982), Figueiredo (1994), Dias e Pires (2004) e Baptista e 

Cunha (2007) destacam, os mais adotados incluem observação, entrevistas, questionários ou 

diários, levantamento de opiniões ou sugestões, técnica do incidente crítico, análise 

documentária, método Delphi, pesquisa survey, estudo de comunidades, entre outros. Em seus 

estudos, Baptista e Cunha (2007) apontam o questionário como o método mais apropriado e 

mais empregado em investigações de natureza quantitativa (podendo trazer questões abertas 
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que coletem dados qualitativos), ao passo que a entrevista e a observação seriam mais 

adequadas para pesquisas de caráter qualitativo. 

Nos métodos quantitativos, são utilizados dados como a quantidade de acessos nos 

portais, número de empréstimos e de consultas das obras científicas. Já nos métodos 

qualitativos, os dados coletados referem-se a verificação da facilidade do acesso aos portais, a 

consulta sobre a importância das obras disponibilizadas para empréstimo etc. Em geral, a 

escolha de um método depende, primeiramente, das informações que se tenciona coletar, ou 

seja, dos objetivos da pesquisa. Assim, o método de pesquisa a ser aplicado depende do foco 

da pesquisa e do tipo de aferição buscada. Por exemplo, caso se deseje saber se um grande 

acervo está suprindo as necessidades informacionais de seus usuários, o método a ser aplicado 

deverá ser o qualitativo. 

Efetivamente, o estudo de usuários é um procedimento dinâmico e permanente, pois 

as necessidades informacionais que eles apresentam podem mudar conforme suas preferências 

e as atividades específicas que realizam. Desse modo, o planejamento da formação de 

qualquer acervo tem como um dos principais direcionadores aqueles que se utilizam dele, os 

usuários, que se tornam, por assim dizer, parceiros do gestor, pois determinam não semente 

como a informação vai ser disseminada, mas também sua quantidade e qualidade. 

Concordando com essa noção, Monteiro (2005) afirma que é importante se trabalhar em 

parceria com o usuário, em constante dialogo com ele.  

Portanto, o escopo do estudo de usuários é avaliar, analisar e entender dados 

referentes ao comportamento informacional mantido por esse público, tendo em vista uma 

redefinição e reorientação das estratégias adotadas pela unidade de informação. Na 

compreensão de Cunha (2008), esse tipo de estudo inclui, também, a averiguação de como e 

para que a informação é empregada pelos usuários, além das formas como as necessidades 

informacionais são anunciadas e conhecidas. 

A esse respeito, Tarapanoff (2004) considera que, mediante o estudo de usuários, faz-

se possível medir o grau de satisfação da clientela, avaliando a eficiência e a eficácia das 

estratégias empregadas em um dado contexto. Nesse sentido, uma interessante forma de 

examinar o desempenho dos produtos e serviços prestados seria por meio de um 

acompanhamento de satisfação constante, que pode ser uma ferramenta para mensurar, 

cotidianamente, a qualidade de uma unidade de informação. 

Conforme aponta Ferreira, podem-se distinguir, no tocante ao campo de estudos de 

usuários, duas abordagens consolidadas (1997a). A primeira é chamada de “abordagem 

tradicional” ou “paradigma clássico”, e nela o usuário é visto apenas como um dos integrantes 
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do sistema, não como a sua razão de ser, ou seja, é simplesmente um informante para a 

pesquisa de cunho quantitativo e atua de maneira passiva, visto que o foco é o sistema. A 

segunda é denominada “abordagem alternativa” ou “abordagem centrada no usuário”, em que 

o principal é o usuário, e não o sistema; o usuário é reconhecido, além de contribuir com sua 

opinião, revelando as falhas e sugerindo melhorias.  

Figueiredo (1979, p. 80) faz a seguinte definição acerca desses dois paradigmas: 

 

[...] na abordagem tradicional, os estudos são orientados ao uso de uma 

biblioteca ou centro de informação individual, já na abordagem alternativa 

os estudos são orientados aos usuários, i.é., investigação sobre um grupo 

particular de usuários, como esse grupo obtém a informação necessária ao 

seu trabalho.  

 

Araújo (2010) indica alguns nomes que, no final da década de 1970, criaram modelos 

teóricos voltados para uma melhor compreensão do processo pelo qual os usuários sentem 

necessidade e se engajam na busca e uso de informação. Apoiados por uma perspectiva 

cognitivista, autores como Belkin (1980), Wilson (1981), Dervin (1983), Taylor (1986), Ellis 

(1989) e Kuhlthau (1991). Esse grupo de autores desenvolveu estudos que foram 

denominados de “abordagem alternativa”, por contestarem o modelo da abordagem 

tradicional. Portanto, os estudos de usuários, na perspectiva da abordagem alternativa, 

contribuíram com o aparecimento, ao longo dos anos, de vários modelos para explicar o 

comportamento informacional.  

No que concerne à abordagem alternativa ou de percepção, parte integrante do 

método qualitativo, enfatiza-se que a pessoa é colocada à frente de todo o processo, 

procurando-se descrever suas necessidades informacionais. Nesta abordagem, o usuário não é 

somente um informante, nem o sistema de informação é colocado como centro da pesquisa, 

mas o usuário é posto como personagem central, onde suas experiências pessoais são 

valorizadas. Assim, o sistema de informação é posto como um simples serviçal do usuário. 

Por conseguinte, a informação apenas possui sentido quando introduzida de maneira 

contextualizada. Nesta linha de raciocínio, pode-se dizer que o contexto é por demais 

importante e deve ser captado por meio daqueles que são o fim de todo o sistema 

informacional, o usuário. Somente esse poderá, por meio de suas impressões e experiências, 

dar contexto a informação científica, direcionando-a e filtrando os dados imprescindíveis para 

a solução dos problemas surgidos. Assim, o usuário é capaz de atribuir sentidos que se alteram 

e se atualizam no tempo e no espaço, constantemente, conforme o cenário em que está 

inserido, ou seja, conforme o problema posto, demandando daí a uma constante revisão do 
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modo com as informações são tratadas e do sistema de informação disponibilizado.  

Esses novos estudos de comportamento de usuários caracterizaram-se por 

observarem o ser humano como sendo construtivo e ativo, dando-se mais ênfase à pesquisa 

qualitativa. O que se objetiva com essa perspectiva é identificar, por meio de levantamento, 

como eles fazem para localizar as informações que procuram, quais informações eles 

enfrentam nesse processo, quais fontes de informação são mais relevantes para suas pesquisas 

e como fazem uso delas. Para responder a esses questionamentos, tal levantamento busca 

traçar meios capazes de proporcionar o delineamento eficiente para solucioná-las, e assim 

atendê-los de forma satisfatória.  

Rolim e Cendón (2003), Martínez-Silveira e Oddone (2007), assim como Garcia 

(2007), demonstram, de forma interessante, as distinções nas abordagens, nas pressuposições 

teóricas dos principais modelos sobre o estudo de usuários encontrados em pesquisas na área 

de Ciência da Informação. Tais modelos estão sintetizados logo abaixo, no Quadro 2.  
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Quadro 2 – Modelos teóricos de estudo de usuários 

 

AUTOR 
MODELO 

TEÓRICO 
CARACTERIZAÇÃO 

Belkin 

(1980) 

Estado anômalo do 

conhecimento 

Aborda o estado que ocorre quando um indivíduo identifica uma 

necessidade de informação e considera seu estado de conhecimento 

reconhecendo a necessidade de buscar novas informações.  

Wilson (1981) 

Modelo geral de 

comportamento de 

informação 

Transfere o foco do estudo das fontes utilizadas para o uso da 

informação no ambiente do indivíduo, e compreende que a 

necessidade de informação é de natureza secundária e pode ser 

definida como fisiológica, cognitiva ou afetiva. Em seu modelo 

foram utilizadas teorias de várias áreas do conhecimento, e tanto o 

valor da informação quanto as barreiras ao uso da informação são 

concernentes ao contexto do usuário, suas demandas pessoais, 

profissionais, do ambiente em que está imerso 

Dervin 

(1983; 1986) 
Sense-making 

Compreende a necessidade informacional como algo subjetivo, 

situacional e holístico. O usuário não é visto como um receptor 

passivo, mas sim como sujeito ativo, como um ser em movimento. 

Taylor 

(1986) 

Abordagem do valor 

agregado (User-

values /value-added) 

Considera que o valor da informação reside no significado da 

informação para o ambiente do indivíduo. A informação é buscada 

porque será utilizada pelo indivíduo em uma determinada demanda. 

Ellis 

(1989) 
Modelo de Ellis 

Identifica, no processo de busca da informação, oito atividades ou 

características não sequenciais, mas ainda assim interdependentes:  

a) iniciar - identificar fontes que podem servir como ponto de 

partida; 

b) encadear - seguir novas fontes sugeridas pelas fontes iniciais; 

c)  vasculhar - agrupar informações relacionadas pelo tema; 

d)  diferenciar - filtrar e selecionar fontes; 

e)  monitorar - manter-se a par dos progressos ocorridos numa área, 

acompanhando regularmente determinadas fontes; 

f)  extrair - explorar sistematicamente uma ou mais fontes; 

g)  verificar - checagem para garantir correção ou ausência de erros 

óbvios; 

h) finalizar - voltar a literatura após a conclusão de uma pesquisa, na 

fase de escritura do texto.  

Kuhlthau 

(1991) 

Information Search 

Process – ISP 

Sugere que o estado emocional inicial de incerteza, confusão e 

ambiguidade associado à necessidade de buscar informação vai 

sendo superado pela confiança e satisfação, à medida que se avança 

na busca e na hipótese de que o indivíduo está alcançando êxito. 

Wilson; Walsh 

(1996) 

Modelo revisado de 

comportamen-to 

informacional de 

Wilson 

Abrange maior número de elementos que o da “busca ativa”. Aqui o 

“processo de informação e uso” é definido como imprescindível à 

retroalimentação (feedback), para saber se a necessidade de 

informação foi de fato satisfeita. 

Ingwersen 

(2002) 
Modelo cognitivo 

Concentra-se em identificar os processos de cognição que podem 

surgir em todos os elementos de processamento de informação 

envolvidos. 

Fonte: Adaptado de Rolim e Cendón (2013), de Martínez-Silveira e Oddone (2007), e de Garcia 

(2007). 

 

Os modelos expressos no Quadro 2 são considerados importantes para nortear a 

coleta e análise de dados do comportamento informacional dos usuários, pois, por 

pertencerem a linha de abordagem altenativa, conseguem por no centro o usuário e suas 

necessidades. Em particular, é interessante destacar que para uma averiguação mais 

abrangente do conhecimento da necessidade de informação e para a realização de pesquisa de 
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qualidade, neste âmbito, Ferreira (1997b) elege o sense-making como o modelo mais 

completo e abrangente, pois busca de forma holística entender o usuário de maneira mais 

profunda no intuito de satisfazê-lo.  

O sense-making foi proposto em 1972 por Brenda Dervin, professora do 

Departamento de Comunicação da Ohio State University, na cidade de Columbus, Estados 

Unidos. Ferreira (1997b) enfatiza que a abordagem intitulada sense-making somente foi 

apresentada ao público em maio de 1983, por ocasião do International Communications 

Association Annual Meeting, em Dallas/TX/USA, quando foi publicado um documento 

abrangendo sua base teórica, conceitual e metodológica.  

A base conceitual do sense-making, segundo Ferreira (1997b, p. 2): 

 

[...] foi desenvolvida com suporte na teoria de vários estudiosos, como 

Bruner e Piaget (cognição), Kuhn e Habernas (constrangimento das ciências 

tradicionais e alternativas), Ascroft; Beltran e Rolins (teórica crítica), Jackins 

e Roger (teoria psicológica) e principalmente em Carter, teórico da 

comunicação, afirmando que o homem cria idéias para transpor as lacunas 

que lhes são apresentadas em decorrência da descontinuidade sempre 

presente na realidade. 

 

Ferreira (1997b) destaca que, dentre as atuais metodologias de estudos de usuários, o 

sense-making é um método que possui um grande número de adeptos em todo o mundo. 

Conforme Dervin, citada por Ferreira (1997b), houve um crescente emprego do sense-making 

em várias áreas científicas (comunicação, informação e biblioteconomia, educação, 

assistência social, psicologia, medicina e outras), passando a estar bastante presente em teses 

de doutoramento, trabalhos acadêmicos com enfoque nas pesquisas de opinião pública sobre 

política, processos de comunicação, estudos acerca de imagens organizacionais, recepção de 

audiência e, ultimamente, na área das telecomunicações. A autora acentua que Dervin também 

verificou que o sense-making pode ser aplicado em análises com variados ângulos, ou seja, 

pode ser utilizado para análises do ponto de vista individual, grupal, organizacional, 

comunitário e cultural. 

No entendimento de Ferreira (1997b), esta metodologia se “propõe avaliar como 

pacientes/audiências/usuários/clientes/cidadãos percebem, compreendem, sentem suas 

interações com instituições, mídias, mensagens e situações” e utilizam a informação e outros 

recursos neste processo.  

Nesse âmbito, o sense-making representa um conjunto de premissas conceituais e 

procedimentos de avaliação que permitem entender como os usuários atribuem sentido pela 
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utilização de esquemas mentais precedentes de um cenário sociocultural. Por meio de 

mecanismos de avaliação, como questionários, entrevistas etc, ou seja, projetos mentais 

previamente definidos, o pesquisador obtém do usuário a sua impressão sobre determinado 

aspecto relativo ao tratamento da informação realizado por um sistema implantado por uma 

biblioteca, portal etc. Entretanto, não se pode desprezar que os mecanismos de avaliação ou 

esquemas mentais são condicionados por um cenário sociocultural do qual se originam os 

problemas a serem detectados e resolvidos pelo pesquisador. Assim, um mesmo questionário 

não deverá ser empregado para pesquisar problemas distintos, ou seja, em tese, não se deverá 

apresentar um mesmo questionário para uma biblioteca instalada numa universidade privada e 

uma pública destinada a atender uma comunidade carente, pois, normalmente, os problemas 

são diversos em virtude das realidades socioculturais serem diferentes. 

Na visão de Nassif, Venâncio e Henrique (2007), o sense-making é uma chave para o 

entendimento do comportamento informacional do usuário na sua busca pela informação, 

identificando-se, de maneira significativa, com as abordagens mais atuais sobre o 

conhecimento, ao conceber que a perspectiva de mundo do sujeito ou usuário é uma 

construção subjetiva associada com o momento ou cenário cultural, político, educacional etc.  

Além disso, Nassif, Venâncio e Henrique (2007) mencionam que o sense-making 

preserva em suas bases o “representacionismo” e o “computacionismo”, por corroborar a 

concepção de que a informação soluciona gaps de conhecimento. Os gaps são as brechas ou 

lacunas de informação, sendo considerados elementos permanentes na atuação do usuário na 

busca da informação, e se movem por meio do espaço e do tempo. Não poderia ser diferente, 

pois é a própria lacuna de conhecimento que impulsiona e motiva o usuário a buscar o 

conhecimento, acompanhando, portanto, toda a busca pela informação. Além disso, esta falta 

de conhecimento depende da época e do local em que está o usuário, pois para cada tempo e 

lugar existem necessidades com objetos e/ou intensidades diferentes.  

Na linha do representacionismo e do computacionismo, o sense-making procura 

como fim entender os problemas pela ótica dos observadores, ou seja, pela representação da 

realidade traduzida pelos usuários. Assim, a realidade e, por consequência, as lacunas 

informacionais são aquilo que os usuários dizem que o são. Portanto, para a solução dos gaps, 

o sense-making identifica o tipo de informação necessária cuja lacuna fora apontada pelos 

usuários de maneira subjetiva.  

Consoante refletem Venâncio e Nassif (2008), os gaps são demostrados mediante as 

angústias, desordens e confusões dos usuários, captadas e traduzidas pela abordagem sense-

making. Nesse sentido, é imprescindível o emprego de estratégias apropriadas para a 
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identificar os gaps , por meio de uma série de mecanismos escolhidos e capazes de traduzir a 

conjugação de sentimentos, pensamentos e ações associados ao processo de busca da 

informação.  

Esse modelo teórico admite que toda necessidade informacional advém de uma 

‘situação' na qual existe uma ‘lacuna’, ou seja, a falta da informação que dotaria o usuário dos 

meios para solver o problema posto pela situação com a qual se deparou. Com a extinção da 

‘lacuna’, por meio da obtenção da informação, o usuário poderá aplicar o conhecimento 

adquirido conforme sua necessidade, ocorrendo, assim, o uso da informação. Portanto, o 

objetivo final do usuário, ou seja, a resolução do problema com a utilização da informação, 

somente poderá ser atingido com a supressão das lacunas (ou gaps) que ocorrem com a 

obtenção da informação. Forma-se então o trinômio operacional do sense-making, composto 

pela ‘situação’, pela ‘lacuna’ e pelo ‘uso’, conforme se ilustra na Figura 3. 

 

Figura 3 – A metáfora do sense-making 

 
Fonte: DERVIN (1983, p. 69). 

 

Conforme apontam Rocha e Sousa (2010), na avaliação de produtos e serviços de 

informação, leva-se em conta a ideia de que a ‘situação’, ou seja, as circunstâncias 

profissionais, acadêmicas etc., é a causa motivadora da necessidade de informação. Toda 

necessidade informacional possui um motivo sensível, proveniente da necessidade de 

solucionar um problema de falta de informação.  

Na visão de Rocha e Sousa (2010, p. 18), ‘lacuna’ relaciona-se com “[...] um déficit, 

conflito ou desordem enfrentado por um agente que gera necessidade de informação.” 

Entretanto, como é o défict ou problema que gera a necessidade de informação, não se pode 

deixar de perceber que o primeiro condiciona a segunda. É o problema que norteia a busca 
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pela informação, orientando todo o processo envolvido para suprir a ‘lacuna’. São dos 

problemas gerados pelo cenário de atividades dos agentes, ou seja, sua vida profissional, 

acadêmica etc. que se originam os contornos das necessidades de informação (lacunas).  

Assim, para que seja obtida a melhor descrição da lacuna, as autoras supracitadas 

recomendam que as perguntas adequadas sejam direcionadas também para “[...] responder às 

questões: quem, o quê, quando, onde, por que ou como [...]” (ROCHA; SOUZA, 2010, p. 18). 

Diante do que foi exposto, percebe-se que a variável ‘lacuna’ é um reflexo dos problemas. 

Portanto, conforme a metáfora acima apresentada na Figura 2, para cada leito de rio ou vale 

(lacuna) existe uma ponte (informação) com o tamanho adequado para que o usuário chegue 

ao outro lado e atinja o seu objetivo (solucionar o problema).  

Por sua vez, a variável ‘uso’, compreendida como o modo por meio do qual o usuário 

utiliza a informação, é fortemente influenciada pelas concepções e pontos de vista do usuário. 

Por conseguinte, o processo de solução do problema passa pela subjetividade do usuário, 

tanto na escolha das informações julgadas hábeis para o caso, como na maneira pela qual 

estas informações são manejadas para solucionar o problema. Deste modo, uma mesma 

informação pode ser utilizada de maneira diferente para resolver um mesmo problema, se 

empregada por usuários diferentes.  

A informação, mesmo a correta para solver determinado problema, precisa ser 

burilada, com o fim de se extrair da mesma o sentido entendido como coerente para atender a 

solução do problema e responder exatamente a questão posta a ser respondida. Portanto, neste 

processo, o subjetivismo do usuário, influenciado pelas suas experiências, cultura, 

inteligência, campo de atuação, atividades desenvolvidas etc., irá determinar o sentido da 

informação extraída e como ela poderá ser empregada para a solução do problema. 

Neste sentido, entende-se que o modelo teórico sense-making, como demonstrado até 

aqui, adequa-se às pesquisas de estudo de usuários de informação, quando se interroga como o 

usuário atravessa uma situação de busca e uso da informação e quais os meios (estratégias) ele 

utiliza para solucionar o problema e dar sequência a sua pesquisa.  
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3   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, são enfatizados os procedimentos metodológicos empregados para o 

desenvolvimento deste estudo a fim de proporcionar um melhor entendimento sobre sua 

execução. Tais procedimentos estão divididos em subcapítulos, com o intuito de facilitar a 

compreensão. Primeiramente, é apresentada a caracterização da pesquisa. Posteriormente,  é 

demonstrada a exposição do universo e da amostra da pesquisa. Em seguida, é descrita a 

confecção do instrumento de coleta utilizado e, por último, consta o plano de análise de 

dados.  

Os procedimentos metodológicos adotados nesta dissertação partem de uma pesquisa 

bibliográfica pertinente ao tema investigado. Vergara (2011) destaca esse tipo de pesquisa 

como sendo um estudo sintetizado, embasado em documentos publicados em livros, revistas, 

jornais, sites, ou seja, em documentos de fácil acesso ao público. Marconi e Lakatos (2012, p. 

12) explicam a pesquisa bibliográfica como “um apanhado geral sobre os principais trabalhos 

já realizados, revestidos de importância por serem capazes de fornecer dados atuais e 

relevantes relacionados ao tema”. O que se faz aqui, nesse sentido, é uma busca a partir de 

bibliografia referente ao tema em questão, constituída principalmente de livros e artigos 

científicos. 

Assim, parte-se inicialmente de uma pesquisa bibliográfica com base na revisão de 

literatura pertinente ao tema, por meio da leitura de livros, artigos de periódicos científicos 

nacionais e internacionais, dissertações e teses, pesquisados em diferentes meios - Google 

Acadêmico, Google Books, Portal de Periódicos da CAPES, Biblioteca Nacional de Teses e 

Dissertações, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Base de Dados Referencial de 

Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) e nas publicações disponíveis no 

sítio da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração (ANPAD) – nos idiomas 

Português, Espanhol e Inglês, estabelecendo-se como delimitação temporal o período de 1999 

a 2014, totalizando 15 anos de abrangência. Cabe salientar que obras clássicas ou referenciais 

sobre os temas tratados não se sujeitam a este recorte temporal. 

A pesquisa também tem como base documentos e dados estatísticos disponibilizados 

no sítio do Portal de Periódicos da CAPES e nos documentos que abordam a legislação 

relativa ao tema, como, por exemplo, a Portaria n. 34, de 19 de julho de 2001, da CAPES, a 

qual aprovou o Regulamento do PAAP e as Normas para uso das publicações eletrônicas 

disponíveis no Portal Periódicos da CAPES na internet. Marconi e Lakatos (2012, p. 48) 

caracterizam a pesquisa documental como “a fonte de coleta de dados que está restrita a 
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documentos, escritos ou não, constituindo o que se domina de fontes primárias. Estas podem 

ser recolhidas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois.” 

 

3.1  Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa desenvolvida caracteriza-se por ser um estudo baseado na abordagem 

alternativa e, de modo mais específico, no método sense-making. A análise proposta incide 

sobre os mestres e doutores formados pelo PPGA da UFRN, precisamente sobre o 

comportamento deles em relação ao uso do Portal de Periódicos da CAPES. Como foi 

colocado anteriormente, trata-se de um estudo de usuários. Segundo Tarapanoff (2004), a 

metodologia para estudo de usuários está relacionada ao emprego combinado de métodos para 

coleta de dados que, além de contemplar os seus objetivos, enquanto método, assegura-lhes 

maior credibilidade. O estudo de usuários será realizado apoiando-se na metodologia de 

Estudo de Caso em forma descritiva.  

De acordo com Cervo e Bervian (2002), a pesquisa descritiva observa, registra, 

analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis), sem manipulá-los. Pode assumir 

diversas formas, entre as quais se destacam os estudos descritivos que consistem na descrição 

das características, propriedades ou relações existentes na comunidade, grupo ou realidade 

pesquisada. Para Vergara (2011), a pesquisa descritiva busca reproduzir características de 

determinada população ou fenômeno em que se podem constituir conexões entre variáveis. 

No que concerne à metodologia usada, foi empregado o enfoque quantitativo que traduz, por 

meio de números, as opiniões e informações coletadas, após análise por meio da aplicação de 

técnicas e recursos estatísticos (SILVA, MENEZES, 2005). Com isso, reafirma-se que o 

presente estudo se enquadra no método descritivo, pautando-se pelo enfoque quantitativo, 

uma vez que procurou descrever o comportamento dos egressos do PPGA da UFRN no uso 

do Portal da CAPES, por meio de questionário com respostas, em sua maioria, fechadas, 

traduzidas em números. 

Na concepção de Yin (2005), o estudo de caso corresponde a uma pesquisa empírica, 

além de representar uma metodologia abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e 

da análise dos dados, podendo compreender tanto estudos de caso holísticos (unidade única de 

análise) ou incorporados (unidades múltiplas de análise), bem como abordagens quantitativas 

e qualitativas de procura cientifica. Na visão de Chizzotti (2008), o estudo de caso procura 

apurar os dados relevantes sobre o objeto de estudo e, dessa maneira, adquirir conhecimento 

mais aprofundado a respeito desse objeto, eliminando as dúvidas, elucidando situações 
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relevantes, e, especialmente, instruindo atitudes posteriores. Desse modo, os estudos de caso 

buscam explorar um conto singular, centrado na vida real contemporânea, sendo bem 

delimitado e contextualizado em tempo e localização para executar uma procura 

circunstanciada de informações sobre o caso específico.  

Entretanto, a pesquisa, em relação ao estudo de caso, procurou adquirir 

conhecimento do fenômeno estudado por meio do levantamento realizado, tendo como objeto 

pessoa, grupo, instituição ou unidade social, permitindo, durante a investigação, resguardar as 

características holísticas e expressivas dos eventos da vida real. 

 Nesse sentido, ao se analisar o uso do Portal de Periódicos da CAPES pelos egressos 

do PPGA da UFRN, buscou-se considerar a percepção do usuário sobre o uso dessa 

ferramenta mediante a informação obtida. Essa percepção possibilitará a mensuração e a 

caracterização do perfil dos egressos, enquanto usuários do Portal, para servir de subsídio na 

busca das conclusões decorrentes da pesquisa. 

 

3.2  UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA  

 

De acordo com o entendimento de Diehl e Tatim (2004), “universo” ou “população” 

refere-se a um conjunto de elementos passíveis de serem avaliados com parâmetros que se 

propõem investigar. Uma determinada população pode ser um grupo de pessoas, de empresas, 

ou de qualquer outro tipo de componentes, desde que estejam em conformidade com os 

objetivos do estudo. Conforme Vergara (2011), a população é um aglomerado de elementos 

que apresentam características afins ao objeto de estudo.  

Nesse sentido, frente aos objetivos desta dissertação, o universo investigado é 

constituído por egressos que concluíram o curso de mestrado ou de doutorado em 

Administração no PPGA da UFRN. A delimitação do período (2010 a 2013) se justifica pelos 

seguintes motivos: a) as primeiras defesas de doutorado ocorreram em 2010, possibilitando a 

comparação de opiniões entre mestres e doutores; b) as impressões sobre o uso do Portal da 

CAPES ainda se encontra na memória dos egressos.  

Os usuários do Portal de Periódicos da CAPES correspondem, potencialmente, a toda 

a comunidade acadêmica das Instituições de Ensino Superior credenciadas no referido Portal. 

No entanto, para a presente pesquisa, foi realizado um recorte dessa população, abarcando-se, 

apenas os egressos do PPGA da UFRN. A opção por esses informantes se deve ao fato de 

terem constituído, de modo geral, um público que efetivamente usou o referido Portal, uma 

vez que a CAPES instituiu e emprega tal instrumento no intuito de dar suporte às atividades 
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acadêmicas da pós-graduação. Outro fator importante para essa escolha é o fato de já terem 

feito a defesa de suas dissertações e teses, tendo passado, desse modo, por todas as etapas de 

construção do trabalho de conclusão.  

Para dimensionar o universo desta pesquisa, teve-se acesso às informações 

disponibilizadas pela secretaria do PPGA da UFRN, por meio de arquivo (enviado por e-mail) 

contendo os nomes, e-mails e alguns telefones dos mestres e doutores, ordenados por turma. 

Inicialmente, a população informada foi de 102 mestres e 16 doutores, totalizando 118 

componentes.  

Após levantamento dos nomes desses mestres e doutores, foi efetuada uma 

conferência – mediante relatório gerado pela BDTD da UFRN, disponível no site da 

Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) – das dissertações e teses defendidas no PPGA 

durante o período investigado, constatando-se que alguns nomes não estavam incluídos no 

extrato fornecido. Assim, para um controle mais efetivo dos nomes que realmente passaram 

por todas as etapas obrigatórias do mestrado ou do doutorado, buscou-se novamente a 

secretaria do PPGA da UFRN para a obtenção – diretamente do Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFRN – de uma listagem mais exata da população 

investigada. Tal medida definiu posteriormente o universo desta pesquisa em 89 mestres e 13 

doutores, perfazendo um total de 102 egressos. A razão dessa redução deveu-se a algumas 

desistências, abandonos e/ou trancamentos.  

Com relação à amostra, Marconi e Lakatos (2012) a definem como uma parcela 

convenientemente escolhida do universo, sendo um subconjunto deste. Corroborando essa 

perspectiva, Vergara (2011) entende “amostra” ou “população amostral” como parte do 

universo (população) selecionado em concordância com algum critério de seleção. Richardson 

(2008) descreve-a como qualquer subconjunto do conjunto universal (ou da população). 

Para a constituição da amostra da pesquisa, foram considerados elementos para 

assegurar a confiabilidade das estimativas. O processo amostral empregado é probabilístico, 

por permitir compensar erros amostrais e outros aspectos relevantes para a representatividade, 

bem como a significância da amostra. O método de amostragem escolhido foi o da amostra 

aleatória simples, que Marconi e Lakatos (2012) definem como sendo aquela na qual todos os 

elementos têm a mesma probabilidade de serem selecionados, eliminando o que se poderia 

nomear de “escolha quase ao acaso”. 

Para averiguar a representatividade do tamanho mínimo da amostra, foi estimado um 

nível de confiança de 95%, buscando-se adotar com isso uma probabilidade de que o erro 

amostral efetivo fosse menor do que o erro amostral admitido pela pesquisa, ou seja, 5%. Para 
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calcular o tamanho mínimo necessário da amostra foi utilizado o G*Power v. 3.1.5, software 

que, de acordo com Faul et al. (2007, p. 175), “foi concebido como um programa geral de 

análise de poder para testes estatísticos comumente utilizados na investigação social e 

comportamental.” Com base no cálculo realizado (Apêndice A), concluiu-se que a amostra 

mínima necessária deveria ser de 89 egressos. Foi considerado um efeito médio de 0,15 (f² = 

0,15) obteve-se um poder estatístico de 0,9508527. No entanto, a amostra da pesquisa é 

composta por 90 informantes, ultrapassando o mínimo estipulado.  

 

3.3  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

A etapa de confecção e organização do instrumento de coleta de dados foi bastante 

importante para o planejamento do processo investigativo deste estudo. A ideia era 

possibilitar uma aproximação com a realidade que se pretendia entender, bem como viabilizar 

a operacionalização necessária para o alcance dos objetivos propostos. Inicialmente, 

pretendia-se empregar entrevistas individuais sem interferências, por meio da abordagem 

sense-marking. Entretanto, como pretendíamos alcançar um número maior de respondentes e 

tínhamos um curto espaço de tempo para a coleta, optou-se pela aplicação de um questionário 

de cunho quantitativo para coletar os dados e para a extração das informações pertinentes ao 

desenvolvimento da pesquisa. 

No entanto, embora tenha sido escolhido um questionário predominantemente 

quantitativo, como meio de coleta dos dados, buscou-se estruturar as questões elaboradas de 

moda a contemplar a abordagem do sense-making, utilizando-se do trinômio situação-

lacuna-uso.  

O questionário é apresentado por Marconi e Lakatos (2012), bem como por Vergara 

(2005), como um método de coleta dados de campo mediante uma série de questões 

ordenadas que devem interagir com as variáveis e situações que o pesquisador procura 

investigar. De acordo com as considerações de Tarapanoff (2004), trata-se de um instrumento 

para a obtenção de dados, constituído de uma lista de perguntas sobre determinado assunto, o 

qual é encaminhado, posteriormente, para um grupo exclusivo de pessoas que sejam 

compatíveis com os objetivos de certa pesquisa.  

 De modo mais específico, foi elaborado um questionário on-line, por se considerar 

tal instrumento mais apropriado para a coleta de dados desta pesquisa, pelo fato de se estar 

investigando um universo de 102 sujeitos, entre mestres e doutores, que defenderam suas 

dissertações e teses pelo PPGA da UFRN, no período de 2010 a 2013, salientando-se que 
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muitos não mais residem em Natal – RN. 

O questionário foi dividido em duas partes: uma relativa ao perfil dos informantes e a 

outra formulada abrangendo o trinômio “situação-lacuna-uso” conforme abordagem sense-

making. Desta forma, buscou-se estratégias metodológicas apropriadas para mapear e 

compreender o comportamento informacional dos egressos do PPGA da UFRN, no tocante ao 

uso do Portal de Periódicos da CAPES. 

A aplicação da abordagem sense-making possibilitou uma melhor estruturação na 

elaboração das perguntas, na forma de condução do questionário e no tipo de análise à qual os 

dados obtidos se submetem. Assim, a abordagem qualitativa sense-making, contribui para esta 

investigação na medida em que possibilita a elaboração de um instrumento que permite 

compreender o contexto que conduz os usuários a buscarem as informações, incluindo as 

estratégias traçadas por eles para a obtenção das informações desejadas, além do modo 

segundo o qual ocorre o uso destas. Na Figura 4, pode-se visualizar como esta abordagem foi 

utilizada para conceber este estudo. 

 

    Figura 4: Uso da abordagem sense-making na concepção do estudo. 

 

         Fonte: Adaptado a partir dos estudos de Dervin (1983). 

 

Conforme se observa da Figura 4, esta abordagem pressupõe que toda necessidade 

informacional é motivada por uma situação que, no caso deste estudo, são as atividades 

desenvolvidas para a elaboração dos trabalhos de conclusão do curso de Pós-graduação no 

PPGA da UFRN.  Portanto, este é o contexto em que se inserem os alunos concluintes 

participantes da pesquisa aplicada e do qual emergem as demandas por informações.  

Ao se deparar com a falta do conhecimento necessário para a produção de seus 

trabalhos de conclusão de curso, os alunos se deparam com uma lacuna que precisa ser 
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transposta, acima metaforicamente representada pelo espaço abaixo da ponte. Dessa forma, a 

lacuna é a ocasionada pela falta de conhecimento para o aluno atingir seu objetivo, qual seja, 

a confecção de sua dissertação/tese. 

Daí, a figura da ponte, como sendo o meio utilizado pelo aluno para transpor o vale 

(lacuna) que o impede de atingir seus objetivos. Assim, a ponte representa as fontes de 

informação pesquisadas cujo conteúdo poderá ser empregado na elaboração da 

tese/dissertação. Entretanto, após a garimpagem das informações, o aluno necessita empregá-

la, ou seja, usá-las em seus estudos após uma avaliação do conteúdo obtido, levando em conta 

sua relevância, seu grau de satisfação, tudo com o fim de serem atendidas suas necessidades 

informacionais. Portanto, como última etapa no processo de abordagem do sense-making, 

foram verificados alguns aspectos do uso das informações encontradas nas fontes de 

informações pesquisadas, sendo tal fase representada na figura pela margem da direita da 

ponte. 

Antes da aplicação do questionário, o instrumento foi submetido a um pré-teste e a 

um teste-piloto. Conforme enfatizam Hair Jr. et al. (2005), nenhum questionário deve ser 

ministrado sem que primeiramente o pesquisador aprecie e ateste a possível exatidão e 

coerência das respostas, devendo a amostra de um pré-teste abranger de quatro a cinco 

indivíduos, no mínimo, e, no máximo, 30.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2012), o pré-teste consiste em averiguar os 

instrumentos de pesquisa partindo-se de uma quantidade reduzida da população do universo 

ou da amostra, antecedendo sua aplicação definitiva, com o intuito de impedir que o 

pesquisador obtenha um resultado não exato. As autoras elucidam que o pré-teste deve ser 

realizado, preliminarmente, com uma amostra aleatória representativa ou intencional, visando 

evidenciar possíveis falhas existentes, a fim de assegurar que o instrumento de pesquisa 

encontra-se em condições de permitir resultados sem erros.  

É recomendável, após a aplicação do pré-teste, a realização de um teste-piloto, que é 

mais uma fase de preparação do instrumento de coleta de dados. Segundo Yin (2005). O pré-

teste é realizado como um ensaio formal da pesquisa, no qual o plano elaborado para a coleta 

de dados é colocado em prática de uma maneira semelhante a de como seria a rodada final dos 

testes. Por sua vez, o teste-piloto é utilizado de uma maneira mais formativa, ou seja, dando-

se os contornos finais para a realização da pesquisa de fato. No teste piloto, é desenvolvido o 

alinhamento de algumas questões, muitas vezes até sendo providenciadas algumas 

elucidações para a pesquisa. É provável que não se consiga prever todos os problemas e/ou 

dúvidas que possam surgir durante a aplicação do questionário, porém, tais procedimentos 
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objetivam validar o instrumento de coleta de dados, certificando seu mérito, relevância, 

pertinência e significância, e, com isso, assegurando um melhor ajustamento de algumas 

questões.  

Marconi e Lakatos (2012) reforçam essa diferença ao destacarem que a aplicação do 

teste-piloto abrange um maior rigor no controle da aplicação dos instrumentos de pesquisa, 

imprescindível para eliminar falhas decorrentes de entrevistadores inexperientes ou de 

respondentes tendenciosos.  

O pré-teste, feito para a presente pesquisa, foi executado no período de 28 de outubro 

a 6 de novembro de 2013, com 22 mestrandos e doutorandos do PPGA da UFRN, com o 

intuito de detectar possíveis falhas ou falta de entendimento e operacionalidade das perguntas 

do questionário. Por meio da análise das respostas obtidas com o pré-teste, bem como das 

sugestões dos participantes, foi possível constatar a objetividade e a clareza das perguntas. 

Apesar de o pré-teste não ter revelado nenhuma imperfeição considerada grave, foi possível 

observar que o questionário necessitava de alguns ajustes. 

Assim, alguns enunciados foram modificados, e algumas questões foram eliminadas. 

Inicialmente, algumas perguntas que abordavam a satisfação dos usuários do Portal de 

Periódicos da CAPES estavam apresentadas isoladamente, mas foram convertidas numa única 

pergunta, obedecendo a uma escala do grau de satisfação. Outro ajuste realizado foi a inclusão 

de novas alternativas de fontes de informação eletrônica para os respondentes apontarem a 

intensidade de uso que eventualmente tenham feito delas. 

Antes da aplicação definitiva do questionário, foi realizado o teste-piloto, com a 

finalidade de reavaliar tal instrumento após os ajustes efetuados, assim como de corrigir 

problemas eventuais. O teste foi feito entre os dias 16 a 26 de novembro de 2013, com 

mestres e doutores formados por diversos programas de pós-graduação, escolhidos por 

conveniência da responsável pela pesquisa. Depois dessa etapa, fez-se uma análise das 

respostas obtidas, no sentido de reexaminar se a redação das questões estava clara e coerente, 

a fim, ademais, de evitar qualquer direcionamento tendencioso ocasionado pela formulação 

das perguntas. 

É preciso deixar claro, nesse ponto, que, tanto o pré-teste quanto o teste-piloto não 

foram realizados com o público alvo desta pesquisa, isso no intuito de evitar sobrecarregá-lo, 

de modo a possibilitar uma quantidade satisfatória de retornos por parte dos respondentes 

componentes da população escolhida. 

Os dados obtidos nesse processo passaram ainda por uma apreciação mediante o 

auxílio do software estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21. 
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Desse modo, foi feita uma análise cruzada das respostas para conhecer as percepções dos 

mestres e doutores oriundos do PPGA da UFRN, tanto sobre o uso da Informação em Ciência 

e Tecnologia disponível no Portal de Periódicos da CAPES quanto sobre o uso de outras 

fontes de informação para suprir suas necessidades informacionais.  

Depois dos procedimentos descritos, a versão final do questionário ficou estruturada 

com questões voltadas para dois grupos: o dos não usuários do Portal, que responderiam a 13 

perguntas e o dos usuários do Portal, que responderiam a 22. Elaborado a partir da ferramenta 

Google Docs, o questionário foi composto de questões abertas e fechadas, conforme Apêndice 

B. As perguntas fechadas foram marcadas como sendo de resolução obrigatória, com o fim de 

proporcionar o sucesso da pesquisa, ao passo que as perguntas abertas foram definidas como 

sendo de resposta facultativa. Foi estabelecida uma sequência lógica para as perguntas, de 

modo que as mais simples foram apresentadas inicialmente e as mais complexas foram 

colocadas no final, de modo a contemplar os objetivos específicos e facilitar a análise dos 

dados coletados, conforme exposto no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Distribuição das questões por objetivos específicos com os componentes do sense-making 

OBJETIVOS 

ESPECÍFI-

COS 

CARACTERIZA-

ÇÃO DO 

INFORMANTE/ 

COMPONENTES 

DO SENSE-

MAKING 

DESCRIÇÃO VARIÁVEIS 

PERGUN-

TAS 

DO 

QUESTIO

-NÁRIO 

AUTORES 

OE – a Usuário 

Representa o 

indivíduo que 

necessita de 

informação para 

o desenvolvi-

mento de suas 

atividades. 

Dados do perfil dos 

respondentes: sexo, 

idade, bolsista e 

usuário ou não do 

Portal de Periódicos da 

CAPES. 

1, 2 e 6 

González Teruel 

(2005); 

Guinchat e 

Menou (1992); 

Sanz Casado 

(1994); 

Tarapanoff 

(2004). 

OE – b Situação 

Caracteriza-se 

pelo contexto, 

motivo e/ou 

causa 

motivadora da 

necessidade 

informacional. 

Curso de pós-

graduação stricto sensu 

realizado no PPGA da 

UFRN, ano de 

conclusão e área de 

concentração. 

3-5 

Dervin (1983); 

Rocha e Sousa 

(2010); 

OE – c Lacuna 

Retrata os 

problemas, 

desordens, 

barreiras, 

dificuldades e 

obstáculos que 

impedem a 

obtenção da 

informação 

desejada. 

Motivos do não uso do 

Portal de periódicos da 

CAPES; situação mais 

significativa.Tipo de 

busca; nível de 

dificuldade no uso do 

Portal; aspectos 

positivos no uso da 

ferramenta; fontes de 

informação 

pesquisadas no Portal; 

consulta em outras 

fontes de informação. 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12, 14, 

15, 18, 

19, 20, 

21, 22, 

25, 26 e 

27 

Dervin (1983); 

Rocha e Sousa 

(2010); 

Nassif, Venâncio 

e Henrique 

(2007). 

OE – d 

OE – e 
Uso 

Representa-se 

pelo impacto do 

uso da 

informação 

obtida no 

processo de 

eliminação das 

lacunas. 

Nível de importância 

da informação obtida 

no Portal; supressão da 

necessidade de 

informação; grau de 

satisfação quanto ao 

Portal; reutilização do 

Portal e recomendação 

do Portal. 

16, 17, 

23 e 24 

Dervin (1983); 

Rocha e Sousa 

(2010). 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Portanto, faz-se necessário ressaltar que o questionário foi formulado com questões 

que permitiram identificar o perfil dos egressos do PPGA da UFRN, enquanto usuário da 

informação, bem como as necessidades informacionais, as fontes de informações mais 

utilizadas, as dificuldades, os aspectos positivos, o grau de satisfação e a relevância do uso da 

informação obtida no Portal, estabelecendo assim, correlação entre os objetivos definidos para 

a pesquisa e os dados/informações coletadas. 
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3.4 COLETA DE DADOS 

  

   Após realizados o pré-teste e o teste piloto, foi-se a campo efetivamente aplicar o 

questionário. A coleta de dados teve início em 06 de janeiro de 2014 e perdurou até 08 de 

fevereiro de 2014, sendo realizada por meio de um questionário on-line, mediante o Google 

Docs, uma vez que este permite um acesso facilitado aos respondentes, mesmo que estejam 

em variadas localidades. 

Na percepção de Marconi e Lakatos (2009, p. 167), a coleta de dados é a “etapa da 

pesquisa em que se inicia a aplicação de instrumentos elaborados e técnicas selecionadas, a 

fim de se efetuar a coleta de dados previstos”. Tal etapa tem por função levantar informações 

sobre as variáveis investigadas, com a finalidade de responder ao problema. 

Com a população já definida, houve a necessidade de verificar se os endereços de e-

mail dos respondentes estavam operantes. Essa busca deu-se mediante consulta na Plataforma 

Lattes, antes do início da coleta de dados. De forma complementar, alguns questionários 

também foram enviados por meio da Plataforma Lattes, a qual disponibiliza um meio de 

contato direto com os pesquisadores. Ainda assim, esta ferramenta da Plataforma Lattes não 

foi totalmente explorada, posto que existe um limite diário de cinco e-mails para envio.  

No intuito de alcançar um número maior de respondentes, foi traçada outra 

estratégia, que consistiu na realização de uma pesquisa na rede social Facebook, na qual 

foram consultadas as páginas e os perfis de alguns professores do PPGA da UFRN, com a 

finalidade de localizar ex-alunos que se enquadrassem no perfil do público alvo desta 

pesquisa, para assim enviar-lhes o link do questionário. Como último recurso, foram feitas 

ligações telefônicas para contactar os que não responderam aos e-mails enviados ou às 

chamadas via Facebook. 

Entretanto, mesmo com os diversos meios empregados, nem todos os elementos da 

população investigada foram envolvidos na pesquisa, devido a diversas dificuldades, como: 

perfis de Facebook aparentemente desatualizados, e-mails que se mostraram problemáticos 

(inoperantes ou com erro no fornecimento dos dados pelo próprio egresso ou pela secretaria 

do PPGA da UFRN), inúmeros contatos telefônicos ou envio de sms infrutíferos. Além disso, 

alguns egressos optaram em não participar da pesquisa, alegando indisponibilidade de tempo 

por excesso de atividades. 

Apesar dessas barreiras, ocorreram algumas facilidades, como por exemplo, o fato de 

alguns participantes que se envolveram com a pesquisa, encaminhando até mesmo o link do 
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questionário para seus colegas de turma, contribuindo significativamente com a coleta de 

dados.  

 

3.5 PLANO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

O plano de tratamento analítico-estatístico consiste em agrupar os dados coletados, 

distinguindo o que se refere às seguintes variáveis: sexo, faixa etária, nível de formação 

acadêmica, ano de conclusão, entre outras.  

Assim, foi realizada uma análise cruzada de dados, com o fim de  proporcionar uma 

estruturação e uma identificação de pontos comuns, bem como um alinhamento das 

evidências, permitindo descrever o perfil informacional do público estudado, mediante o 

cruzamento das respostas obtidas no questionário on-line. De acordo com Yin (2006), a 

análise cruzada possibilita maior credibilidade à pesquisa. O cruzamento de dados é 

interessante para a obtenção de informações adicionais na hora de analisar os resultados. 

Com o intuito de obter resultados relacionados e conclusões mais precisas, optou-se, 

neste estudo, por cruzar as variáveis
7
 seguintes: sexo, nível de formação acadêmica, situação 

mais significativa do uso entre si. Tais variáveis foram escolhidas por oferecer resultados 

mais significativos.  

Diante da obtenção dessas informações propostas, foi possível mapear e comparar 

resultados, permitindo ao pesquisador realizar um diagnóstico das afinidades e das diferenças 

entre os respondentes no processo de busca de informação.  

Para esse tratamento, fez-se necessário organizar as respostas coletadas mediante o 

formulário eletrônico e transportá-las para a plataforma Excel, possibilitando o agrupamento 

de dados para posterior transferência para o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), 

versão 21, onde foram processados, de modo a permitir a realização de análises estatísticas 

descritivas e o teste do qui-quadrado. 

Conforme apresentado, a presente pesquisa empregou tanto técnicas quantitativas  

(questões fechadas) e técnicas qualitativas (questões abertas). Para a análise dos dados, no 

entanto, utilizaram-se, primeiramente, técnicas da estatística descritiva, as quais 

proporcionaram uma descrição quanto ao perfil dos pesquisados no acesso e uso do Portal de 

Periódicos da CAPES. No entendimento dos autores Corrar, Paulo e Dias Filho (2009), a 

estatística descritiva é empregada para organizar, resumir e descrever os aspectos relevantes 

                                                           
7
 Na análise cruzada de dados para a comparação das variáveis, foi utilizado o software SPSS em sua 

versão 21. 
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de um contingente de particularidades observadas, ou para comparar tais características entre 

dois ou mais grupos investigados. Dentre as ferramentas descritivas, estão as tabelas, os 

gráficos, os histogramas e as medidas de síntese, bem como porcentagens, médias e desvios.  

Para acrescentar maior rigor à análise quantitativa, utilizou-se o teste estatístico 

fundamentado na distribuição qui-quadrado, o qual permite avaliar a possível ocorrência de 

diferenças estatísticas significativas entre duas distribuições, ou seja, busca-se, por meio da 

comparação entre as frequências observadas e as esperadas para um certo evento, as possíveis 

divergências encontradas para a comprovação da independência ou não das variáveis 

envolvidas. Em outras palavras, pretende-se verificar se uma variável influencia o 

comportamento de outra. 

De acordo com Malhotra (2001), o teste qui-quadrado é representado por χ², sendo 

empregado para testar a significância estatística da associação observada em uma tabulação 

cruzada, com o fim, repete-se, de avaliar se uma variável observada em determinados eventos 

podem ter influenciado no resultado de outra. A estatística qui-quadrado ajuda a determinar se 

existe uma associação sistemática entre duas variáveis. 

O teste qui-quadrado utiliza a fórmula expressa pela equação χ²= Σ[(o - e)² /e], que 

permite calcular a relação entre as variáveis, conforme se constata das tabelas anexadas a este 

trabalho. Obtido o χ², compara-se seu valor com o nível de significância, o qual é chamado de 

p valor ou alfa, que representa a máxima probabilidade de erro ao se rejeitar uma hipótese 

(FERNANDES, 2012). Ou seja, o p funciona como parâmetro que irá medir, com certa 

precisão, se a hipótese é verdadeira ou não. Dancey e Reidy (2006) entendem que o p limitado 

a 5% é aceito como um parâmetro de probabilidade confiável para atestar a configuração das 

hipóteses testadas. Assim, caso o qui-quadrado aferido no cruzamento das variáveis seja 

menor que 5%, pode-se afirmar que uma variável influenciou a outra. 

Neste trabalho, no cruzamento das variáveis eleitas, aventam-se duas hipóteses. A 

primeira é a de que uma variável influencia a outra quantitativamente. A segunda hipótese diz 

respeito à probabilidade das variáveis cruzadas não influenciarem uma a outra. Portanto, se, 

por exemplo, o qui-quadrado obtido pelo confronto entre as variáveis nível de instrução e 

periódico internacional for menor que 0,05, pode-se concluir que o nível de instrução 

influenciou a procura por periódicos internacionais. 

No tocante à abordagem qualitativa, optamos pela análise de conteúdo para as 

questões abertas. Este tipo de abordagem interpretativa possibilita um melhor entendimento 

do objeto de estudo manifesto através das falas dos sujeitos permitindo inferências sobre o 
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assunto bem como a identificação de atitudes e possíveis padrões de comportamento, dentre 

outros aspectos. Para Bardin (2004, p. 37), a análise de conteúdo é uma: 

 

[...] uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar o 

conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a 

descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar as 

mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num nível que 

vai além de uma leitura comum. 

 

A análise de conteúdo, segundo Chizzotti (2008) permite interpretação da 

informação contida num texto, utilizando-se de normas sistemáticas para extrair os 

significados temáticos ou lexicais, a partir dos componentes textuais mais simples, 

relacionando a frequência da citação de alguns temas, palavras ou ideias de um texto para 

mensurar o peso relativo cominado a um determinado assunto pelo seu autor. Ainda para o 

autor Chizzotti (1998, p. 98) o objetivo da análise é o de “compreender criticamente o sentido 

das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas.” 

No entanto, a definição do método mais apropriado é estabelecida a partir do documento a ser 

analisado, dos objetivos da pesquisa, bem como do posicionamento ideológico e social do 

analisador.  

Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo, segundo Minayo (1994), 

começa a partir de uma leitura superficial, para depois alcançar um grau mais elevado, 

sobrepujando os significados mais emitidos. De acordo com a autora, várias técnicas têm sido 

desenvolvidas visando o entendimento dos significados manifestos e latentes no material 

analisado, tais como: a análise de expressão, a análise de relações, a análise temática e a 

análise de enunciação. Já para Bauer (2002), a análise de conteúdo possibilita reconstruir 

indicadores, cosmovisões, valores, atitudes, opiniões, preceitos e estereótipos e compará-los 

entre comunidades. Em outras palavras, a análise de conteúdo permite uma análise das 

informações manifestadas de forma intencional ou não. É um conjunto de procedimentos 

especializados e científicos cuja finalidade é extrair o sentido de um texto por meio das 

unidades elementares suas palavras-chave, léxicos, descritores, termos específicos, categorias 

dentre outros. 

Nesta etapa do estudo proposto, adotou-se especificamente, como um desdobramento 

da análise de conteúdo, a técnica da análise categorial, descrita por Bardin (2004, p. 111) 

como “operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por agrupamento segundo o gênero (analogia), com os 

critérios previamente definidos”. Para esta pesquisa, a escolha dessa técnica justifica-se em 
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função da possibilidade de otimizar a organização das diferentes informações obtidas com as 

perguntas abertas. Ainda para Bardin (2004), a categorização é coerente para circunstâncias 

nas quais os elementos de análise são respostas a perguntas abertas, entrevistas ou reuniões 

em grupos. Corroboramos com a sequencia proposta pelo referido autor como exposto na 

Figura 5. 

 

Figura 5 – Fases da análise de conteúdo 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado a partir dos estudos de Bardin (2004). 

 

Como é possível observar a pré-análise visa uma sistematização das ideias iniciais 

com vistas a conferir as colocações feitas e seus significados, uso dos termos, visando 

estabelecer um padrão inicial. A segunda fase consiste na operacionalização da codificação 

fundamentada em regras precisas, em que os dados brutos do texto são trabalhados através de 

recortes, agregação e enumeração, possibilitando alcançar uma representação do conteúdo. A 

terceira fase se refere ao tratamento dos resultados obtidos, inferência e interpretação. Assim, 

a análise é feita levando-se em consideração os objetivos propostos da pesquisa e ocorre por 

meio da síntese e seleção dos resultados, realizam-se as inferências cujo sentido é extraído dos 

dados coletados, permitindo o alcance da interpretação das situações investigadas de acordo 

com um rigoroso senso científico.  

De acordo com o entendimento de Vergara (2005, p. 15) “a análise de conteúdo é 

considerada uma técnica para o tratamento de dados que visa a identificar o que está sendo 

dito a respeito de determinado tema.” Já segundo Bauer (2004), trata-se de um método de 

análise de texto desenvolvido pelas Ciências Sociais empíricas, o qual faz uma ligação entre o 

formalismo estatístico e a análise qualitativa dos materiais. No divisor quantidade/qualidade 

das Ciências Sociais, a análise de conteúdo é uma técnica híbrida que pode mensurar essa 

improdutiva discussão sobre virtudes e métodos. Em suma, a análise de conteúdo é, 

particularmente, a aplicação de métodos científicos empregados para interpretar o significado 

da mensagem obtida, a fim de conhecer o que está por trás das palavras (verbais ou não 

verbais), e assim expor uma crítica pessoal segundo o ponto de vista do pesquisador. 

1. Pré-análise 

2. Exploração do material 

3. Tratamento dos resultados, 

inferência e interpretação 
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Entretanto, a abordagem qualitativa foi utilizada para a análise de apenas quatro 

perguntas, conforme ser observa das questões 12, 13, 19 e 28, sendo que as duas primeiras 

foram direcionadas para os não usuários e as duas últimas para os usuários do Portal. No 

entanto, convém lembrar que estas quatro perguntas abertas do questionário eram de resposta 

facultativa. Por esse motivo, ocorreu que as questões de número 13 e 19 não foram 

respondidas por nenhum usuário. Enquanto, as perguntas 12 e 28, foram por 12 sujeitos.  

Contudo, a abordagem quantitativa predominou nesta pesquisa, uma vez que 

procurou revelar, mediante números e dados, as respostas da maioria das questões do 

instrumento de pesquisa.  

Acrescente-se que o procedimento de análise das questões foi realizado, 

principalmente, dividindo-se o conjunto das respostas em dois grupos: o de não usuários e o 

de usuários do Portal de Periódicos da CAPES. É preciso enfatizar, entretanto, que o número 

de usuários do Portal foi expressivamente predominante em relação aos não usuários. Por esse 

motivo, a análise se deteve mais no grupo dos usuários, apesar da pesquisa ter tido, também, a 

preocupação de buscar as impressões dos não usuários, no intuito de buscar realizar as 

comparações pertinentes entre os dois grupos. Ressalta-se, porém, que as comparações 

pretendidas entre as respostas dos usuários e dos não usuários foram frustradas, pois estes não 

obtiveram representatividade suficiente para dar andamento às confrontações pretendidas. 

Embora tenha sido usada a abordagem do sense-making, utilizando-se do trinômio 

situação-lacuna-uso para a concepção do estudo e do instrumento de coleta de dados, a 

análise de dados não foi qualitativa, como é típico desta abordagem. Tendo em vista a 

inclusão de um grande número de informantes e as limitações de tempo para a execução da 

pesquisa, a análise de dados empregou, o método quantitativo, mediante a estatística 

descritiva.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo, são exibidos os principais resultados obtidos na pesquisa realizada, 

por meio da utilização de gráficos e tabelas, sobre os quais se fará uma análise do ponto de 

vista da estatística, assim como uma interpretação crítica. 

 

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES  

 

Nesta seção, será caracterizado o perfil de mestres e doutores formados pelo PPGA 

da UFRN, levando em conta as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, nível de formação 

acadêmica mais recente no PPGA da UFRN, ano de conclusão, área de concentração, 

recebimento ou não de bolsa de estudos, utilização ou não o Portal de Periódicos da CAPES.  

No tocante a variável sexo, pode-se afirmar, com base no Gráfico 5, que existe um 

equilíbrio na amostra, com uma pequena predominância dos respondentes masculinos que 

correspondem a 53,33% dos egressos, ao passo que o quantitativo feminino foi de 46,67%. 

Comparando o presente estudo com os resultados da pesquisa de Costa (1999) sobre os 

egressos do PPGA da UFRN, no período de janeiro de 1992 a dezembro de 1998, percebe-se 

um pequeno crescimento no número de mulheres egressas, visto que esse autor constatou, 

para a varável em questão, que 56,45% eram do sexo masculino, enquanto 43,55% eram do 

sexo feminino. 

 

Gráfico 5 – Amostra da população, por sexo 

 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 
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Conforme se observa no Gráfico 5, apesar da diferença quantitativa não ser 

significativa, mais homens concluíram o curso do programa de pós-graduação em 

Administração da UFRN.  

Ainda sobre a mesma variável, por meio do Gráfico 6, buscou-se mensurar a relação 

percentual entre os sexos, considerando os cursos de mestrado, separadamente, mas tomando 

por base a população pesquisada e não a amostra. 

 

Gráfico 6 – População dos mestres, por sexo 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Conforme se observa no Gráfico 6, a população feminina de mestres, 

percentualmente considerada, era significativamente maior em 2010 que a população 

masculina de mestres. No entanto, em 2012 e 2013 verificou-se que a população masculina 

passou a predominar, após um empate percentual em 2011. Entretanto, em vista da população 

feminina, em 2010, ter sido bem maior que a masculina, observou-se que, no cômputo geral, o 

percentual feminino ainda foi maior que o masculino.  

O resultado obtido pela pesquisa, em 2010, é reflexo da implantação, em 2008, do 

Mestrado Interinstitucional (MINTER), resultante da parceria do PPGA da UFRN com a 

Universidade Federal do Pará (UFPA), o Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) e 

a Universidade da Amazônia (UNAMA). Tal convênio, com estas mencionadas Instituições, 

resultou em um acréscimo de vagas disponibilizadas, elevando o número de egressos em 

2010, pois as turmas que ingressaram, em 2008, defenderam suas dissertações em 2010. Neste 

ano, de um total de 42 egressos do mestrado acadêmico, 16 eram homens, sendo 11 

originados do MINTER, e 26 mulheres, sendo 13 também originadas do convênio 

interinstitucional.  

Portanto, pode-se inferir que, mesmo sem o estabelecimento do Mestrado 

Interinstitucional (MINTER), o percentual de mulheres ainda seria maior que o de homens, 
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apesar das mulheres egressas originadas do convênio terem alargado a predominância 

feminina. 

Assim, somente neste ano, houve uma atipicidade de resultado, configurado por meio 

da predominância das mulheres em detrimento dos homens, fugindo da tendência apresentada 

para os anos investigados de 2012 e 2013. 

O resultado da pesquisa, mostrado no Gráfico 6, para os anos de 2012 e 2013, seguiu 

a mesma tendência verificada em outra pesquisa realizada por Rodrigues (2011) com os 

egressos do PPGA da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), levando em conta os dados 

constantes do livro de atas de defesas de dissertação, verificado em outubro de 2010. Nesta 

pesquisa, Rodrigues (2011) detectou que 56,8% da população investigada correspondiam ao 

sexo masculino e 44,6% ao feminino. Portanto, mais uma vez observa-se que o resultado da 

pesquisa verificado no Gráfico 6, para o ano de 2010, destoa também das tendências 

encontradas na pesquisa de Rodrigues (2011), levando-se a crer que este ano foi atípico. 

Desta forma, pode-se afirmar que, tratando-se de mestrado acadêmico, cursado em 

instituições de ensino superior da rede pública, há uma tendência do predomínio de egressos 

do sexo masculino, em detrimento das egressas do sexo feminino. 

Neste sentido, confirmando a tendência acima esboçada, Vuelma (2010) verificou, 

em pesquisa realizada com os egressos de mestrado do PPGA da Universidade de Caxias do 

Sul (UCS), com início de seus cursos em 2006 e 2007, que 51,62% eram do sexo masculino, 

ao passo que 48,38% eram do sexo feminino. A mencionada autora também investigou, na 

mesma pesquisa, os pós-graduados do PPGA da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS) que ingressaram em seus cursos, também nos anos de 2006 e 2007, 

constatando o percentual de 47,5% para o sexo feminino e 52,5% para o sexo masculino.  

Na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Nogueira (2007) 

realizou uma pesquisa com os mestres que obtiveram o título no período de 2000 a 2006, 

onde constatou que 69% dos egressos eram do sexo masculino, enquanto as mulheres 

representaram apenas 31%. O autor revela que esse resultado não é uma surpresa, uma vez 

que as pesquisas anteriores, abordando o mestrado em Administração dessa instituição, 

apresentaram a mesma realidade. 

Portanto, diante dos dados apresentados nas pesquisas, acima demonstradas, pode-se 

afirmar que nos mestrados acadêmicos cursados em universidades privadas, também há uma 

tendência da existência de um maior percentual de homens. 

No que diz respeito aos egressos de mestrado profissional em Administração da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)/Fundação Dom Cabral que 
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defenderam suas dissertações no período que compreendeu os anos de 2000 e 2005, Teixeira, 

Oliveira e Faria (2008) também constataram, entre os 81 respondentes, a predominância do 

sexo masculino (com 66,66% do número de egressos) em detrimento do sexo feminino (com 

33,33%).  

E na pesquisa de Giuliani (2010), enfocando os egressos do mestrado profissional em 

Administração da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Metodista de Piracicaba, 

formados nos anos de 2004 à 2006, verifica-se uma diferença significativa entre os sexos, pois 

a relação é 84,4% de homens para 15,6% de mulheres.  

Assim, observa-se que, também no caso dos mestrados profissionais, cursados em 

universidades privadas, houve a predominância de egressos do sexo masculino, porém, em 

percentuais muito superiores aos encontrados nas pesquisas acima mencionadas, realizadas 

nos mestrados acadêmicos de universidades privadas.  

Por conseguinte, diante da pesquisa realizada, bem como nas demais mencionadas, 

verifica-se a tendência da existência de mais egressos do sexo masculino em todos os 

mestrados, sejam eles acadêmicos ou profissionais, cursados em universidades públicas ou 

privadas. 

Ainda concernente a variável sexo, por meio dos Gráficos 7, buscou-se demonstrar a 

relação percentual entre os egressos masculinos e femininos, considerando agora o curso de 

doutorado, considerado individualmente, tomando por base, também, a população pesquisada 

e não a amostra. 

 

Gráfico 7 – População dos doutores, por sexo 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 

 

No Gráfico 7, que se refere apenas aos doutores, constata-se que, nos anos de 2010 e 

2011, não houve representação feminina entre os egressos do doutorado. Entretanto, em 2012, 

a população feminina começou a ter representação, e, no ano seguinte, a representatividade 

feminina obteve uma vantagem de mais de 30%. Portanto, apesar do crescimento da 
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população de doutoras, pode-se afirmar que a número de doutores é significativamente 

predominante.  

Terminadas as análises referentes aos cursos de mestrado e doutorado, considerados, 

cada um, de maneira individualizada, no tocante a variável sexo, passa-se a tecer os 

comentários pertinentes a mesma variável, porém, sob um enfoque geral, ou seja, sem levar-se 

em conta a divisão dos egressos por curso realizado, buscando-se, porém, realizar uma 

abordagem da pesquisa utilizando-se dos conceitos de população e amostra. 

Neste primeiro momento, por meio do Gráfico 8, abaixo exposto, serão 

demonstrados os resultados da pesquisa, tendo em vista o percentual da população por sexo. 

 

Gráfico 8 – População, por sexo 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Com base nos resultados presentes nesse gráfico, é possível verificar que não há 

diferença estatística entre os sexos da população pesquisada, quando se considera a soma 

percentual dos anos 2010 a 2013, porém, em 2010, a população de mulheres estava em maior 

número, sendo que em 2011 e 2012 houve a predominância masculina, seguida de um empate 

percentual em 2013.  

Como anteriormente, já mencionado, o resultado obtido pela pesquisa, em 2010, foi 

influenciado pela implantação, em 2008, do Mestrado Interinstitucional (MINTER). Em razão 

deste convênio, houve um aumento do número de egressos em 2010, pois os alunos das 

turmas de mestrado com início em 2008 fizeram as defesas de suas dissertações em 2010. Das 

26 mulheres egressas do curso de mestrado, 13 eram participantes do convênio, ou seja, 

metade das mulheres egressas não faziam parte da demanda externa. Já com relação aos 

homens, dos 16 egressos do mestrado, em 2010, 11egressos eram do MINTER.  

Entretanto, mesmo sem a existência do MINTER, o percentual de mulheres ainda 

seria maior que o de homens, neste ano de 2010, pois, somente em relação a demanda externa, 
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a população das mulheres somou 13 egressas, sendo todas oriundas do mestrado e, no tocante 

aos homens, foram contados 5 egressos, sendo 2 oriundos do doutorado e 3 do mestrado. 

Por fim, confrontando-se a quantidade total da população versus a amostra, por sexo, 

confirma-se que esta correspondeu a uma boa parte da população alvo da pesquisa, conforme 

se verifica pelo Gráfico 9. Verificou-se que a população, em seu todo, foi composta por 102 

egressos e a amostra foi formada por 90 respondentes, ficando evidenciado, portanto, um bom 

nível de colaboração dos pesquisados. 

 

Gráfico 9 – Distribuição da população versus amostra por sexo 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Entretanto, como se verifica através da comparação dos Gráficos 8 e 9, houve um 

percentual maior de respondentes do sexo masculino, apesar da população total apresentar a 

mesma quantidade em relação a ambos os sexos. Portanto, afere-se que os homens foram mais 

solícitos na cooperação com a presente pesquisa. 

Quanto a variável faixa etária, buscou-se demonstrar, por meio do Gráfico 10, a 

distribuição das idades, representadas por percentuais, dos egressos do PPGA da UFRN. 

Deste modo, percebeu-se que os egressos com idade entre 26 e 30 anos representam 34,40% 

da quantidade de respondentes. Já os informantes com faixa etária entre 31 e 35 anos 

totalizam 30,00%. Portanto, os respondentes com idade entre 26 e 35 anos superam 60,00% 

da amostra. Verificou-se, também, que os pesquisados da amostra, com idade acima de 35 

anos, somaram 32,30%. E ainda, segunda a pesquisa, somente 3,30% correspondem a 

respondentes com idade até 25 anos. 
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Gráfico 10 – Faixa etária 

 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Do Gráfico 10, pode-se inferir que a maioria dos egressos entraram em seus cursos 

de pós-graduação stricto sensu em um curto espaço de tempo após o término de suas 

graduações. 

Entretanto, em pesquisa realizada por Barros e Paiva (2013) com egressos do 

mestrado em Administração de uma universidade particular mineira, a faixa etária 

predominante entre os egressos foi entre 41 e 45 anos, equivalendo a 29% dos respondentes, 

enquanto 21% estavam com idade entre 36 e 40 anos e 17% entre 56 e 60 anos. Portanto, 

somente 33% estavam abaixo de 36 anos. 

Tendo como base essas informações, é possível inferir que essa média de idade 

elevada tem relação com alguns fatos sociais, como, por exemplo, o de que a maioria ou 

alguns dos egressos deste mestrado cursado em instituição particular: 

a) estavam, há algum tempo, por opção, sem estudar, e por já estar no mercado de 

trabalho, não dispunham de tempo para dedicar-se ao estudo e submeter-se ao 

processo seletivo mais rígido das instituições de ensino superior públicas; 

b) entram no mestrado com idade acima dos 40 anos somente com o fim de serem 

promovidos em suas carreiras do serviço público; 

c) após o término de sua graduação, tiveram que trabalhar para se sustentar e, por 

isso, não tinham tempo para dedicar-se ao estudo no intuito de submeter-se ao 

processo seletivo mais rígido das instituições públicas. 

Visando identificar a relação de concentração quantitativa dos egressos por sexo e 

por faixa etária a partir da amostra deste estudo, foi realizado o cruzamento entre essas duas 

variáveis, consoante se observa na Tabela 2.  

% 
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Os resultados expostos na tabela demonstram que, para ambos os sexos, a faixa etária 

predominante concentra-se entre 26 e 35 anos, correspondendo a mais de 50% da população 

geral. Além disso, detecta-se um cumulativo de 64,6 % do sexo masculino na faixa até 35 

anos, enquanto o sexo feminino na mesma faixa corresponde a 71,4%. Assim, pode-se 

constatar a existência de uma maior quantidade de homens na faixa etária acima de 35 anos. 

Porém, verificou-se que, entre os informantes com faixa etária superior a 51 anos, o sexo 

predominante foi o feminino, com 11, 9%, enquanto o masculino teve apenas 2,1%.  

 

Tabela 2 – Análise por sexo e faixa etária 

Sexo Frequência Percentual Válidos Cumulativo 

Masculino  Até 25 anos 2 4,2 4,2 4,2 

26 - 30 anos 17 35,4 35,4 39,6 

31 - 35 anos 12 25,0 25,0 64,6 

36 - 40 anos 9 18,8 18,8 83,3 

41 - 45 anos 3 6,3 6,3 89,6 

46 - 50 anos 4 8,3 8,3 97,9 

Acima de 51 anos 1 2,1 2,1 100 

Total 48 100 100  

Feminino  Até 25 anos 1 2,4 2,4 2,4 

26 - 30 anos 14 33,3 33,3 35,7 

31 - 35 anos 15 35,7 35,7 71,4 

36 - 40 anos 2 4,8 4,8 76,2 

41 - 45 anos 4 9,5 9,5 85,7 

46 - 50 anos 1 2,4 2,4 88,1 

Acima de 51 anos 5 11,9 11,9 100 

Total 42 100 100  

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Por meio do Gráfico 11, passa-se a análise dos dados pesquisados tendo como foco a 

formação acadêmica mais recente dos respondentes, ou seja, o último título obtido, se mestre 

ou doutor. 
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Gráfico 11 – Nível de formação acadêmica mais recente no PPGA da UFRN 

 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 

 

No Gráfico 11, constatou-se que 85,56% da amostra é composta pelos mestres 

formados pelo programa de pós-graduação em Administração da UFRN e apenas 14,44% 

pelos doutores. Essa realidade se deve ao fato do Curso de Mestrado em Administração ter 

sido criado nos idos de 1978, já se encontrando, atualmente, com a sua 36ª turma em 

andamento, em contrapartida ao curso de doutorado, cuja primeira turma somente teve início 

em 2006, tendo a primeira tese defendida em 2010, estando atualmente ainda com a sua 8ª 

turma em formação. E ainda no tocante a amostra, ressalta-se que o marco inicial da 

investigação deu-se em 2010, pelo mesmo fato acima mencionado, ou seja, somente neste ano 

observou-se, pela primeira vez, a existência de doutores formados pelo PPGA da UFRN, 

possibilitando, assim, a comparação entre os perfis destes e dos mestres que defenderam suas 

dissertações/teses. 

No panorama nacional, segundo dados da avaliação trienal dos cursos de pós-

graduação realizada pela CAPES, referente aos anos de 2010/2012, a quantidade de mestrados 

acadêmicos reconhecidos é de 2.893 e a de mestrados profissionais é de 397. Quantos aos 

cursos de doutorado, a CAPES reconhece a existência de 1.792. Em se tratando 

especificamente da área de Administração, os números fornecidos pela CAPES são os 

seguintes: 80 mestrados acadêmicos, 57 mestrados profissionais e 46 doutorados. Portanto, 

pode-se afirmar que o número de doutores tende a ser bem menor que o número de mestres, 

inclusive no PPGA da UFRN, fato este que se comprova nos dados colhidos na presente 

pesquisa. 

No que diz respeito à distribuição da população, por nível de formação, constatou-se, 

nesta pesquisa, que 87,25% eram mestres e que apenas 12,75% eram doutores. Esse fato 

apresentou total semelhança com os resultados obtidos na análise da amostra, demonstrando, 
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assim, a expressiva representatividade de mestres formados pelo PPGA da UFRN em relação 

a quantidade de doutores egressos do mesmo Programa. Comparativamente, o ano em que 

houve mais defesas de dissertação foi o de 2010, com 95,45%. Já o maior percentual de 

defesas de tese ocorreu em 2012, correspondendo a 27,27%. Observou-se, ainda, que, em 

razão da população dos mestres ser quantitativamente maior, suas respostas têm um peso 

maior, pois influenciarão com mais intensidade os resultados obtidos, sendo, portanto, suas 

impressões mais significativas na conclusão das análises, conforme pode ser visualizado no 

Gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – População por nível de formação 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Em relação às áreas de concentração ofertadas pelo PPGA, através dos dados 

apresentados no Gráfico 13, é notório o equilíbrio na composição da amostra, pois colheu-se o 

seguinte resultado: 50% para Políticas e Gestão Públicas e 50% para Gestão Organizacional.  

 

Gráfico 13 – Área de concentração 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 
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No que diz respeito ao comparativo do nível de formação com a área de 

concentração, buscou-se identificar entre os informantes desta pesquisa qual era a 

predominância da área em relação ao nível de formação acadêmica dos egressos, conforme 

revela a Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Nível de formação versus área de concentração 

 

Nível da formação acadêmica mais recente 

no PPGA da UFRN Frequência Percentual Válidos Cumulativo 

Mestrado  Políticas e Gestão Públicas 37 48,10 48,10 48,10 

Gestão Organizacional 40 51,90 51,90 100 

Total 77 100 100  

Doutorado  Políticas e Gestão Públicas 8 61,50 61,50 61,50 

Gestão Organizacional 5 38,50 38,50 100 

Total 13 100 100  

Fonte: Próprio autor (2014). 

  

Analisando as duas variáveis da Tabela 3, é possível detectar que, entre os 

respondentes mestres, 51,90% são da área de Gestão Organizacional, ao passo que 48,10% 

são da área de Políticas e Gestão Públicas. Quanto aos doutores, percebe-se que ocorre o 

inverso, ou seja, 61,50% são da área de Políticas e Gestão Públicas, e 38,50 % são da área de 

Gestão Organizacional. Esses números revelam a existência de um equilíbrio quanto à 

distribuição dos respondentes por áreas de concentração, conforme foi demonstrado no 

gráfico 9. 

Dando prosseguimento a pesquisa, buscou-se, por meio do Gráfico 14, verificar, 

entre os respondentes, a quantidade dos formados pelo PPGA da UFRN, no intervalo 

investigado, ou seja, de 2010 a 2013. Em se tratando do ano de conclusão de curso do público 

em foco nesta pesquisa, observa-se a predominância de um quantitativo maior de formados 

em 2010, correspondendo a 38,89% dos respondentes. Em seguida, estão os anos de 2012, 

2011 e 2013, respectivamente com 24,44%, 20,00%, e 16,67%.  
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Gráfico 14 – Ano de conclusão 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Entretanto, o resultado 2010 é reflexo da implantação, em 2008, conforme 

anteriormente já mencionado, do Mestrado Interinstitucional (MINTER). Isso constituiu um 

acréscimo de vagas em relação às que já eram normalmente destinadas à demanda externa. 

Saliente-se, ainda, que as turmas do mestrado que ingressaram em 2008 defenderam suas 

dissertações em 2010.  

Dando continuidade a pesquisa, procurou-se, por meio do Gráfico 15, identificar se 

os egressos contaram com bolsa de estudos durante seu mestrado ou doutorado no PPGA. 

Conforme os dados apresentados, verifica-se que 52,22% dos respondentes receberam bolsa 

de estudos, enquanto 47,78% não receberam.  

 

Gráfico 15 – Recebeu bolsa de estudos para cursar a pós-graduação? 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

De acordo com dados fornecidos pela secretaria do PPGA da UFRN, a quantidade 

atual de bolsas no programa é de 16 para o mestrado, sendo 12 oferecidas pela CAPES e 4 

pelo CNPq, e 6 para o doutorado, todas estas ofertadas pela CAPES. 

16,67% 

38,89% 

24,44% 
20,00% 
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Concomitantemente, buscou-se confrontar a variável sexo e recebimento ou não de 

bolsa de estudos. Para isso, foi realizado um cruzamento entre os dados referentes às variáveis 

mencionadas, as quais são apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Sexo versus bolsa de estudos 

Sexo Frequência Percentual Válidos Cumulativo 

Masculino  Sim 19 39,60 39,60 39,60 

Não 29 60,40 60,40 100 

Total 48 100 100  

Feminino  Sim 24 57,10 57,10 57,10 

Não 18 42,90 42,90 100 

Total 42 100 100  

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Com o exame dos dados visualizados nessa tabela, constata-se que a relação entre 

sexo e recebimento (ou não) de bolsa de estudos é a seguinte: 57,10% dos respondentes são 

do sexo feminino, e 39,60% são do sexo masculino. Pode-se inferir que essa vantagem 

percentual do público feminino ocorre em razão das mulheres serem mais jovens que os 

informantes masculinos, conforme se verifica da Tabela 2, e, por esse motivo, não possuírem 

vínculos empregatícios, condição necessária para o recebimento da bolsa. Em contrapartida, 

em razão dos homens serem mais velhos, normalmente estão com algum vínculo de trabalho, 

impedindo-os, por conseguinte, de concorrer às bolsas oferecidas. 

Por meio da Tabela 5, com o propósito de melhor compreender os dados obtidos a 

partir do questionário aplicado, procurou-se também realizar o cruzamento entre distribuição 

de bolsas de estudos e nível de formação acadêmica. 

 

Tabela 5 – Bolsa de estudos versus nível de formação 

Nível da formação acadêmica 

mais recente no PPGA da UFRN Frequência Percentual Validos Cumulativo 

Mestrado  Sim 38 49,40 49,40 49,40 

Não 39 50,60 50,60 100 

Total 77 100 100  

Doutorado  Sim 5 38,5 38,50 38,50 

Não 8 61,5 61,50 100 

Total 13 100 100  

 Fonte: Próprio autor (2014). 
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Com a análise do perfil dos respondentes, no que concerne a essas duas variáreis, 

percebe-se que, entre os mestres, 49,40% tiveram bolsa de estudos e 50,60% não tiveram. 

Dentre os doutores, contudo, apenas 38,50% foram bolsistas, enquanto 61,50% não tiveram 

acesso a uma bolsa de estudos.  

Com isso, verifica-se que a predominância numérica de bolsistas, no período 

investigado, ocorreu entre os mestres. No entanto, é importante ressaltar que o número dos 

egressos mestres é superior ao de doutores. Além disso, outro ponto a ser frisado é o fato de 

os doutorandos terem maior probabilidade de estarem inseridos no mercado de trabalho, por 

já possuírem o título de mestre, não atendendo, por esse motivo, condição para o recebimento 

de bolsa de estudo. 

Portanto, conclui-se que a maioria dos informantes correspondem ao sexo masculino, 

com idade entre 26 e 35 anos e são egressos do mestrado. A área de concentração com mais 

defesas entre os mestres é a de Gestão Organizacional. No entanto, entre os doutores, é a de 

Políticas e Gestão Públicas. Porém, o número de participantes dos cursos relativos as duas 

mencionadas áreas de concentração se igualam quando somados os dois grupos de pós-

graduados. No que concerne à distribuição das bolsas de estudos, percebeu-se que existe um 

maior número de bolsistas no mestrado. Ressalta-se, também, que, no ano de 2010, foram 

apresentadas a maior quantidade de defesas.  

 

4.1.1 Perfil dos respondentes das questões abertas 

 

Tendo em vista categorizar os informantes que responderam as questões abertas, 

apresenta-se o Quadro 4. 
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Quadro 4 – Categorização dos respondentes (questões abertas) 

RESPONDEN-

TE 
SEXO 

FAIXA 

ETÁRIA 

NÍVEL DE 

CONCLUSÃO 

ANO DE 

CONCLUSÃO 

ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO 

BOLSIS-

TA 

USUÁRIO 

DO 

PORTAL 

1 Masculino Até 

25anos 

Mestrado 2013 Gestão 

Organizacional 

Não Sim 

2 Feminino 31-35 

anos 

Mestrado 2011 Gestão 

Organizacional 

Sim  Sim 

3 Feminino 41-45 

anos 

Mestrado 2012 Gestão 

Organizacional 

Não Sim 

4 Feminino Até 

25anos 

Mestrado 2012 Gestão 

Organizacional 

Sim Sim 

5 Masculino Até 

25anos 

Mestrado 2012 Gestão 

Organizacional 

Não Sim 

6 Masculino 46-50 

anos 

Mestrado 2010 Gestão 

Organizacional 

Não Sim 

7 Feminino 31-35 

anos 

Mestrado 2010 Políticas e Gestão 

Públicas 

Não  Sim 

8 Masculino 26-30 

anos 

Doutorado 2012 Políticas e Gestão 

Públicas 

Sim Não 

9 Feminino 26-30 

anos 

Mestrado 2011 Gestão 

Organizacional 

Sim Não 

10 Masculino 36-40 

anos 

Mestrado 2013 Gestão 

Organizacional 

Não  Sim 

11 Feminino 46-50 

anos 

Mestrado  2012 Políticas e Gestão 

Públicas 

Não  Sim 

12 Masculino 26-30 

anos 

Mestrado 2010 Gestão 

Organizacional 

Não Sim 

Fonte: Autoria própria (2014.). 

 

 Conforme se observa acima, os informantes das questões abertas, não apresentaram 

diferença quantitativa quanto ao sexo. Em relação idade, observou-se que os egressos com 

faixa etária até 30 anos tiveram maior participação em responder estas perguntas. No entanto, 

dos 12 respondentes, 10 foram mestres e apenas 2 doutor.  Já quanto ao ano de conclusão, 

2012 foi o ano com maior participação. No que se refere à área de concentração, 9 são de 

Gestão Organizacional e 3 de  Políticas e Gestão Públicas. Dando continuidade a análise, 

percebeu-se que 8 dos respondentes não receberam bolsa de estudos, enquanto 4 receberam. 

Os resultados mostraram, ainda, que 11 eram usuários do Portal e apenas 1 não usuário. 

 

4.2 PERFIL DO USO DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA CAPES  

 

Nesta seção, buscar-se-á compreender o comportamento do usuário da amostra 

abrangida na presente pesquisa, determinando, assim, o modo como o mesmo entende e se 
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relaciona com esta importante ferramenta de pesquisa para toda a comunidade acadêmica 

brasileira, especialmente para os pós-graduandos stricto sensu. 

Com relação ao uso do Portal de Periódicos da CAPES, no decorrer da pós-

graduação, observou-se que, dentre os 90 respondentes, 91,11% utilizaram o Portal e apenas 

8,89% afirmaram não tê-lo utilizado. Assim, fica evidente que uma porção expressiva dos 

estudantes em questão utilizou o Portal para a realização de atividades acadêmicas no período 

em que cursava seu mestrado ou doutorado no PPGA da UFRN, conforme o que se expõe no 

Gráfico16.   

 

Gráfico 16 – Utilizou o Portal de Periódicos da CAPES durante sua pós-graduação? 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 

 

A título de comparação, um estudo realizado por Dutra (2005), investigando o uso do 

Portal de Periódicos da CAPES pelos alunos e professores dos programas de pós-graduação 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), ofertados em 2003, revelou que 91% 

deles acessaram o Portal, de forma que somente 9% não acessaram, sendo que alguns destes 

alegaram desconhecê-lo. Apesar de o trabalho supracitado ter sido realizado numa 

universidade com sede na região Sul e contemplar todos os programas de pós-graduação da 

instituição, observou-se total semelhança nos resultados obtidos, quando em comparação com 

a presente pesquisa. 

Também convém citar um estudo de Fernandes (2012) que investigou a não 

utilização do Portal de Periódicos da CAPES por docentes de 17 universidades federais 

brasileiras, realizado em 2008, com cerca de 15.000 docentes, considerando as diversas áreas 

do conhecimento científico. Segundo ele, em meio ao público pesquisado, 83,9% declararam-

se usuários do Portal e 16,1% afirmaram não utilizá-lo. O autor revelou, ainda, que a região 
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que menos utilizou o Portal foi a região Nordeste, com índice de não uso de 17,7%. Em 

seguida, ficou a região Centro-Oeste, com índice de 16,7%. Depois aparecem as regiões Norte 

e Sudeste, correspondendo a 16,6% e 15,7%, respectivamente. Por último, a região Sul, a que 

mais utilizou o Portal, com percentual de não uso de apenas 15%. 

Assim, pelos números apresentados no Gráfico 12, faz-se possível afirmar que o 

PPGA da UFRN está acima da média do Nordeste na utilização do Portal de Periódicos da 

CAPES. E como se não bastasse, ele supera até mesmo o índice médio mais alto entre todas 

as regiões, que é o da região Sul. 

Com o intuito de avaliar a frequência de uso do Portal de Periódicos da CAPES, a 

partir do sexo dos egressos respondentes, foi realizada uma análise cruzada entre as duas 

variáveis. Os resultados do cruzamento são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Sexo versus Uso do Portal de Periódicos da CAPES 

Sexo Frequência Percentual Validos Cumulativo 

Masculino  Sim 44 91,70 91,70 91,70 

Não 4 8,30 8,30 100 

Total 48 100 100  

Feminino  Sim 38 90,50 90,50 90,50 

Não 4 9,50 9,50 100 

Total 42 100 100  

 Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Analisando os resultados expostos, observa-se que existe um equilíbrio em relação 

aos percentuais obtidos para ambos os sexos no cruzamento realizado, tendo em vista que 

91,70% dos homens e 90,50% das mulheres pesquisados fizeram uso do Portal de Periódicos 

da CAPES. Isso aponta que não houve diferenças significativas entre os egressos de ambos os 

sexos, os quais mantiveram comportamento parecido em relação ao uso do Portal de 

Periódicos da CAPES. 

 

4.2.1 Análise da não utilização do Portal de Periódicos da CAPES pelos egressos do 

PPGA da UFRN 

 

Nesta seção, descrevem-se os principais motivos que levaram alguns informantes, no 

total de 8,89 da amostra, a não utilizar o Portal de Periódicos da CAPES, além de outras 

razões que os levou a realizar suas consultas por meio de outras fontes de informação 

eletrônicas.  
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O questionário proposto nesta pesquisa apresentou quatro motivos preestabelecidos 

para identificar as motivações do não uso do Portal. Entretanto, os respondentes puderam 

ainda apontar outras justificativas, além das opções predefinidas, em um campo para respostas 

abertas, de livre exposição.  

 

Tabela 7 – Quais os motivos para não ter utilizado o Portal de Periódicos da CAPES? 

  
Frequência Percentual 

Percentual 

Válido 

Percentual 

cumulativo 

Válidos Desconhecimento 1 1,10 12,50 12,50 

Preferência por acessar 

outras bases 

5 5,59 62,50 75,00 

Por ineficiência do Portal 1 1,10 12,50 87,50 

Complexidade do Portal 1 1,10 12,50 100 

Total 8 8,89 100  

Perdidos  82 91,11   

  Total 90 100   

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Dentre as oito respostas consideradas válidas, conforme demonstradas na Tabela 7, 

cinco justificaram não utilizar o Portal devido à preferência por acessar outras bases de dados 

específicas, correspondendo a 62,50% dos não usuários e 5,59% do total da amostra. Quanto 

aos demais motivos declarados, houve apenas um informante para cada uma das seguintes 

respostas, todas correspondendo a 12,5% dos não usuários e 1,10% da amostra: 

desconhecimento do Portal, ineficiência do Portal e, por último, complexidade do Portal, 

representando, somados, 37,50%. 

Em pesquisa feita por Dutra (2005), realizada com os alunos e professores dos 

programas de pós-graduação ofertados, em 2003, pela UFSC, somente 9% dos informantes 

não eram usuários do Portal. Nesta mesma pesquisa, os informantes não usuários relataram 

que não utilizaram o Portal da CAPES pelos seguintes motivos: desconhecimento sobre a 

existência do Portal; preferência pela utilização de livros em suas pesquisas, ou seja, busca de 

títulos no formato impresso; barreira linguística e o fato de algumas áreas não serem 

contempladas pelo Portal. A mencionada autora destacou, ainda, que a grande maioria dos 

informantes que declararam não consultar o Portal da CAPES pelo fato de preferirem realizar 

suas pesquisas em títulos no formato impresso era constituído de pesquisadores das áreas de 

Ciências Humanas e Sociais. 

Portanto, em relação à pesquisa realizada por Dutra (2005), observa-se que o 

percentual de não usuários é praticamente o mesmo ao obtido na presente pesquisa. Assim, no 

que diz respeito ao percentual de não usuários, verifica-se que a realidade na UFSC é o 
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mesmo encontrado o PPGA da UFRN. Entretanto, além dos motivos elencados na Tabela 6, 

Dutra (2005) constatou que a barreira linguística também seria uma das justificativas para o 

não uso do Portal da CAPES na UFSC, apesar de não apresentar em que percentual isto 

ocorre. 

Cunha (2009), em sua pesquisa realizada em 2008, investigou o Portal de Periódicos 

da CAPES, enfocando o uso que dele faziam pesquisadores com bolsa de produtividade em 

pesquisa do CNPq das áreas de Ciências Biológicas, Linguística, Letras e Artes e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A autora cita alguns 

depoimentos referentes ao não uso do Portal, dados por docentes que “alega ter prazer pelo 

papel, pelo livro, pela revista e acha que até por falta de iniciativa ainda não utilizou o Portal.” 

Outro docente da Faculdade de Educação justificou o não uso do Portal “pela ausência de 

materiais importantes na área e declara que os periódicos que estão fora da base (Portal 

CAPES), no SciELO, na Internet e em outras instituições são mais importantes”. 

Assim, confrontando o estudo de Cunha (2009) com os dados coletados na Tabela 6, 

verifica-se que os motivos para o não uso do Portal da CAPES na UFMG, segundo a amostra 

consultada, resume-se na sua ineficiência e na opção por outras fontes de estudo, não 

aparecendo aqui o motivo desconhecimento do Portal. 

Já na dissertação de Fernandes (2012), verificou-se que, do total de justificativas para 

a não utilização do Portal de Periódicos da CAPES, feitas pelos não usuários, 24,5% alegaram 

o desconhecimento do Portal, 22,3% a utilização de outros recursos, 11,6% a prevalência de 

periódicos impressos; 6,6% a dificuldade de acesso e 6,4% a falta de acesso em casa, além de 

outros.  

Deste modo, observa-se que, na abrangente pesquisa de Fernandes (2012), feita em 

instituições de nível superior presente em todas as regiões do país, a falta de conhecimento do 

Portal de Periódicos da CAPES foi a principal causa de sua não utilização. Em segundo lugar 

ficou a opção pela utilização de outros recursos. Este estudo de Fernandes (2012) revelaria um 

panorama geral da realidade nacional quanto ao uso do Portal da CAPES, não sendo, portanto, 

um parâmetro indicado para avaliar uma universidade específica ou determinada região do 

país. Desta feita, a nível nacional, pode-se afirmar que a preferência pelo uso de outras bases 

de consulta e o desconhecimento do Portal da CAPES seriam os grandes fatores que 

contribuem para o seu não uso.  

Em análise aos dados demonstrados na Tabela 6, infere-se que a situação no PPGA 

da UFRN, quanto ao uso do Portal da CAPES, é diferente da realidade nacional, pois, dos não 

usuários, somente 12,50% alegaram o não acesso por falta de conhecimento de sua existência. 
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Além disso, estes 12,50% representam apenas 1,10% da amostra, levando-se a crer que o 

Portal da CAPES teve uma boa divulgação no PPGA da UFRN, não significando tal 

constatação, porém, que este percentual não mereça ser zerada, por meio de uma maior 

propaganda, pela utilização de meios contundentes e expressivos por parte dos professores 

dos cursos, coordenação do programa e bibliotecas envolvidas. 

Em relação ao não uso do Portal da CAPES em vista de sua ineficiência ou 

complexidade, verifica-se que somente 2,20% dos egressos ou 12,5% dos não usuários 

alegaram tais motivos, prova de que o Portal é uma ferramenta que atendeu, de maneira 

eficaz, à maioria esmagadora dos egressos do PPGA da UFRN, dispondo de um conteúdo 

abrangente e de fácil acesso para suprir as necessidades informacionais de seus usuários. Este, 

resultado, porém, também diverge da realidade nacional, onde 6,6% dos não usuários 

alegaram a não utilização pela dificuldade de acesso, enquanto no PPGA da UFRN 12,50%, 

ou seja, o dobro dos não usuários alegaram a não utilização pela complexidade de acesso. 

Por meio da Tabela 7, ficou também constatado, em percentuais merecedores de 

atenção, que o maior motivo para a não utilização do Portal da CAPES foi a preferência pela 

utilização de outras bases de consulta, razão pela qual esta justificativa foi objeto de 

aprofundamento levado a efeito na Tabela 7. Tal resultado, em confronto com a situação 

encontrada por Fernandes (2012), indica que a procura por outras bases de pesquisa é uma 

tendência nacional, encontrada em todas as regiões do país, carecendo este tópico de uma 

análise mais acurada. Assim, neste intuito, buscou-se conhecer também as situações mais 

significativas que levaram os respondentes a utilizar outras fontes eletrônicas de informação, 

durante sua pós-graduação no PPGA, por meio do detalhamento exposto na Tabela 8, abaixo 

posta. 

 

Tabela 8 – Situação mais significativa que o levou a utilizar outras fontes de informação eletrônicas 

  

Frequência Percentual 

Percentual 

Válido 

Percentual 

cumulativo 

Válidos Contextualização da 

dissertação/tese 

2 2,20 25,00 25,00 

Referencial teórico da 

dissertação/tese 

5 5,59 62,50 87,50 

Complementação do 

conteúdo das disciplinas 

1 1,10 12,50 100 

Total 8 8,89 100  

Perdidos  82 91,11   

 Total 90 100   

Fonte: Próprio autor (2014). 
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Analisando-se os resultados obtidos, percebe-se que a situação mais frequente 

mencionada pelos não usuários refere-se à necessidade de outras fontes para a construção do 

referencial teórico da sua dissertação ou tese, com 62,50% da amostra, pois, não encontraram 

conteúdo no Portal da CAPES que suprisse suas necessidades. 

 Nota-se, também, que 25,00% dos respondentes alegaram como motivo demandas 

ligadas à elaboração da contextualização da sua dissertação ou tese, ou seja, apesar do Portal 

apresentar algum conteúdo relativo aos assuntos abordados em suas teses e dissertações, não 

continha os referidos assuntos na abordagem requerida. 

 Por fim, apenas 12,50% dos informantes justificaram ter utilizado outras ferramentas 

para complementação do conteúdo das disciplinas acadêmicas. Esse fato pode estar 

relacionado com os indicadores demonstrados na Tabela 8, em que os respondentes não 

usuários, em sua maioria, confirmaram a escolha de acessar outras bases de dados específicas. 

Ainda no tocante aos não usuários do Portal de Periódicos da CAPES, admite-se que 

apenas oito respondentes, que equivalem a 8,89% da amostra, não constituem um montante 

significativo para analisar as demais questões a partir de uma perspectiva quantitativa.  

 

4.2.2 Análise da utilização do Portal de Periódicos da CAPES pelos egressos do PPGA 

da UFRN 

 

Após a realização da análise dos dados referentes aos egressos do PPGA da UFRN, 

declarados não usuários do Portal de Periódicos da CAPES, são examinados, nesta subseção, 

os resultados obtidos mediante a aplicação do questionário com os que foram usuários do 

Portal de Periódicos da CAPES. 

Com base nas 12 respostas (Apêndice C) enviadas pelos investigados que 

responderam as questões abertas, criou-se dez categorias de acordo com temas correlatos, as 

quais agruparam as impressões dos respondentes, com o fim de auxiliar a compreensão da 

realidade externada. Tais categorias foram comentadas na análise das questões específicas. No 

Tabela 9, pode-se visualizar como estas categorias foram utilizadas para conceber este estudo. 
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Tabela 9 – Síntese das categorias para as respostas à seguinte pergunta: “Gostaria de acrescentar 

alguma observação?” 

 
 CATEGORIAS FREQUENCIA 

P
O

R
T

A
L

 
1. Acesso residencial 01 

2. Áreas do conhecimento 02 

3. Busca avançada 01 

4. Falta de conhecimento  01 

5. Falta de treinamento 01 

6. Importância do Portal 02 

7. Interface 03 

8. Qualidade do material informacional 01 

O
U

T
R

O
S

 9. Crítica a outras fontes de informação eletrônicas  

 

01 

10. Uso de outras fontes de informação 

 

 

01 

             Fonte: Próprio autor (2014). 

 

    Com base nas categorias presentes na Tabela 9,  a mais comentada pelos informantes 

foi sobre a interface do Portal, com 3 respostas, seguido das que versavam sobre as áreas dos 

conhecimentos e a importância do Portal, estando ambas com dois comentários. 

Uma das perguntas do questionário buscou identificar qual era a frequência de acesso 

ao Portal de Periódicos da CAPES, conforme observa-se no Gráfico 17. De acordo com os 

dados coletados dos 90 informantes, 51,11% afirmaram utilizá-lo regularmente, 

aproximadamente duas vezes por mês. Na sequência, ficaram 23,33%, que admitiram acessá-

lo frequentemente, ou seja, quase todos os dias ou diariamente. Em seguida, 16,67% da 

amostra responderam que o acessavam raramente, isto é, apenas uma vez por mês ou menos, 

durante o ano. Por fim, conforme está apresentado no Gráfico 17, 8,89% disseram não ter 

utilizado o Portal durante todo seu curso de pós-graduação no PPGA da UFRN. 

 

Gráfico 17 – Frequência de acesso ao Portal de Periódicos da CAPES 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

8,89% 
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Uma dissertação escrita por Monteiro (2005) buscou identificar, nos meses de março 

e abril de 2005, com professores e alunos de mestrado e doutorado da Universidade Federal 

de Goiás (UFG) e da Universidade de Brasília (UNB), o grau de satisfação dos usuários 

referente ao Portal de Periódicos da CAPES, com foco em cinco programas de pós-graduação 

nas áreas de Educação, Matemática, Direito, Engenharia Elétrica e Medicina Tropical. 

Constatou-se que a maior frequência de uso era “ocasionalmente” (40%), seguida de 

“semanalmente” (33%), demonstrando o pouco uso do portal. 

Outra pesquisa interessante sobre o uso do Portal de Periódicos da CAPES foi 

realizada por Maia (2005), na UFMG, mediante questionário eletrônico enviado por e-mail 

para 150 docentes de oito áreas do conhecimento (Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, 

Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências da Saúde, Ciências 

Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes). Os resultados obtidos pelo autor revelaram 

que apenas 37,1% utilizavam diariamente o Portal, ao passo que 25,5% afirmaram que o 

utilizavam irregularmente no decorrer do ano. O autor testificou que a área com maior 

frequência de uso do Portal foi a de Ciências Biológicas, na qual 61,3% responderam utilizar 

o Portal quase diariamente, seguido de 54,% das Ciências Exatas e da Terra, 41,2% das 

Ciências da Saúde, 31,8% das Engenharias. Já com relação à área das Ciências Sociais 

Aplicadas, ficou constatado um percentual baixo de utilização do Portal, com apenas 14,3%. 

Ao estudar a frequência de uso do Portal nos cursos de pós-graduação da UFSC, 

Dutra (2005) constatou que, dos 91% dos usuários do Portal, 38% acessavam mais de uma 

vez por semana, e 30%, apenas uma vez por semana. Assim, é possível observar que, segundo 

os dados da autora, 68% dos entrevistados (daqueles 91%) acessavam o Portal toda semana. 

Esse fato pode estar relacionado com a divulgação dessa ferramenta por parte da biblioteca, 

tanto entre os docentes quanto entre os alunos dos programas de pós-graduação, apesar de a 

autora ter evidenciado, em meio aos não usuários, a falta de conhecimento do Portal como 

uma das causas da não utilização.  

Vale salientar que, em relação ao PPGA da UFRN, 23,33% dos respondentes 

garantiram utilizar o Portal quase todos os dias ou diariamente, o que é uma 

representatividade considerável em face da pesquisa de Maia (2005), a qual apresentou um 

baixíssimo uso do Portal para a área de Ciências Sociais Aplicadas (14,3%). Deve-se 

ressaltar, ainda, que, na parcela de usuários semanais do Portal, não foram encontradas tantas 

barreiras para acessá-lo, visto que eram habituados a realizar suas pesquisas diante das 

situações geradoras de necessidade de novos conhecimentos.  
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Com a intensão de identificar a situação mais significativa que levou os respondentes 

a utilizarem o Portal, com a finalidade de suprir necessidades informacionais surgidas na 

realização de atividades acadêmicas, durante seu curso de pós-graduação no PPGA da UFRN, 

foi investigada a causa motivadora mais expressiva que os conduziu a realizarem suas 

pesquisas no referido Portal, conforme o que se visualiza na Tabela 8. 

 

Tabela 10– Situação mais significativa que os levou a utilizar o Portal de Periódicos da CAPES 

  
Frequência Percentual Percentual válido 

Percentual 

cumulativo 

Válidos Contextualização da 

dissertação/tese 

13 14,40 15,90 15,90 

Procedimento metodológico 

da dissertação/tese 

7 7,80 8,50 24,40 

Referencial teórico da 

dissertação/tese 

55 61,21 67,10 91,50 

Complementação do 

conteúdo das disciplinas 

2 2,20 2,40  93,90 

Escrever artigo 3 3,30 3,70 97,60 

Outro 2 2,20 2,40 100 

Total 82 91,11 100  

Perdidos  8 8,89   

 Total 90 100   

Fonte: Próprio autor (2014). 
 

Frente aos dados apresentados na Tabela 9, percebe-se que a mais significativa 

situação que levou os respondentes a realizarem suas pesquisas, no Portal, foi a elaboração do 

referencial teórico das suas dissertações/teses, correspondendo tal motivo a 61,21% do total, 

sendo as demais razões elencadas foram: confecção da contextualização das suas 

dissertações/teses, com 14,40%, e construção dos procedimentos metodológicos das suas 

dissertações/teses, com 7,80%. Os motivos ensejadores do uso do Portal da CAPES com 

menores percentuais foram: escrever artigo, com 3,30%, complementação do conteúdo das 

disciplinas, com 2,20%, e outros, com 2,20%.  

A título de comparação, é importante mencionar a pesquisa de Costa (2008) que 

analisou o uso do Portal de Periódicos da CAPES pelos docentes vinculados aos programas de 

pós-graduação do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

no período de 29 de julho a 29 de agosto de 2008. Segundo os dados da autora, 92% dos 

professores afirmaram utilizar o Portal para a elaboração de artigos, 83% para a orientação de 

teses e dissertações, 73% para suporte às disciplinas e também para orientação de iniciação 

científica.  
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Corroborando parcialmente com os dados obtidos do questionário aplicado no PPGA 

da UFRN, a pesquisa de Monteiro (2005) verificou que a principal razão para o uso do Portal 

teve relação com a escrita de projeto ou de dissertação, com 57%. Depois, entre as outras 

motivações, estavam o acompanhamento do progresso da área, com 34%; a redação de artigo 

para publicação ou conferência, com 28%; o suporte à leitura, com 17% e o 

ensino/magistério, com 14%.  

Assim sendo, em relação ao estudo realizado por Monteiro (2005), observa-se que a 

principal causa declarada para o uso do Portal foi à elaboração do projeto ou dissertação/tese, 

com 57%, percentual este extraído de consulta realizada sobre população professores e alunos 

de cinco programas de pós-graduação da UFG e da UNB. Entretanto, este percentual não se 

mostrou tão elevado quanto ao encontrado na pesquisa de Costa (2008). Pode-se inferir que 

esta diferença de resultados deve-se ao fato de que a população de Costa (2008) é formada 

exclusivamente por professores e a de Monteiro (2005) é composta tanto por professores e 

alunos. Com é sabido, a produção acadêmica dos professores é composta principalmente por 

artigos e a dos alunos pela elaboração dos trabalhos de conclusão de curso 

(dissertações/teses). 

Constata-se, desse modo, que a razão predominante do uso do Portal alegada, tanto 

pelos informantes do presente estudo, quanto pelos informantes das duas últimas pesquisas 

mencionadas, são: dar suporte às atividades acadêmicas, principalmente no que se refere à 

elaboração de dissertações, teses, projetos e artigos científicos. 

Tendo como base as evidências reveladas mediante os dados levantados, pode-se 

afirmar que as três primeiras situações mais significativas apresentadas pelos informantes que 

utilizaram o Portal mantêm relação com a produção científica das dissertações e teses dos 

respondentes do questionário.  

Com o propósito de verificar a importância que os respondentes atribuíram às 

informações obtidas no Portal de Periódicos da CAPES, foi solicitado a cada um que 

indicasse a relevância das informações adquiridas, por meio dessa fonte, durante a realização 

de suas atividades acadêmicas. De acordo com o Gráfico 18, observa-se que a maioria dos 

egressos da amostra, 35,6%, avaliaram como extremamente importante as informações 

obtidas no Portal; 28,9% classificaram as informações como muito importantes; 23,3% 

consideraram-nas importantes e apenas 3,3% declararam que as informações foram pouco 

importantes.  
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Gráfico 18 – Importância atribuída às informações obtidas no Portal de Periódicos da CAPES 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Os resultados mostram, portanto que uma quantidade muito expressiva da amostra, 

87,8% dos respondentes, avaliou muito bem a importância das informações localizadas no 

Portal, tendo em vista a escolha das opções extremamente importantes, muito importantes e 

importantes. Por outro lado, um número bastante inferior, 3,3%, julgou as informações como 

pouco importantes. Vale ressaltar que 8,9% dos respondentes não responderam a pergunta, 

por já terem declarado não buscar o Portal para a obtenção de informações. 

O estudo de Monteiro (2005) mensurou a nota atribuída ao Portal quanto a sua 

capacidade de atendimento no suprimento das necessidades informacionais dos usuários. De 

acordo com a autora, numa escala de 0 a 100, 13,9% dos respondentes deram notas abaixo de 

50; 33,5% atribuíram notas de 51 a 70 e a maioria, representada por 52,6%, avaliou com notas 

entre 71 a 100.  

É interessante observar que, tanto no PPGA da UFRN, quanto nos programas de pós-

graduação avaliados por Monteiro (2005), grande parte dos respondentes consideraram 

relevantes as informações obtidas mediante pesquisa realizada no Portal de Periódicos da 

CAPES. Convém salientar, ainda, que uma quantidade ainda mais expressiva julgou as 

informações obtidas no Portal como de extrema importância ou de muita importância, que 

corrobora a ideia de que ele está possibilitando o atendimento das necessidades 

informacionais dos estudantes de pós-graduação, conforme se observa no Gráfico 15. 

 



 

 

129 

 
 

Gráfico 19 – O Portal de Periódicos da CAPES supriu suas necessidades informacionais? 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Analisando o Gráfico 19, nota-se, mais detalhadamente, que o Portal de Periódicos 

da CAPES supriu as necessidades informacionais da maioria dos egressos do PPGA da 

UFRN, pois 70% dos egressos tiveram suas necessidades de informação supridas 

moderadamente, enquanto 20% afirmaram que o suprimento foi total. Apenas 1,11% disseram 

não ter encontrado no Portal da CAPES o conteúdo que buscava.  

Comparando-se os resultados revelados nos Gráficos 18 e 19, constata-se que, apesar 

de 35,6% dos respondentes terem atestado que as informações obtidas no Portal de Periódicos 

da CAPES foram extremamente importantes, 70% afirmaram que suas necessidades 

informacionais foram apenas moderadamente supridas e somente 20% certificaram tê-las 

suprido por completo.  

Pode-se concluir, então, com base neste cruzamento, que, parte dos respondentes 

cuja avaliação considerou as informações do Portal CAPES extremamente importantes 

(35,6% da amostra/Gráfico 18), estão entre o percentual dos investigados cuja resposta foi no 

sentido de que o suprimento de suas necessidades informacionais foi moderado (70% da 

amostra/Gráfico 19), pois somente 20% (Gráfico 19) dos egressos relataram que suas 

necessidades foram completamente supridas.  

Pelo menos cerca de 15% (35,6% – Gráfico 18 menos 20% – Gráfico 19) dos 

respondentes que acharam as informações obtidas no Portal extremamente importantes estão 

no grupo dos investigados que entenderam como moderadamente supridas suas necessidades 

informacionais, considerando que não podem estar inseridos dentre os 1,1% da amostra 

(Gráfico 19) que afirmaram não terem sido supridos de maneira alguma na busca realizada.  
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Diante disso, é possível conjecturar que as informações fornecidas pelo Portal foram 

favoráveis em alguns aspectos considerados relevantes pelos informantes, pois 70% (Gráfico 

19) declararam neste sentido. Porém, esses dados disponibilizados não foram capazes de 

atender totalmente as necessidades informacionais existentes, pois somente 20% tiveram suas 

necessidades totalmente supridas. Cerca de 90% da amostra (Gráfico 19) foi contemplada 

pelo Portal da CAPES com algum tipo de informação útil para sua pesquisa, seja de modo 

completo ou parcial. 

Com isso, nota-se que o conteúdo disponível no Portal para a área de Administração 

pode ser aprimorado, tendo em vista o grande percentual de egressos que indicou ser como 

moderado o atendimento de suas necessidades. Este resultado sugere que o material relativo à 

algumas temáticas pesquisadas pelos egressos carecem de maior investimentos no sentido de 

ampliar a oferta de informação de qualidade disponível e, com isso, melhor satisfazer as 

necessidades informacionais dos usuários de Ciências Sociais Aplicadas e, particularmente, 

de Administração. Esse fato é corroborado pelos percentuais relativos à representatividade do 

acervo do Portal (Gráfico 2), onde se verificou que a coleção referente a área de Ciências 

Sociais Aplicadas, corresponde a apenas 11,8%, sendo menos da metade da área mais 

contemplada. 

No que concerne às fontes de informação utilizadas no Portal para suprir as 

necessidades de informação relativas ao desenvolvimento das atividades acadêmicas, 

demonstrou que 34,00% dos respondentes utilizaram dissertações/teses, 29,00% periódicos 

nacionais, 28,00% periódicos internacionais e 8,00% livros, conforme exposto no Gráfico 20. 

Isto revelou que os egressos do PPGA da UFRN consultaram mais dissertações/teses, apesar 

do acesso a este tipo de fonte de informação está também disponibilizado no site da BDTD e 

nas demais bibliotecas digitais de cada universidade, 
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Gráfico 20 – Fontes de informação utilizadas no Portal de Periódicos da CAPES para suprir as 

necessidades informacionais 

 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Quanto ao tipo de busca (simples ou avançada) utilizada para acessar os conteúdos 

do Portal de Periódicos da CAPES, foi constatado que 52,22% realizavam a busca avançada, 

38,89% confirmaram que aplicavam a busca simples, com mais frequência, porém, 8,98% não 

responderam essa questão, em razão de estarem inseridos como não usuários do Portal, 

consoante está representado no Gráfico 21. 

 

Gráfico 21 – Tipo de busca utilizada com maior frequência no Portal de Periódicos da CAPES 

para suprir suas necessidades informacionais 

 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

A escolha pelo tipo de busca, segundo Grogan (1995), é uma decisão estratégica. No 

que se refere à busca simples, Accart (2012) considera que este modelo de pesquisa admite 

8,89%

%% 
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consultar a totalidade de recursos inseridos na base de dados em todos os campos indexados. 

De acordo com Cendón (2001), na busca simples, apresentam-se janelas e menus que 

permitem aos usuários realizarem suas pesquisas diretamente com termos de busca, sem a 

necessidade de conhecimento de lógica booleana.  

Já a busca avançada, segundo Cunha (2008), é o recurso disponível para o usuário 

traçar sua estratégia mais sofisticada e completa, podendo abranger o truncamento dos termos, 

a seleção dos tipos de documentos, a língua ou a área geográfica. No entendimento de Accart 

(2012), trata-se de um mecanismo complexo em virtude de englobar critérios de busca por 

autor, palavras do título, título exato, assunto, coleção, International Standard Book Number 

(ISBN), International Standard Serial Number (ISSN), editora, classificação etc. Esses 

critérios podem ser cruzados com os parâmetros de línguas, tipos de documentos, ano de 

edição, além da utilização de filtros. De acordo com os autores mencionados acima, a busca 

avançada é mais completa, em razão de refinar a estratégia de busca do conteúdo pesquisado, 

permitindo que se procure um termo em todas as categorias, usando diversos recursos mais 

poderosos que os disponibilizados na busca simples. 

Tendo em vista o levantamento dessas particularidades, é possível entender o motivo 

da preferência dos respondentes em relação à utilização mais frequente da busca avançada nas 

suas pesquisas, já que com ela torna-se possível obter resultados mais pertinentes para atender 

às necessidades informacionais. 

Dando prosseguimento a pesquisa, procurou-se levantar os aspectos positivos  e as 

dificuldades na utilização do Portal de Periódicos da CAPES. 

 

4.2.3 Análise dos aspectos positivos e das dificuldades quanto ao uso do Portal de 

Periódicos da CAPES  

 

Visando detectar os aspectos positivos encontrados pelos egressos do PPGA da 

UFRN, ao utilizarem o Portal de Periódicos da CAPES, foi solicitado a eles que 

classificassem 12 variáveis pré-determinadas, conforme se observa do Gráfico 22, de acordo 

com os seguintes graus de aferição: “muito negativo”, “negativo”, “razoável”, “positivo” e 

“muito positivo”. E, para a complementação da análise, foi analisado o grau de significância, 

mediante a aplicação do teste qui-quadrado, no tocante a todas as 12 variáveis do Gráfico 22, 

quando, mais uma vez, foram formados dois grupos, a partir da “proximidade” das respostas. 

O primeiro compõe-se pelas alternativas “muito positivo” e “positivo”, sendo o segundo 

composto pelas alternativas “razoável”, “negativo” e “muito negativo". 



 

 

133 

 
 

Gráfico 22 – Aspectos positivos na utilização do Portal de Periódicos da CAPES 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

No que diz respeito ao acesso fácil à informação científica e tecnológica disponível 

no Portal, 52,50% dos informantes responderam “muito positivo” ou “positivo”. No entanto, 

47,50% discordaram desse ponto de vista, em parte ou totalmente, afirmando que Portal não 

permite aos seus usuários um acesso fácil.  

Em relação ao acesso gratuito, pode-se dizer que os informantes o consideraram um 

ponto bastante positivo, tendo em vista que 82,90% afirmaram ser “muito positivo” ou 

“positivo”, enquanto apenas 17,10% não o reconheceram como algo favorável.  

Um estudo de Martins (2006), com enfoque em pesquisadores doutores da área 

biomédica da UFRJ, identificou que a gratuidade de acesso ao Portal foi a oitava vantagem 
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entre as 40 relatadas pelos respondentes. Convergentemente, este aspecto também foi 

considerado bastante positivo tanto pelos respondentes do PPGA da UFRN quanto pelos 

respondentes da pesquisa mencionada. Tal resultado está relacionado com o fato do Portal da 

CAPES permitir acesso a importantes fontes de informação científicas, proporcionando aos 

usuários uma economia de custo sobre o valor das assinaturas de periódicos pertencentes às 

bases de dados disponibilizadas, dentre outras fontes de informação não gratuitas. Assim, o 

custo da pesquisa cai consideravelmente, democratizando o estudo e o aprendizado, pois 

permite às pessoas de baixa renda ter as mesmas oportunidades que os mais aquinhoados, pelo 

menos no nível de pesquisa relacionada a pós-graduação stricto sensu. 

Como mostram os dados no Gráfico 22, o acesso à literatura internacional foi um 

aspecto que 73,20% dos respondentes conceituaram como “muito positivo” ou “positivo”. 

Porém, 26,80% consideram-no como não sendo positivo, mas sim como entre “razoável”, 

“negativo” ou “muito negativo”. De acordo com Almeida e Guimarães (2013), o Portal de 

Periódicos da CAPES foi criado como forma de possibilitar e ampliar o acesso à informação 

científica e tecnológica internacional e, atualmente, ele é considerado um dos maiores acervos 

mundiais nesse setor. Portanto, os que classificaram este aspecto como negativo ou muito 

negativo devem ser xenófobos ou entendem que a barreira da língua seria um importante fator 

que diminuiria a eficácia do Portal na transmissão conhecimento, haja vista que a maior parte 

de seu acervo é composto de literatura internacional.  

É interessante observar, a partir dos dados levantados, que uma significativa parcela 

dos respondentes reconheceu a importância da cobertura dada pelo Portal à literatura 

científica internacional especializada. Nesse caso, é de se supor que os informantes tenham 

utilizado documentos científicos internacionais para desenvolvimento de suas atividades 

acadêmicas.  

A partir dos dados levantados no Gráfico 22, verifica-se, também, que 79,30% dos 

respondentes julgaram ser um aspecto positivo a atualização das coleções de periódicos 

disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES; 20,70%, por outro lado, acharam não ser esse 

um ponto totalmente positivo, classificando-o como “razoável”, “negativo” ou “muito 

negativo”. Ora, o conhecimento evolui, avança, mudando seus contornos para se apresentar 

sob a roupagem das últimas descobertas científicas. É sabido que as novas descobertas estão 

quase sempre apoiadas em bases científicas postas, ou seja, as novas pesquisas partem de 

conhecimentos já consolidados. Portanto, é de sobremaneira importância o pesquisador estar 

no compasso das últimas descobertas científicas para que a sua pesquisa possa acrescer ao 

mundo novos conhecimentos, sem deter-se em atrasos desnecessários. Assim, para o 
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aperfeiçoamento dos computadores, nenhum cientista partirá do antigo Apple II, lançado nos 

anos 70, mas sim poderá apoiar suas pesquisas na arquitetura dos computadores quânticos. O 

conhecimento humano deve ser somado para que o avanço tecnológico seja vigoroso e 

constante. Portanto, não se entende o por quê de 20,70% dos respondentes terem afirmado que 

a atualização do Portal não ser um ponto totalmente positivo. 

O Gráfico 22 revela, também, que 83,7% dos informantes concordaram que o 

conteúdo disponível no Portal abrange várias áreas do conhecimento. No entanto, 18,3% 

responderam que o Portal não oferecia documentos com a necessária variedade de 

conhecimentos científicos. 

De acordo com Almeida e Guimarães (2013), um aspecto muito evidenciado do 

Portal é a ampla representatividade do seu acervo, com oferta de periódicos para todas as 

áreas do conhecimento, oferecendo acesso pleno de forma extremamente eficiente. Os autores 

destacam que 59,4% desse acervo é constituído por títulos das áreas de Ciências da Saúde, 

Biológicas, Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, priorizando sempre a aquisição dos 

periódicos mais importantes para cada área. Por sua vez, a crescente demanda por parte da 

comunidade das Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e das Artes expandiu a quantidade de 

títulos adquiridos nesses campos científicos, passando a compor 35,3% do conteúdo do 

Portal.  

Entretanto, é interessante mencionar o comentário de um informante da corrente 

pesquisa, referente ao obstáculo percebido por ele ao realizar suas buscas nas áreas de 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: “O Portal de Periódicos da CAPES é demasiadamente 

limitado na área de humanas e sociais, o que dificulta muito a pesquisa em administração” 

(RESPONDENTE 5, ver Apêndice C) 

Assim, pode-se concluir que o Portal contempla todas as áreas científicas, porém não 

de forma proporcional. O conteúdo da área de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas não é o 

mais abrangente, mas encontra-se em expansão devido ao aumento progressivo na procura por 

parte da comunidade acadêmica.  

Colocando em análise outra variável, verificou-se que 51,30% dos informantes 

afirmaram não ter obtido um resultado favorável ao realizarem suas buscas por título de 

periódico específico, classificando esse quesito como “razoável” ou “muito negativo”, 

enquanto 48,70% informaram ter tido sucesso nas procuras pelos títulos procurados, 

conforme se vê no Gráfico 22. Esses percentuais revelam o fato de que tal aspecto, referente 

ao Portal, não foi avaliado positivamente, possivelmente pela inexistência de certos títulos 
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procurados na coleção do Portal, apesar da existência de um campo próprio para a realização 

da busca por periódico. 

Nesse contexto, vale mencionar novamente a pesquisa de Maia (2005), onde se 

constatou que a procura por título de periódico no Portal foi uma das formas mais utilizadas 

pelos respondentes na busca das informações procuradas, sendo de apenas 16,7% o percentual 

dos que não utilizaram esta estratégia de pesquisa. O resultado obtido pelo autor talvez reflita 

o maior êxito dos periódicos em fornecer as informações desejadas pelos usuários, decorrendo 

daí, a utilização elevada desta estratégia de busca.  

Outro ponto sobre o qual os respondentes egressos do PPGA da UFRN foram 

indagados, refere-se a capacidade do Portal da CAPES em oferecer um vasto conteúdo 

informacional (Gráfico 22). O resultado foi que 73,20% consideraram-no vasto, ao passo que 

26,80% classificaram-no como “razoável”, “negativo” ou “muito negativo”.  

Com relação ao conteúdo informacional disponível no Portal, um usuário egresso do 

PPGA da UFRN fez a seguinte observação, relatando a escassez de algumas temáticas 

inseridas nas diversas áreas do conhecimento: 

 

Apesar de se encontrar trabalhos realizados nas diversas áreas do 

conhecimento, algumas temáticas são bem escassas. Naturalmente que 

algumas temáticas são menos pesquisadas no Brasil, mas o portal poderia 

incentivar a publicação listando anualmente o quantitativo de documentos 

por área de conhecimento e enfatizando a necessidade de produção em 

determinadas áreas, pois muitos artigos não chegam a ser publicados [sic] 

(RESPONDENTE 11, ver Apêndice C). 

 

Por conseguinte, tendo em conta os percentuais pertinentes ao Gráfico 22 e o relato 

acima transcrito, constata-se que o conhecimento disponibilizado no Portal da CAPES deixa a 

desejar, pois, 26,80% não o veem como um vasto depositário de informações. E, no 

depoimento do egresso, pode-se observar indícios que motivaram tal resultado. O respondente 

afirma que percebeu a escassez de algumas temáticas, apesar de, no Portal da CAPES, serem 

encontrados trabalhos nas diversas áreas do conhecimento. Dessa forma, infere-se que o 

Portal abrange as diversas áreas do conhecimento, porém, faltam trabalhos e informações que 

abranjam cada área, individualmente considerada, de maneira a atender as necessidades dos 

pesquisadores.  

No estudo de Martins (2006), a amostra, composta pelos pesquisadores do Centro de 

Ciências da Saúde da UFRJ, considerou a amplitude de artigos e revistas disponíveis no 

Portal da CAPES como sendo sua quarta melhor vantagem, dentre quarenta categorias 
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declaradas. Entretanto, como 59,4% do acervo do Portal é constituído por títulos das áreas de 

Ciências da Saúde, Biológicas, Ciências Exatas e da Terra e Engenharias, conforme pesquisa 

de Almeida e Guimarães (2013), o resultado da pesquisa de Martins (2006) não poderia 

apontar em outro sentido. Portanto, a pesquisa de Martins (2006) confirma dos dados 

apurados por Almeida e Guimarães (2013), corroborando as constatações de que os materiais 

disponibilizados no Portal contemplam, em uma maior amplitude, determinadas áreas do 

conhecimento.  

Segundo Almeida e Guimarães (2013), os periódicos adquiridos para compor o 

Portal de Periódicos da CAPES são escolhidos por indicação da comunidade acadêmica, seja 

por meio dos coordenadores da área, seja por meio da demanda direta de pesquisadores e 

docentes de pós-graduação, sendo as assinaturas homologadas pela diretoria executiva da 

CAPES. 

Em se tratando do quesito utilidade do Portal na confecção dos trabalhos acadêmicos, 

observou-se que 93,90% (54,90%/Muito positivo e 39%/Positivo) concordaram que este é o 

aspecto mais positivo encontrado nele. Apenas 5,10% não admitiram ser esse um ponto 

positivo ou muito positivo.  

Esses dados confirmam os índices levantados acerca da situação mais significativa 

que levou os informantes a utilizarem o Portal de Periódicos da CAPES durante a sua pós-

graduação no PPGA da UFRN, pois 97,60% deles responderam acessar o Portal 

principalmente para a realização de suas atividades acadêmicas, enquanto somente 2,40% 

alegaram outro motivo. Diante disso, pode-se compreender que o Portal é útil por possuir em 

seu acervo materiais informacionais atualizados e não encontrados na maioria das bibliotecas, 

além de ser uma ferramenta eficiente na busca de informações importantes para o 

desenvolvimento de qualquer pesquisa. 

De acordo com um estudo de Lima, Araújo e Tales (2011) sobre a utilização do 

Portal de Periódicos da CAPES pela comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural 

de Pernambuco (UFRPE), 97,5% dos usuários consultados afirmaram que o Portal foi útil 

para suas pesquisas científicas e 2,5% responderam que ele foi parcialmente útil. Esses 

percentuais corroboram a relevância do Portal para a disseminação e o avanço da 

comunicação científica brasileira. 

Os informantes do PPGA da UFRN também foram perguntados se o Portal possui 

uma interface amigável. De acordo com os dados coletados, 56,10% dos indagados entendem 

que a interface do Portal é de fácil entendimento, mas 43,90% acharam que não. Portanto, 
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uma grande parcela da amostra entende que o Portal tem uma interface merecedora de 

mudanças de modo a facilitar as pesquisas dos usuários. 

Para aumentar nosso entendimento sobre este quesito é oportuno citar a declaração 

de dois informantes a respeito da interface do Portal: “acredito que a interface do site poderia 

ser mais acessível e interativa”, “não achei amigável a interface (a plataforma) que poderia ser 

mais fácil ou de simples navegação” (RESPONDENTE 11, ver Apêndice C) Tais 

depoimentos servem para entender o que o usuário quer da interface do Portal, por meio das 

palavras utilizadas: “mais acessível”, “fácil” e “simples”. Desse modo, confirma-se a 

dificuldade existente na busca das informações, cujas pesquisas foram realizadas entre 2010 e 

2013. 

Diante desse cenário, é possível inferir, portanto, que a última reformulação da 

interface do Portal de Periódicos da CAPES, ocorrida em 2009, não proporcionou maior 

facilidade no acesso à informação científica, implicando na necessidade de novas inovações.  

É importante destacar que o site do Portal de Periódicos da CAPES inaugurou uma 

nova interface no dia 05 de julho de 2014. Tal mudança se deu por determinação da Secretária 

de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), com o fim de dar ao site a 

aparência do Portal Institucional do Governo Federal. Essa mudança trouxe como novidade a 

criação da opção: “Central de conteúdos”, possibilitando o acesso a materiais de diversos 

formatos, como áudio, imagem, vídeo entre outros. Vale ressaltar que os usuários agora terão 

acesso aos aplicativos móveis do Portal que podem ser baixados tanto na versão compatível 

com o sistema IOS quanto com o Android (CAPES, 2014). 

Dando prosseguimento à análise dos aspectos positivos do Portal, buscou-se 

conhecer a avaliação dos respondentes quanto à apresentação gráfica do Portal. Constatou-se 

que apenas 47,6% acharam a apresentação gráfica do Portal “muito positiva” ou “positiva”, e 

52,4% a consideraram “razoável”, “negativa” ou “muito negativa”. 

Comparativamente, saliente-se que, no estudo de Maia (2005), foi identificado que 

46,6% dos respondentes aprovaram o visual e design do Portal, porém, 46,6% acharam que 

poderia melhorar e somente 6,9% não ficaram satisfeitos.  

Em uma dissertação escrita por Passos (2010) sobre o uso do Portal de Periódicos da 

CAPES, por parte de pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), foi utilizado um 

questionário enviado por e-mail para mestrandos e doutorandos da Escola de Comunicações e 

Artes dessa universidade, totalizando 490 alunos, sendo recebidas 72 respostas. Dessa 

amostra, 32% afirmaram se agradar do visual/design do Portal de Periódicos da CAPES, mas 
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com a ressalva que poderia ser melhor; 7% asseguraram se agradar e 11% disseram não se 

agradar.  

Confrontando-se esses dados com os que foram alcançados na corrente pesquisa, 

identifica-se a necessidade de aprimoramento da apresentação gráfica do Portal, a fim de 

torná-la mais agradável aos usuários. 

No que se refere à análise da eficácia dos resultados das buscas realizadas no Portal 

da CAPES, 57,40% dos informantes concordaram ser esse um aspecto “muito positivo” ou 

“positivo”, já 32,90% o acharam “razoável”, 8,50% “negativo”  e  1,20% “muito negativo”. 

Assim, confrontando este resultado com a avaliação no quesito utilidade do Portal, 

pode-se verificar que pelo menos a grande maioria dos egressos que acharam este instrumento 

de busca razoável (32,90%), o classificaram como positivo para ser utilizado nos trabalhos 

acadêmicos. Tal afirmação advém do fato de 93,90% dos egressos terem sentido o Portal da 

CAPES, no quesito utilidade, como positivo ou muito positivo. Assim, para os egressos do 

PPGA da UFRN, um instrumento de busca razoável é uma ferramenta positiva ou muito 

positiva para a confecção de seus trabalhos. 

No estudo de Maia (2005), 55% dos informantes declararam obter, quase sempre, 

êxito em suas pesquisas no Portal; 20,6% responderam alcançar o resultado esperado, apenas 

às vezes; 16,8% afirmaram consegui-lo, sempre e 7,7% disseram que raramente ou que nunca 

o obtinham. Das oito áreas investigadas pelo autor, a que obteve o maior percentual de 

sucesso nas buscas foi a área de Engenharia, considerando todos os tipos de resultados 

avaliados. Já na área de Ciências Sociais Aplicadas, o índice de sucesso aparece na quinta 

posição. Porém, esta mesma área aparece em primeiro lugar no percentual que envolve 

somente os respondentes cujas buscas são sempre favoráveis. Desta feita, pode-se afirmar que 

uma porcentagem significativa dos respondentes, tanto da presente pesquisa, quanto na 

pesquisa de Maia (2005), alcançaram resultados satisfatórios em sua busca no Portal.  

No entanto, apesar do Portal da CAPES apresentar, na sua página principal, 

diferentes opções de busca (simples e avançada), a partir de diversos tipos de documentos 

científicos, uma parcela expressiva dos informantes (42,60%) do PPGA da UFRN não 

considera, como um aspecto plenamente positivo, os meios de busca nele disponíveis. Tal fato 

pode estar ligado à dificuldade dos usuários em delimitar os assuntos no ato da busca, 

acarretando uma exploração inadequada das ferramentas destinadas a essa finalidade.  

Com relação ao menu “Meu Espaço” disponível no Portal, local virtual onde o 

usuário poderá arquivar suas pesquisas realizadas, desde que esteja devidamente cadastrado, 

45,1% dos informantes admitiram que esse recurso é “muito positivo” ou “positivo”. Por 
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outro lado, a maioria, 54,9%, classificou esse mecanismo como “razoável”, “negativo” ou 

“muito negativo”.  

Na análise dos relatos dos pesquisados, cumpre destacar uma observação citada em 

relação ao item “Meu Espaço”: “tomei conhecimento da existência do mesmo ao preencher o 

questionário” (RESPONTENTE 8, ver Apêndice C). Isso comprova a falta de conhecimento 

das ferramentas disponíveis no Portal, bem como a não participação dos egressos em 

treinamentos para sua utilização. Entretanto, o Portal da CAPES realiza treinamentos 

ministrados por equipe própria, devendo os interessados em participar realizarem suas 

inscrições no menu “Meu Espaço”. Portanto, os cursos de pós-graduação stricto sensu 

deveriam incentivar o cadastramento de seus alunos no menu em referência, no intuito de 

facilitar a ministração de treinamentos. Em conversa informal com alguns colegas mestrandos 

e doutorandos, como também na aplicação do pré-teste e do teste-piloto, muitos declararam 

não saber que o Portal dispunha desse mecanismo. 

Assim, parece adequado afirmar que a CAPES precisa fazer mais campanhas de 

divulgação do Portal, com a divulgação, inclusive, das ferramentas disponíveis nele, a fim de 

aperfeiçoar o seu uso e abranger um maior número de pesquisadores. 

Diante dos dados obtidos nesta pesquisa, evidencia-se que, no ranking dos 

respondentes, os principais aspectos positivos ligados ao uso do Portal são: a utilidade para 

trabalhos acadêmicos (93,90%), a contemplação de várias áreas do conhecimento (83,70%), o 

acesso gratuito (82,90%) e a atualização dos periódicos (79,30%). Em último lugar, ficou o 

menu “Meu Espaço” (45,10%).  

Por outro lado, ao realizar o teste qui-quadrado sobre os aspectos positivos 

relacionados ao uso do Portal, verificou-se que o p teve os respectivos valores para cada 

variável superior aos 5%, ou seja, nenhuma variável cruzada (sexo, nível de formação 

acadêmica e bolsista/não bolsista) influenciou outra. 

Dando continuidade ao estudo, buscou-se identificar as dificuldades na utilização do 

Portal de Periódicos da CAPES, conforme está apresentado no Gráfico 23. 
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Gráfico 23 – Dificuldades na utilização do Portal de Periódicos da CAPES 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Para fins de aferição do grau de significância apurado por meio do teste qui-

quadrado, relativo a todas as variáveis referentes às dificuldades de utilização do Portal, foram 

criados dois grupos, a partir das semelhanças das respostas ao questionário, possibilitando, 

assim, a criação das extremidades amostrais. O primeiro grupo foi constituído pelas respostas 

“nenhuma dificuldade” e “pouca dificuldade”, sendo o segundo grupo formado pelas 

respostas “moderada dificuldade”, “muita dificuldade” e “extrema dificuldade". 

Posteriormente, os níveis de dificuldade foram cruzados com as variáveis sexo, nível de 

formação acadêmica e bolsista/não bolsista.com o fim de serem extraídas as conclusões 

pertinentes. 

No tocante somente ao aspecto da dificuldade no acesso residencial ao Portal, 

67,10% dos informantes anunciaram não ter tido “nenhuma dificuldade” ou “pouca 

dificuldade”, enquanto 32,90% declaram ter encontrado dificuldade, variando de “moderada” 
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a “extrema”. Nesse sentido, cabe destacar os comentários feitos por um respondente sobre 

suas dificuldades para acessar o Portal fora da UFRN durante sua pós-graduação no PPGA 

dessa instituição: “[...] as buscas que realizava em meu domicílio não permitiam o acesso a 

todos os materiais [que eram acessados] quando a mesma busca era realizada em 

computadores da UFRN” e mais, “[…] uma coisa que fiquei sabendo após sair da UFRN [foi] 

a configuração do proxy que atualmente [está] utilizado em meu notebook, pois recebi 

orientações na instituição [com a qual] estou vinculado atualmente” (RESPONDENTE 8, ver 

Apêndice C);.  

Considerando o percentual de respondentes que afirmaram perceber algum grau de 

dificuldade no uso do Portal, evidencia-se a necessidade de a Biblioteca Central da UFRN 

realizar treinamentos e campanhas de divulgação direcionada para a comunidade acadêmica 

com o fim de facilitar e possibilitar o acesso ao Portal de Periódicos da CAPES por meio da 

utilização de computadores ligados à internet por canais não ligados a UFRN. 

No estudo de Costa (2008), verificou-se que 94% dos docentes, vinculados aos 

Programas de Pós-graduação do Centro de Ciências da Saúde da UFPB, tinham acessado o 

Portal da CAPES na própria universidade, enquanto 58% tinham realizado o acesso em sua 

residência, sendo de apenas 2% os acessos feitos na Biblioteca Central da UFPB. Tais dados 

apresentam uma diferença expressiva de 36,%, entre o acesso feito na universidade e o que é 

feito nas residências. Esse elevado percentual pode ter relação com a falta de conhecimento 

dos docentes sobre como configurar seus computadores para o acesso residencial ao Portal, 

pois é muito pouco provável que a falta de computadores pessoais cause esta situação. Assim, 

a pesquisa de Costa (2008) confirma as tendências encontradas nas respostas dos egressos do 

PPGA da UFRN. 

Já em uma monografia desenvolvida por Dantas (2012), percebeu-se que 53,10% dos 

pesquisados apontaram como principal local de acesso o campus universitário. Porém, a 

quantidade de pesquisas realizadas em casa também se mostrou elevada, correspondendo a 

41,40% dos respondentes. Tal pesquisa analisou o Portal de Periódicos da CAPES 

considerando os aspectos de usabilidade, acessibilidade e arquitetura da informação, tendo 

como público amostral os alunos de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) de 

oito áreas do conhecimento da UFRN: Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Ciências da 

Saúde; Ciências Sociais; Ciências Biológicas; Ciências Humanas, Letras e Artes; Ciências 

Agrárias e Interdisciplinar. 

Por conseguinte, considerando os resultados apresentados na pesquisa de Dantas 

(2012), confirma-se mais uma vez que, após as universidades, o maior número de acessos ao 
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Portal da CAPES é feito na própria residência dos usuários. Entretanto, ficou demonstrado, 

também, um crescente acesso residencial ao Portal, provavelmente pelo fato da existência de 

um maior número de lares com internet, apesar das dificuldades encontradas pelo usuário em 

configurar seus computadores (proxy) para possibilitar a pesquisa de casa. 

No que diz respeito ao tempo para realização de pesquisa no Portal, 68,30% dos 

respondentes da presente pesquisa afirmaram não ter tido nenhuma dificuldade ou ter tido 

pouca dificuldade. Já 31,70% revelaram ter sentido moderada ou muita dificuldade. Desse 

modo, evidencia-se que a maioria não enfrentou dificuldades nesse aspecto. Observa-se, 

ainda, que uma porção, de aproximadamente 1/3, expressou que o tempo para realização das 

pesquisas no Portal significou uma barreira para a execução das suas buscas.  

No que se refere à interação com a interface do Portal, constata-se que 54,90% 

admitiram a inexistência de dificuldade ou pouca dificuldade para lidar com ela. Porém, 

45,10% indicaram a existência de graus de dificuldade moderado, muito difícil ou 

extremamente difícil.  

Verificou-se, também, que a inovação na interface no Portal possibilitou algumas 

melhorias no processo de recuperação da informação, conforme está apresentado no relato a 

seguir: 

Quando estava realizando mais intensamente as bases de dados para 

pesquisa a interface gráfica era ainda a antiga, o que penso ter melhorado 

após as atualizações, eu achava confusa e pesquisei usando as referências 

das teses e dissertações e periódicos para encontrar o que desejava. Apenas 

utilizando palavras chaves, encontrava um grande volume de material, mas 

sem a qualidade desejada [sic] (RESPONDENTE 2, ver Apêndice C).  

 

Esses resultados sugerem que – embora o Portal de Periódicos da CAPES tenha 

lançado, em novembro de 2009, uma nova interface, com uma série de inovações (como a 

busca integrada ao acervo, por exemplo) que visaram facilitar a consulta e a recuperação da 

informação científica – uma parcela representativa dos respondentes enfrentou problemas 

para interagir com essa nova interface, o que pode ter contribuído com a dificuldade referente 

ao tempo empregado para a realização da busca da informação. 

No entanto, apesar do considerável percentual de dificuldade constatado com relação 

a essa interface, vale ressaltar que o Portal de Periódicos da CAPES é autoexplicativo, 

apresentando instruções de fácil compreensão para a sua utilização. Em sua página inicial na 

web, o Portal apresenta as opções de busca, simples ou avançada, por assunto, periódico, livro 

ou base, de modo a facilitar para o usuário a localização do tema procurado.  
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Com relação à leitura em idiomas estrangeiros, percebeu-se que 56,10% dos 

respondentes afirmaram possuir domínio de alguma língua além do português, não tendo 

enfrentado nenhum empecilho ou tendo enfrentado pouco empecilho nesse quesito. 

Entretanto, 43,90% da amostra, admitiram ter contado com alguma limitação linguística, 

moderada ou extremamente difícil. Porém, tal limitação não foi a principal justificativa 

declarada pelos respondentes para não utilizarem o Portal, conforme foi mostrado na análise 

da Tabela 7. 

No tocante aos filtros para busca de informação no Portal de Periódicos da CAPES, 

57,30% dos respondentes não sentiram nenhuma dificuldade ou perceberam pouca dificuldade 

para operar com os recursos de busca disponíveis. Entretanto, 42,70% revelaram ter 

experimentado algum nível de dificuldade, moderada ou extrema, para lidar com esse 

mecanismo de pesquisa. A esse respeito, é importante destacar que a CAPES inovou seu 

Portal de Periódicos, tornando-o uma ferramenta de busca integrada, de modo a permitir ao 

pesquisador localizar artigos sobre o tema desejado mediante uma busca por autor, assunto ou 

palavra-chave. De fato, o Portal tem revolucionado a pesquisa científica no Brasil, devido à 

possiblidade de várias bases de dados poderem ser consultadas simultaneamente, facilitando a 

filtragem necessária para a obtenção da informação desejada. 

Nesta pesquisa, também foi investigado o nível de dificuldade de utilização do Portal 

relacionado à necessidade de treinamento para a sua correta operacionalização. Observou-se, 

assim, que 61,00% dos respondentes afirmaram não ter encontrado qualquer dificuldade ou 

ter tido pouca dificuldade, ao passo que 39,00% revelaram ter passado por alguma 

dificuldade, amena ou extrema.  

Também observou-se pelo relato de um informante, que o treinamento para o uso do 

Portal é essencial para facilitar o sucesso das pesquisas por meio dele: “acho que o campo 

escolhido para minha dissertação junto à minha falta de treinamento para utilizar a plataforma 

contribuíram para minha dificuldade de satisfazer minhas necessidades de pesquisa [sic]” 

(RESPONDENTE 9, ver Apêndice C). 

Esses dados revelaram que, apesar da CAPES oferecer palestras sobre o uso do 

Portal de Periódicos para a comunidade acadêmica das instituições participantes, com a 

finalidade de intensificar o uso desse instrumento de pesquisa, os treinamentos precisam ser 

mais dinâmicos e frequentes. Convém lembrar, no entanto, que a Biblioteca Central da UFRN 

promove treinamentos específicos para cada programa de pós-graduação e de graduação, 

desde que sejam solicitados pelos coordenadores dos cursos. 
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Outro ponto investigado foi o grau de dificuldade advindo da descontinuidade nas 

renovações de assinaturas de periódicos disponibilizados pelo Portal. Quanto a isso, 

observou-se que 56,10% disseram não ter percebido nenhuma dificuldade ou ter percebido 

pouca dificuldade. Contudo, 43,90% confirmaram ter percebido alguma dificuldade em 

relação a isso, pois em suas pesquisas, por vezes, não obtiveram o sucesso desejado por não 

encontrarem algum número específico de determinada coleção de periódicos, em razão da 

descontinuidade da assinatura.  

De acordo com Almeida e Guimarães (2013), foi criado, em 2003, um grupo de 

trabalho composto, em sua maioria, por bibliotecários das instituições brasileiras de ensino 

superior, para reavaliar o conteúdo disponível no Portal de Periódicos da CAPES. A análise 

do grupo decidiu pelo cancelamento de uma parcela dos títulos considerados subutilizados ou 

pouco relevantes para cada área científica. Com esse exemplo, percebe-se que a CAPES 

realiza avaliações do conteúdo da coleção do Portal e prioriza a continuidade dos títulos mais 

procurados pela comunidade acadêmica. Contudo, é importante considerar que um título 

pouco pesquisado em um dado momento pode vir a ser relevante em outro. Tal fato pode 

contribuir para a falta de material retrospectivo em virtude do encerramento das assinaturas 

subutilizadas. 

No que diz respeito ao grau de dificuldade no acesso a textos completos, 57,30% 

responderam ter tido alguma dificuldade, do grau moderado até ao nível extremo, 

representando este percentual uma parcela significativa da amostra. Apenas 3,70% disseram 

não ter encontrado qualquer problema, enquanto 39,00% afirmaram ter achado pouca 

dificuldade para a obtenção de textos completos. 

De modo geral, considerando todos os itens sobre os quais foram feitas as perguntas, 

uma grande concentração dos respondentes afirmou ter encontrado pouca ou nenhuma 

dificuldade no processo, como um todo, de realização de suas pesquisas no Portal de 

Periódicos da CAPES.  

Entretanto, a título de comparação, apresenta-se os resultados da dissertação de 

Souza (2011), onde buscou-se investigar as dificuldades, o sucesso e o grau de aceitação e 

satisfação dos usuários em relação à utilização do Portal de Periódicos da CAPES, com 

docentes de 17 de universidades federais, das cinco regiões brasileiras. A autora constatou 

que, da amostra de 930 informantes, 48% professores responderam não ter tido dificuldade 

para utilizar o Portal, ao passo que 9% declararam ter tido muita dificuldade, e 43% pouca 

dificuldade.  
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Os informantes do estudo mencionado apontaram os seguintes motivos pelos quais 

não obtiveram sucesso ao procurarem um periódico: “o acesso ao Portal é limitado”, “não 

tinha senha para utilizar o Portal”, “acesso não permitido”. Um respondente afirmou que “o 

Portal estava fora do ar”, fato devido aos problemas de conexão da internet. Outros fizeram 

referências a barreiras pessoais que foram identificadas mediante suas respostas: “me 

atrapalho na busca”, “às vezes tenho dúvidas se busquei todas as possibilidades”, “erro ao 

pesquisar no Portal”, como também “manuseio insuficiente”. Por último, dois pesquisadores 

expuseram obstáculos com a usabilidade: “a interface de busca é rígida, não permite 

abreviações” (SOUZA, 2011).  

Comparando-se os dados obtidos no estudo supracitado com os da presente pesquisa, 

evidencia-se que, em ambos os casos, uma pequena parcela dos informantes afirmou perceber 

um nível elevado de dificuldade ao usar o Portal, apesar de os depoimentos transcritos pela 

autora apresentarem diferentes dificuldades alegadas no acesso ao Portal. 

Conforme os dados do Gráfico 23, as variáveis em relação às quais os usuários 

experimentaram menores níveis de dificuldade (nenhuma e pouca) são: o tempo para realizar 

a pesquisa, com 68,30%; o acesso residencial, com 67,10% e o treinamento para saber utilizar 

o Portal, com 61,00%. Por outro lado, o acesso ao texto completo configurou-se como a 

variável onde foram expressas os maiores percentuais de dificuldade, correspondendo a 

57,30%. Constatou-se, ainda, mediante a aplicação do teste qui-quadrado, que não existiu 

diferença estatística no cruzamento entre os grupos e as variáveis.  

 

4.2.4 Análise do grau de satisfação quanto ao uso do Portal de Periódicos da CAPES  

 

Continuando o desenvolvimento da pesquisa, buscou-se avaliar o grau de satisfação 

dos usuários do Portal em relação a outros aspectos dessa ferramenta de busca, conforme se 

verifica pelo Gráfico 24, abaixo demonstrado, onde os informantes tiveram a oportunidade de 

classificar cada item tomando por base a seguinte escala: “muito satisfeito”, “satisfeito”, 

“razoavelmente satisfeito”, “insatisfeito” e “muito insatisfeito”. 

As variáveis definidas para avaliação buscaram entender o grau de satisfação do 

usuário na utilização das ferramentas disponibilizadas no Portal com o fim de auxiliá-lo na 

busca das informações e também colher as impressões dos usuários no tocante as suas 

experiências no uso da informação dele extraída.  
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Gráfico 24 – Grau de satisfação quanto ao uso do Portal de Periódicos da CAPES 

 

Fonte: Próprio autor (2014). 

 

No que se refere ao grau de satisfação da qualidade do material informacional 

disponível no Portal, identificou-se que 75,70% afirmaram estar “muito satisfeitos” ou 

“satisfeitos” e 24,30% disseram estar “razoavelmente satisfeitos”, “insatisfeitos” ou “muito 

insatisfeitos”. De acordo com Ferreira e Krzyzanowski (1998), a qualidade do conteúdo de 

um periódico é o que irá definir o seu mérito. 

Observou-se, ainda, que esses percentuais são semelhantes aos obtidos na análise da 

variável ‘oferece um vasto conteúdo informacional’ (Gráfico 23), demonstrando, desta forma, 

a necessidade da melhora na qualidade do material disponibilizado no Portal, em vista do 

considerável percentual de 24,30% ser formado de egressos não totalmente satisfeitos com a 

qualidade do acervo do Portal. Isso demonstra que esse é um item que precisa ser revisto pela 

CAPES na formação e desenvolvimento da coleção do Portal. 
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Ao se realizar o teste qui-quadrado para o conhecimento da dependência existente 

entre a qualidade do material informacional e o sexo dos informantes, observou-se, no 

cruzamento entre essas variáveis, a existência de associação significativa. O valor p foi de 

0,025, demonstrando que há correlação entre as variáveis. 

Ferreira e Krzyzanowski (2003) salientam que o crescimento no número de 

publicações científicas provocou preocupação na comunidade acadêmica quanto à qualidade 

da informação veiculada. Por isso, os autores recomendam aos editores científicos intensificar 

o controle de qualidade de suas publicações, a fim de evitar-se uma enorme quantidade de 

revistas com uma mesma especificidade. E, ainda, como solução para a preservação da 

qualidade da informação científica, eles sugerem o compartilhamento de recursos materiais, 

físicos e humanos.  

Quando questionados sobre o grau de satisfação no tocante à quantidade do material 

informacional disponível no Portal, verificou-se que 61,00% dos informantes desta pesquisa 

alegaram estar “muito satisfeitos” ou “satisfeitos”, porém, 39,00% afirmaram estar 

“razoavelmente satisfeitos”, “insatisfeitos” ou “muito insatisfeitos”.  

No tocante ao grau de satisfação quanto ao atendimento das expectativas dos 

usuários, 54,90% dos informantes desta pesquisa responderam que suas expectativas foram 

excedidas, porém 45,10% declararam que suas expectativas não foram superadas. Entretanto, 

conforme foi demonstrando na análise das outras duas variáveis anteriormente mencionadas, é 

possível notar um nível de insatisfação elevado da parte dos respondentes, confirmando que 

tanto a qualidade quanto a quantidade do material informacional obtido mediante o Portal 

necessitam de aprimoramento, tais como: a ampliação de assinaturas de novos títulos de 

revistas, a disponibilização de mais bases de dados em texto completo e o armazenamento de 

coleções retrospectivas. 

Buscou-se conhecer também se o uso do Portal melhorou o desempenho nas 

pesquisas científicas dos usuários. Assim, conforme o Gráfico 24, constatou-se que 75,60% 

dos informantes confirmaram ter ficado “muito satisfeitos” ou “satisfeitos” quanto a esse 

aspecto, enquanto 24,40% disseram não ter percebido um grande avanço em suas pesquisas 

pro meio da consulta ao Portal. 

Resultados semelhantes foram encontrados na pesquisa de Lima, Araújo e Tales 

(2011), analisando a utilização do Portal da CAPES pela comunidade acadêmica da UFRPE, 

ao constatarem que 77,5% dos seus informantes concordaram que ocorreu uma melhoria nas 

suas pesquisas e na sua produtividade acadêmica devido ao uso do Portal, outros 20% 

admitiram que a melhora verificada nesse mesmo sentido foi apenas parcial. 
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É interessante notar que, apesar de a significante maioria dos respondentes (93,90%) 

do presente estudo ter afirmado que o Portal foi útil para o desenvolvimento dos trabalhos 

acadêmicos, um percentual inferior atestou (75,60%) que o Portal favoreceu o 

desenvolvimento das suas pesquisas acadêmicas. Essa diferença percentual (18,30%) pode 

apontar que a demanda existente esteja satisfeita com o papel que o Portal desempenha para a 

disseminação do conhecimento científico, mas não concorde que ele contribua com o 

crescimento da produtividade. 

Quando perguntados sobre seu grau de satisfação a respeito do menu “Ajuda” 

presente no Portal de Periódicos da CAPES, no sentido de ele ter sido (ou não ter sido) 

suficientemente eficaz para esclarecer dúvidas, 40,2% dos informantes garantiram ter ficado 

“muito satisfeitos” ou “satisfeitos”; 59,80%, no entanto, certificaram que tal menu não 

contribuiu para facilitar o bom desempenho no uso do Portal.  

A título de comparação, na pesquisa de Costa (2008), identificou-se que a eficiência 

das informações de ajuda do Portal ao usuário alcançou a média 3,1, que representa um nível 

de boa eficiência. A autora também investigou, no que tange à consulta do usuário ao 

mecanismo de ajuda do Portal, que esse item atingiu a menor média entre os quesitos 

investigados, 2,4, um nível regular. 

No mesmo estudo, apesar de o tópico “eficiência das informações de ajuda do Portal 

ao usuário” ter sido bem qualificado, a autora cita a opinião crítica de um docente: “As 

informações/orientações não facilitam a pesquisa do usuário. Poderia simplificá-lo” (COSTA, 

2008). Nota-se, portanto, a necessidade de as informações disponíveis no menu “Ajuda” 

serem apresentadas de forma mais simples e mais facilmente compreensível, de modo que se 

possa contribuir para o esclarecimento das eventuais dúvidas manifestadas pelos usuários. 

De acordo com os dados apresentados, percebeu-se que o menu “Ajuda” não foi 

satisfatoriamente capaz de elucidar as dúvidas dos respondentes da corrente pesquisa a 

respeito do adequado uso do Portal, apesar da disponibilização, nele próprio, de informações 

direcionadas para esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre a maneira correta de acessá-lo e 

utilizá-lo. 

Avançando mais no tocante ao grau de satisfação dos usuários, procurou-se saber se 

o menu “Meu Espaço” foi importante para o desenvolvimento de suas pesquisas no Portal. 

Verificou-se que 68,3% dos respondentes não ficaram totalmente satisfeitos quanto a esse 

aspecto, enquanto 31,7º% demonstraram satisfação a respeito dele.  
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Comparando esse resultado com o apresentado no Gráfico 23 acerca do menu “Meu 

Espaço”, percebe-se similaridade nas respostas. Esse fato possivelmente indica ou 

desconhecimento do recurso, ou que ele, na verdade, não agradou plenamente aos depoentes.  

Finalizando a discussão sobre o grau de satisfação dos usuários quanto ao uso do 

Portal de Periódicos da CAPES, compreendeu-se que, diante dos percentuais exibidos no 

Gráfico 24, as variáveis que apresentaram maiores níveis de satisfação foram: a qualidade do 

material informacional, com 75,7%, a melhora de desenvolvimento nas pesquisas, com 75,6% 

e a quantidade do material informacional, com 61%. No entanto, o menu “Meu Espaço” foi o 

que apresentou o mais baixo índice de satisfação, com apenas 31,7%.  

Em nenhum desses resultados, como é evidente, o grau de satisfação dos usuários 

superou os 80%. Desse modo, parece haver a necessidade de ampliar e aprimorar o acervo 

disponível no Portal, bem como de incentivar o manuseio dos recursos que ele apresenta, no 

sentido de aperfeiçoar o uso dessa ferramenta de pesquisa.  

Pode-se observar, além disso, que, a partir do emprego do teste qui-quadrado, não 

houve associação significativa em nível de confiança de 95%, ou seja, não apresentou uma 

relação de dependência no cruzamento dos grupos com as variáveis estabelecidas. 

Buscando conhecer as atitudes futuras que os informantes possivelmente teriam em 

relação ao uso do Portal de Periódicos da CAPES, perguntou-se a eles qual seria seu 

posicionamento sobre isso. Foi solicitado aos respondentes que informassem o nível de 

probabilidade quanto a sua conduta, a partir de assertivas pré-definidas. Desse modo, os 

respondentes foram indagados se voltariam a utilizar o Portal em suas futuras pesquisas 

acadêmicas. Conforme se observa no Gráfico 25, identificou-se que 95,20% afirmaram 

“provavelmente” ou “altamente provável”, e apenas 4,80% responderam “pouca 

probabilidade” ou “probabilidade moderada”. 
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Gráfico 25 – Situações futuras, com base na sua experiência no Portal de Periódicos da CAPES 

 
Fonte: Próprio autor (2014). 

 

Ao serem abordados se recomendariam o Portal de Periódicos da CAPES para seus 

colegas, constatou-se que 92,70% dos informantes disseram que o indicariam e somente 

7,30% afirmaram que teriam pouca ou moderada probabilidade de indicar o uso do Portal para 

outras pessoas.  

A esse respeito, é válido mencionar o estudo de Costa (2008), no qual os docentes da 

área da saúde da UFPB atribuíram a nota elevada de 4,3 na avaliação sobre a recomendação 

do material disponível no Portal para os seus orientandos prepararem as teses e dissertações. 

Segundo a autora, tal média, de acordo com os parâmetros da análise, encontra-se no nível 

qualificado como de alta recomendação pelos usuários.  

Na presente pesquisa, ficou evidenciado que a maioria dos informantes utilizaria 

novamente o Portal em suas futuras pesquisas, e também que o indicaria para outros colegas. 

Desse modo, verificou-se um cenário positivo com relação às atitudes futuras declaradas pelos 

respondentes, em relação ao Portal, que é um instrumento de acesso imediato à informação 

científica e tecnológica nacional e internacional, possibilitando a geração de novos 

conhecimentos e o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas. 

Quando indagados se, além do Portal de Periódicos da CAPES, tinham utilizado 

outras fontes de informação para suprir suas necessidades informacionais, constatou-se que 
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todos os 82 informantes que se declararam usuários do Portal asseguraram fazer uso de outras 

fontes para resolver suas dificuldades de informação.  

Obtendo um resultado semelhante ao desta pesquisa, Passos (2010) identificou em 

seu estudo que 33% dos seus informantes, além do Portal de Periódicos da CAPES, 

confirmaram utilizar sempre outras fontes digitais em suas pesquisas, 7% atestaram empregá-

las quase sempre, 8% garantiram usá-las às vezes e apenas 3% garantiram que raramente as 

empregam.  

Com base nos dados apresentados acima, é possível inferir que apesar do Portal 

incorporar diversos tipos de materiais informacionais em sua coleção, ele sozinho não será 

capaz de suprir todas as necessidades informacionais mediante um único portal, sendo preciso 

consultar outras fontes de informação para obter o conteúdo desejado. 

 

4.2.5 Análise do uso de outras fontes de informação não consultadas no Portal de 

Periódicos da CAPES  

 

Passa-se, agora, a discutir a análise do uso de outras fontes de informações não 

consultadas no Portal de Periódicos da CAPES, a título de complementação desta 

investigação, partindo-se dos Gráficos 26 e 27, cujos comentários pertinentes foram tecidos 

logo após.  

Esta pesquisa também buscou descobrir a intensidade do uso de outras fontes de 

informação eletrônicas e das demais fontes de informação em geral utilizadas para o 

desenvolvimento da dissertação/tese dos informantes, conforme pode ser verificado, 

respectivamente, nos Gráficos 26 e 27. Com o intuito de testar a significância da associação 

entre duas variáveis qualitativas, novamente foram formados dois grupos, a fim de congregar 

as respostas com mais afinidade, permitindo, com isso, estabelecer extremidades amostrais. 

Sendo o primeiro grupo formado pelos respondentes cujas respostas foram “usei 

intensamente” ou “usei muito”; e o segundo, por aqueles cujas respostas foram “usei 

moderadamente”, “usei pouco” ou “não usei”. As fontes de informações eletrônicas foram 

cruzadas com as variáveis sexo, nível de formação acadêmica e bolsista/não bolsista. 
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Gráfico 26 – Uso de outras fontes de informações eletrônicas não consultadas no  

Portal de Periódicos da CAPES 

 

 
Fonte: Autoria própria (2014). 
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Gráfico 27 – Uso de outras fontes de informação não consultadas no Portal de Periódicos da CAPES 

 

Fonte: Autoria própria (2014). 
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Os informantes foram solicitados a indicar o grau de uso de outras fontes de 

informação eletrônicas utilizadas por eles para suprir as necessidades informacionais no 

processo de construção de suas dissertações/teses e, com as respostas alcançadas, constatou-se 

que as mais utilizadas foram a SciELO, com 78,00% da amostra, seguida pelo Google 

Acadêmico, com 70,80%, pelo catálogo online da biblioteca da UFRN, com 61,00% e pelo 

site da ANPAD, com 52,50%. Desse modo, percebeu-se que a SciELO foi bastante utilizada 

fora do Portal, apesar de fazer parte da coleção presente nele.  

Nesse ponto, convém informar que, com os resultados obtidos mediante a aplicação 

do teste qui-quadrado, foi encontrada uma correlação significativa no cruzamento das 

variáveis SciELO e sexo, correspondendo ao valor-p 0,004, e também no cruzamento entre as 

variáveis catálogo on-line da biblioteca e sexo, cujo valor-p foi 0,002. Com relação às demais 

fontes de informação eletrônicas confrontadas com as variáveis, não se obteve nenhuma 

associação de significância. 

Também interessa ressaltar que, entre as fontes eletrônicas menos consultadas 

(Gráfico 26), destacaram-se a Scientific Periodicals Electronic Library (Spell), com 91,40% 

de não utilização, a Proquest, com 90,20%, a Microsoft Academic Research, com 87,80%, a 

Web of Science, 82,90%, a Emerald, com 81,70% e o Scopus, com 80,50%. Provavelmente, 

essas fontes não foram utilizadas por terem sido consideradas recursos de menor valor em um 

sentido geral, mas sim por não contemplarem as informações procuradas. 

Com relação a isso, cumpre destacar, na análise do relato de um respondente, a 

observação quanto à não utilização do Spell para suas pesquisas acadêmicas: 

 

Quanto ao Spell é limitado: além de só armazenar os periódicos presentes no 

qualis (o que limita bastante a qualidade da produção científica – uma vez 

que os periódicos nacionais presentes nele demoram a publicar os artigos, e 

geralmente publicam conteúdo defasado e longe da fronteira do pioneirismo 

científico) ele ainda rasteja quando se fala de qualidade das revistas 

presentes uma vez que apresenta pouco ou nenhum impacto científico; 

destaca-se também que o Spell não representa as publicações científicas 

brasileiras na área de gestão, uma vez que esquece a grande maioria das 

revistas que não estão no qualis da área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo da CAPES, como também não apresenta revistas 

científicas internacionais de reconhecido impacto científico editadas fora do 

Brasil. Assim, o Spell não contribui significativamente quando se fala de 

recuperação de material para realização de pesquisas científicas. Acredito 

que ele seja apenas um instrumento de manobra política da Anpad após a 

perda de espaço dos anais no Qualis da área de Administração, Ciências 

Contábeis e Turismo da CAPES [sic] (RESPONDENTE 5, ver Apêndice C). 
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Diante do relato acima, pode-se observar que o conteúdo informacional 

disponibilizado no Spell é formado por periódicos classificados pela CAPES em estratos 

indicativos de qualidade (A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero). 

Contudo, os artigos submetidos para publicação “ficam na fila” aguardando a avaliação a ser 

feita pelos pares, sendo que a espera muitas vezes demora mais de um ano, o que acaba por 

tornar desatualizada a informação.  

É relevante destacar que algumas das fontes eletrônicas de informação apresentadas 

no Gráfico 26 também estão acessíveis no Portal de Periódicos da CAPES. No entanto, elas 

foram utilizadas pelos informantes desta pesquisa por meio de outros canais, como a Web of 

Science – base de dados referencial com resumos em todas as áreas do conhecimento –, 

acessível no Portal da CAPES desde 19 de novembro de 2000; o Scopus – base de dados 

referencial nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Físicas e Ciências 

Sociais – disponível desde 13 de janeiro de 2006; o Science Direct – acesso a textos 

completos em diversas áreas, além de arquivos multimídias, periódicos, livros eletrônicos e 

enciclopédias – desde 1º de janeiro de 2001; a SciELO – acesso gratuito a periódicos 

acadêmicos e a bases de dados bibliográficas e de textos completos disponíveis na internet, 

particularmente da América Latina e Caribe, cobrindo diversas áreas do conhecimento –, 

disponibilizado a partir de 3 de janeiro de 2000; a Proquest – cerca de 42 bases de dados da 

Proquest disponíveis no Portal de Periódicos; a Emerald – base de dados em texto completo 

com foco nas áreas de Administração e Ciência da Informação – a partir de 26 fevereiro de 

2004 e a BDTD – integra em um único portal, os sistemas de informação de teses e 

dissertações existentes no país. Vale ressaltar, também, que apenas as bases de dados BDTD e 

SciELO estão disponíveis na opção de acesso gratuito do Portal de Periódicos de CAPES e as 

demais só podem ser acessadas mediante assinatura. 

Conforme o que se expõe no Gráfico 26, os informantes responderam ter utilizado, 

também, fontes eletrônicas de informação não pesquisadas no Portal de Periódicos da 

CAPES. Apesar de a maioria dessas fontes estarem presentes no Portal, os respondentes 

fizeram uso delas por meio de outros portais. Talvez isso tenha se dado em função de alguma 

dificuldade relacionada ao acesso ao Portal a partir de computadores fora do campus da 

UFRN, ou em função da insatisfação em relação à profundidade do conteúdo informacional 

disponibilizado no Portal.  

Ainda sobre o uso de outras fontes de informação não pesquisadas no Portal de 

Periódicos da CAPES, verifica-se que, de acordo com o ponto de vista de um dos informantes 
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desta pesquisa, o sistema de busca dos demais sites é mais eficaz do que o disponibilizado no 

Portal: 

 

Ir direto no site dos indexadores é mais eficiente, em vez de procurar no 

Portal de Periódicos da CAPES, o sistema de busca dos sites normalmente é 

mais eficiente, mais organizado e tem funcionalidades muito práticas. Por 

exemplo, uma busca avançada com mais critérios, baixar um determinado 

número de arquivos de uma vez, por marcação, indicar artigos com assuntos 

similares, entre outras coisas [sic] (RESPONDENTE 1, ver Apêndice C).  

 

Em se tratando da intensidade do uso de fontes de informação não pesquisadas 

diretamente no Portal de Periódicos da CAPES, pode-se visualizar, no Gráfico 27, que 

81,70% dos informantes utilizaram monografia/dissertação/tese; 76,30%, periódico nacional; 

67,10%, livro nacional; 63,00%, normas técnicas; e 57,70,%, periódico internacional.  

Analisando-se os dados coletados com relação ao uso de outras fontes de informação, 

observou-se, por meio da aplicação do teste qui-quadrado, mediante o cruzamento entre 

outras fontes de informação e sexo, a existência de correlação significativa nas seguintes 

variáveis periódico nacional sendo o valor-p 0,015, normas técnicas com o valor-p 0,002 e 

para legislação/plano diretor com valor-p 0,028. Com relação às demais fontes de 

informação, foi possível depreender que não ocorreu associação significativa em nível de 

confiança de 95%. 

Continuando na análise das discussões da intensidade do uso de outras fontes de 

informação, aplicou-se o cruzamento entre essa variável e o nível de formação acadêmica dos 

respondentes. Constatou-se com isso que a única variável que apresentou diferença estatística 

foi periódico internacional, com o valor-p de 0,029. 

Além disso, percebeu-se que as fontes de informação menos utilizadas foram as 

patentes, com 92,30% de não utilização; as enciclopédias, com 91,20%; os dicionários, com 

83,40%; os censos, com 82,00%; os relatórios de pesquisa, com 78,19%; e as 

legislações/planos diretores, com 74,40%. 

Para finalizar, cumpre destacar o que os respondentes mencionaram quanto à 

importância do Portal de Periódico da CAPES:  

 

O portal da CAPES é uma ferramenta de pesquisa que precisa está 

incorporada em todo o processo de andamento da formação acadêmica do 

discente de formação superior, principalmente numa pós-graduação [sic] 

(RESPONDENTE 3, ver Apêndice C). 
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É muito importante poder ter acesso durante a construção da dissertação/tese 

e também após a conclusão, principalmente para que atua na educação que 

deve estar constantemente acompanhando as atualidades para contribuir com 

o processo de ensino aprendizagem dos futuros profissionais [sic] 

(RESPONDENTE 7, ver Apêndice C). 

 

Por meio dos relatos positivos obtidos até aqui, pode-se concluir que, do ponto de 

vista dos respondentes desta pesquisa, o Portal de Periódicos da CAPES, de modo geral, é 

considerado uma ferramenta de grande utilidade para a produção da comunicação científica, 

pois as informações nele disponibilizadas proporcionam a geração de novos conhecimentos. 

Desse modo, fica evidente que a composição do Portal outorga acesso a um acervo amplo 

com texto completo, possibilitando a disseminação da Informação em Ciência e Tecnologia, 

contribuindo efetivamente para o processo de ensino e aprendizagem durante toda formação 

acadêmica. 

Por último, no que concerne a todas as comparações realizadas entre a presente 

pesquisa e as demais trazidas a este trabalho, pode-se aceitar, guardadas as devidas margens 

de erro, propiciadas, por exemplo, pelas diferenças culturais, etárias, formação acadêmica de 

origem, experiência profissional e de sexo, existentes entre as amostras envolvidas, a validade  

dos resultados obtidos. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste capítulo, é apresentada uma síntese dos principais resultados obtidos com esta 

pesquisa, as limitações encontradas, as recomendações para os trabalhos futuros e as 

implicações gerenciais. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante o exposto no referencial teórico, verifica-se o insigne papel da comunicação 

científica para o avanço da Ciência, tendo em vista que, por seu intermédio, ocorre a 

disseminação do conhecimento, a interação da comunidade acadêmica e a legitimação do 

conteúdo veiculado, solidificando, desse modo, a geração de novos conhecimentos científicos 

e tecnológicos. 

Como importante instrumento da comunicação científica, desponta o Portal de 

Periódicos da CAPES cujo papel é o de subsidiar e promover o acesso à Informação em 

Ciência e Tecnologia em tempo real, pondo a disposição dos pesquisadores grande fatia da 

produção científica internacional e nacional atualizada, propiciando o avanço da pós-

graduação brasileira a nível stricto sensu.  

O presente estudo objetivou, em termos gerais, analisar o uso do Portal de Periódicos 

da CAPES na realização por mestres e doutores formados pelo PPGA da UFRN, no período 

de 2010 a 2013. Para tanto, foram realizadas perguntas direcionadas para avaliar as 

impressões dos respondentes no tocante ao uso do Portal da CAPES, focando no trinômio do 

sense-making considerando os seguintes aspectos: situação (o fato de estarem cursando pós-

graduação), lacuna (necessidade de informação para o desenvolvimento dos trabalhos) e uso 

(aplicação dos conhecimentos coletados nas fontes de informação). Assim, no tocante a 

situação, foi verificado qual curso os pesquisados estavam fazendo no PPGA da UFRN. 

Quanto à lacuna, foi investigada qual a situação mais significativa para o uso do Portal, as 

dificuldades no processo de busca da informação e as fontes e as pesquisas realizada em 

outras fontes de informação. Por último, avaliou-se a qualidade do uso das informações 

coletadas, nos seguintes aspectos: relevância, o grau de atendimento das necessidades sentidas 

e o grau de satisfação alcançado. 

O emprego do questionário on-line, bem como toda a metodologia adotada nesta 

pesquisa, possibilitou a obtenção de uma quantidade expressiva de respondentes em um curto 

espaço de tempo. Da mesma maneira, permitiu avaliar vários aspectos da utilização do Portal, 
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no que se refere ao acesso feito pelos egressos no intuito de suprir suas necessidades 

informacionais, no período em que estiveram cursando sua pós-graduação stricto sensu no 

PPGA da UFRN.  

Como primeira etapa da pesquisa, procurou-se realizar a caracterização do perfil dos 

egressos do PPGA da UFRN, quando se percebeu que não existiu uma diferença significativa 

no perfil dos investigados, no tocante ao sexo.  

Ao serem cruzados os dados ligados a faixa etária com os dados referentes a sexo, 

constatou-se um predomínio dos homens com idades entre 26 e 30 anos, enquanto a maioria 

do sexo feminino concentrou-se na faixa entre 31 e 35 anos. 

Os resultados demonstraram que a maioria dos pesquisados, durante sua formação no 

PPGA da UFRN, utilizou o Portal de Periódicos da CAPES, revelando que essa ferramenta 

fornece suporte para o desenvolvimento de atividades acadêmicas. Acerca da frequência de 

acesso ao Portal, verificou-se que a maioria dos pesquisados responderam tê-lo consultado 

regularmente (aproximadamente duas vezes por mês). Esse resultado demonstrou que a 

consulta ao Portal, pelos egressos, não ocorreu de forma tão frequente. 

Por outro lado, foram identificados, dentre os informantes que não usaram o Portal, 

que os principais motivos alegados para não utilizá-lo foram: a falta de conhecimento desse 

instrumento de pesquisa e a preferência por acessar outras bases de informação. 

No tocante a situação mais significativa que levou a utilização de outras fontes de 

informação, os não usuários do Portal disseram ter sido a demanda informacional ligada à 

construção do referencial teórico da dissertação/tese. Já em relação aos usuários do Portal, a 

maior parte declarou que o buscou também motivada pela necessidade informacional ligada a 

construção do referencial teórico da dissertação/tese. Portanto, a construção do referencial 

teórico é o que norteia a escolha das fontes de pesquisa, em detrimento os outros motivos pré-

determinados no questionário. 

Cabe frisar, ainda, que todos os 82 respondentes, usuários do Portal, garantiram fazer 

uso de outras fontes para terem atendidas suas necessidades de informação, indicando que 

Portal de Periódicos da CAPES, por si só, não é capaz de contemplar totalmente o conteúdo 

pesquisado pelos respondentes, apesar de seu papel relevante para a comunidade científica do 

Brasil, na promoção da disseminação da informação como subsídio na geração de novos 

conhecimentos científicos. 

Numa segunda etapa da pesquisa, buscou-se identificar os aspectos positivos e as 

dificuldades percebidas pelos informantes no processo de superação de suas necessidades 

informacionais mediante o uso do Portal de Periódicos da CAPES. Desse modo, verificou-se 
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que os principais aspectos positivos apontados pelos usuários em suas experiências na 

utilização do Portal foram: a utilidade para trabalhos acadêmicos, a contemplação de várias 

áreas do conhecimento, o acesso gratuito e a atualização dos periódicos.  

Constatou-se, também, que o acesso a textos completos configurou-se como a maior 

dificuldade enfrentada, devido à complexidade dos recursos e dos serviços informacionais 

disponíveis no Portal. Isso remete a necessidade de treinamentos específicos mais constantes 

para o uso do Portal, de modo que ele possa cumprir sua missão de difusor do conhecimento 

científico.  

Com relação aos aspectos positivos e as dificuldades, de forma geral, ficou 

constatado que o Portal de Periódico da CAPES apresenta mais aspectos positivos do que 

dificuldades, pois os percentuais relatados para os aspectos positivos foram mais elevados do 

que os obtidos para as dificuldades. Assim, pelos seus aspectos positivos, o Portal da CAPES 

pode ser considerado um importante instrumento de pesquisa para as atividades acadêmicas. 

Em uma terceira etapa do estudo, buscou-se aferir o grau de satisfação dos 

respondentes em relação a certos aspectos do Portal. Nesse sentido, os que mais geraram 

satisfação foram: a qualidade do material informacional, a melhora no desenvolvimento das 

suas pesquisas, a quantidade do material informacional e o atendimento das suas expectativas. 

Na presente pesquisa, também foi verificado que uma parcela dos entrevistados afirmou não 

estar totalmente satisfeita com o Portal da CAPES em vista da necessidade de melhora na 

qualidade dos materiais disponibilizados. 

Acerca das respostas obtidas com a pergunta sobre as possíveis situações futuras de 

uso do Portal, a maioria garantiu que o utilizaria novamente em suas próximas pesquisas e, 

ainda, que o recomendaria para outros colegas, o que revela um panorama bastante favorável 

na promoção do acesso à informação científica, como forma de fomentar a produção 

acadêmica brasileira. 

Como quarta etapa deste estudo, analisou-se a importância atribuída, pelos 

respondentes, às informações obtidas no Portal, com o fim do desenvolvimento de suas 

atividades científicas. Os resultados da análise, sobre a importância das informações 

acessadas no Portal, demonstraram que uma parcela significativa dos pesquisados 

consideraram as informações recuperadas como sendo relevantes, portanto, úteis para seus 

estudos. 

Complementando o presente estudo, procurou-se conhecer quais as fontes de 

informação mais utilizadas no Portal para colaborar com as pesquisas dos usuários, quando 

verificou-se que são as dissertações e teses. Outro resultado interessante foi a constatação de 
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que o acervo disponibilizado no Portal, de modo geral, está preparado para fornecer conteúdo 

informacional para atender as necessidades informacionais das pesquisas científicas, no 

tocante aos temas abordados pelos egressos do PPGA da UFRN.  

A pesquisa constatou, ainda, que o Portal contempla todas as áreas do conhecimento, 

apesar de maneira não proporcional. As áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, na 

opinião de alguns respondentes, precisam de mais investimento para ampliação da coleção, 

para possibilitar um uso mais eficaz dos pesquisadores dos Programas de Pós-graduação em 

Administração, no cenário nacional. 

No que concerne às outras fontes de informação procuradas pelos usuários, além do 

Portal da CAPES, no intuito de subsidiar suas pesquisas, levantou-se que as mais utilizadas, 

dentre as não eletrônicas, foram as monografias, dissertações e teses, seguidas, em ordem de 

uso decrescente, pelos periódicos nacionais, livros nacionais, normas técnicas e os periódicos 

internacionais. Já no tocante às fontes eletrônicas de informação, as mais utilizadas, em ordem 

decrescente de procura, foram a SciELO, o Google Acadêmico, o catálogo online da 

biblioteca, e o site da ANPAD. Frisa-se, porém, que, embora a SciELO possa ser acessada via 

Portal da CAPES, os respondentes acessam-na por outras vias. Já dentre as fontes eletrônicas 

menos consultadas, destacaram-se as seguintes: Scientific Periodicals Electronic Library 

(Spell), Proquest, Microsoft Academic Research, Web of Science, Emerald e Scopus.  

De modo geral, a avaliação do acesso e do uso da Informação em Ciência e 

Tecnologia disponível no Portal de Periódicos da CAPES tornou evidente a importante 

missão desempenhada pelo Portal, mesmo que haja alguns aspectos que precisem de 

aprimoramentos para alcançar um uso mais intenso por parte dos atuais e futuros mestrandos 

e doutorandos dos cursos de pós-graduação em foco. Concluiu-se, portanto, que, 

especificamente sobre os resultados desta pesquisa, a maioria dos egressos demonstrou ter 

adotado o uso do Portal em seu cotidiano acadêmico, para gerar novos conhecimentos e 

desenvolver suas dissertações e teses. 

Por fim, espera-se que os resultados desta pesquisa tenham contribuído para fornecer 

o suporte necessário para a avaliação das fontes de informação e serviços proporcionados pelo 

Portal, de modo a gerar as ações pertinentes, por parte dos órgãos e instituições competentes, 

para o aperfeiçoamento deste importante instrumento de disseminação da ciência.  

  



 

 

163 

 
 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

  

A investigação realizada apresentou algumas limitações. Ela buscou “fotografar” as 

opiniões dos egressos, baseadas em um estudo transversal de seus comportamentos durante  

os anos de 2010 a 2013, ou seja, o perfil comportamental dos usuários foi retratado 

considerando os quatro anos como um só período. Entretanto, a caracterização dos usuários 

foi realizada por método longitudinal, pois, consistiu no acompanhamento dos egressos 

levando em conta cada ano de maneira individualizada, permitindo um retrato anual de suas 

características, de modo a possibilitar a visualização de sua evolução.  

Embora, tenha sido obtida uma quantidade relativamente satisfatória de questionários 

respondidos. Outra limitação também observada diz respeito à falta de retorno de alguns 

questionários encaminhados. Tal fato pode ter ocorrido em função de as informações 

fornecidas pela secretaria do PPGA da UFRN, relativas aos contatos de alguns egressos, 

estarem desatualizadas, apesar de dois questionários terem sido eliminados por terem chegado 

incompletos.  

Já o tamanho extenso do instrumento de coleta trouxe tanto consequências negativas 

quanto positivas. Por exigir maior disponibilidade de tempo por parte dos pesquisados, apenas 

12 deles responderam as questões abertas que, por sinal, eram facultativas. Por outro lado, a 

grande quantidade de perguntas apresentadas foi capaz de obter dados esclarecedores e 

profundos, no sentido de viabilizar o alcance dos objetivos estabelecidos.  

Tem-se, ainda, como limitação da presente pesquisa, o fato da mesma ter se 

restringido ao Programa de Pós-graduação em Administração da UFRN. Entre outras razões, 

esse recorte foi feito, convém deixar claro, devido ao tempo reduzido disponibilizado para o 

desenvolvimento da pesquisa e, consequentemente, para a aplicação do questionário e a 

análise dos dados. 

Não obstante essas limitações, a relevância da pesquisa não foi retirada, uma vez que 

o estudo realizado dá azo a novas investigações e permitiu uma análise geradora de 

orientações para os Programas de Pós-graduação em Administração que estejam em busca de 

um uso mais eficaz do Portal de Periódicos da CAPES, por parte dos mestrandos e 

doutorandos em suas atividades acadêmicas, permitindo o avanço da comunicação científica 

nacional na área.  
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5.3 ESTUDOS FUTUROS 

 

É importante destacar que o presente estudo, em razão do curto espaço de tempo de 

que dispôs, não almejou esgotar as discussões sobre o tema tratado. Assim sendo, com o 

intuito de melhor contribuir para as pesquisas a serem desenvolvidas, são apontadas as 

seguintes sugestões de procedimentos investigativos: 

a) avaliar o uso do Portal de Periódicos da CAPES em outros Programas de Pós-

graduação em Administração, a fim de se obter um perfil do comportamento dos 

usuários e não usuários ao realizarem uma busca, analisando o trajeto percorrido 

por ele e, principalmente, as dificuldades e barreiras enfrentadas durante a 

navegação; 

b) averiguar o nível de conhecimento dos atuais mestrandos e doutorandos do PPGA 

da UFRN, quanto às principais ferramentas disponíveis no Portal de Periódicos da 

CAPES. Tal necessidade foi percebida em razão da falta de conhecimentos 

detectada, por parte de alguns dos respondentes, em relação ao menu “Meu 

Espaço” e das dificuldades gerais expressadas na efetivação da busca; 

c) realizar estudos mais abrangentes com usuários do Portal de Periódicos da 

CAPES de outros Programas de Pós-graduação em Administração, com o intuito 

de verificar se o Portal contribui para expansão da qualidade e da produtividade da 

comunicação científica nacional nesse campo do conhecimento; 

d) investigar como o Portal de Periódicos da CAPES poderia proporcionar uma 

cobertura mais completa do conteúdo informacional para a área de Administração; 

e) examinar o grau de satisfação quanto ao uso do Portal de Periódicos da CAPES 

por parte de mestrandos e doutorandos, ou de mestres e doutores, de outros 

Programas de Pós-graduação;  

f) comparar o nível de dificuldade do uso do Portal de Periódicos da CAPES por 

outros Programas de Pós-graduação; 

g) identificar a intensidade do uso das fontes eletrônicas de informação mais 

utilizadas pelos atuais mestrandos e doutorandos, para atender suas necessidades 

informacionais;  

h) desenvolver pesquisas mais específicas quanto ao uso do Portal de Periódicos da 

CAPES, abrangendo outros níveis acadêmicos, como as graduações e as pós-

graduações lato sensu, tanto da UFRN quanto de outras instituições de ensino 

superior. 
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5.4 IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

  

O acervo do Portal de Periódicos da CAPES é considerado por Almeida e Guimarães 

(2013), como um dos maiores do mundo nesse setor. Além disso, pode ser considerado, 

atualmente, o principal mecanismo para o apoio bibliográfico nacional de atividades 

científicas realizadas no Brasil, por possibilitar acesso à comunicação científica 

gratuitamente, permitindo ampla difusão e uso do conhecimento acadêmico.  

Contudo, a pesquisa identificou que o Portal não foi considerado, por mais de 70% 

da amostra (Gráfico 19), como uma ferramenta que supra totalmente as necessidades 

informacionais dos respondentes. Quanto a isso, é possível realizar algumas considerações e 

recomendações para contribuir com a melhoria do Portal de Periódicos da CAPES: 

a) investir no acervo destinado à área de Ciências Sociais Aplicadas, com o intuito 

de ampliar a coleção não apenas em quantidade, mas também em qualidade; 

b) tonar a interface mais compreensível e de fácil navegação, para facilitar a 

recuperação da informação pesquisada; 

c) realizar treinamentos regulares para divulgar, incentivar e ensinar o uso do Portal 

para todos os níveis acadêmicos da universidade; 

d) desenvolver políticas que garantam a obtenção permanente a todo o conteúdo 

informacional já disponibilizado no Portal, a fim de contribuir para a preservação 

digital e conceder o acesso à informação retrospectiva; 

e) buscar medidas para facilitar o acesso aos textos completos, incluindo a redução 

do tempo necessário para o download, bem como a minimização da dificuldade 

para a localização dos artigos; 

f) facilitar o acesso residencial para os integrantes de todos os níveis acadêmicos das 

instituições participantes; 

g) implementar processos contínuos de avaliação da satisfação dos usuários em 

relação aos serviços prestados mediante o Portal de Periódicos da CAPES; 

h) realizar estudos permanentes a respeito dos usuários, com foco nas necessidades e 

expectativas quanto ao uso do Portal de Periódicos da CAPES. 

 

Portanto, percebeu-se que, apesar da notória utilidade do Portal, ainda existe 

possibilidade de melhoria significativa em seus serviços, de modo a torná-lo uma ferramenta 

mais eficaz para os pesquisadores. Assim, enfatiza-se a necessidade de explorar todo 
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potencial do Portal por meio de um esforço maior do Governo no sentido de dar andamento 

ao seu aprimoramento. 
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APÊNDICE A – CALCULO DA AMOSTRA  

 

Tamanho da amostra no GPower 3.0 

F tests - Linear multiple regression: Fixed model, R² deviation from zero  

Analysis: A priori 

Input: Effect size f² = 0.15  

α err prob = 0.05  

Power (1-β err prob) = 0.95  

Critical F = 3.95059 

Population: 102 

Total sample size = 89 
Actual power = 0.9508527 

 

 

A amostra requerida foi 89. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO  

 

AVALIAÇÃO DO USO DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA 

CAPES PELOS EGRESSOS DO PPGA' 

 

Prezado(a) Sr.(a),  

Solicitamos a sua colaboração no sentido de preencher o questionário abaixo que 

será um importante instrumento na confecção de nossa dissertação de mestrado, vinculado ao 

Programa de Pós-graduação em Administração (PPGA) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN).  

O objetivo desta pesquisa é avaliar qualitativa e quantitativamente o acesso e uso 

efetivo da Informação em Ciência e Tecnologia disponível no Portal de Periódicos da CAPES 

pelos mestres e doutores formados pelo PPGA da UFRN, proporcionando, deste modo, uma 

visão mais clara e abrangente do retorno dos investimentos crescentes do governo neste Portal 

e de seu impacto sobre a produção do conhecimento científico das teses e dissertações. Esta 

pesquisa está sendo orientada pela Professora Doutora Anatália Saraiva Martins Ramos e co-

orientada pela Professora Doutora Andrea Vasconcelos Carvalho.  

Desde já, agradecemos sua contribuição. Estamos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que sejam necessários para o bom andamento de qualquer etapa da pesquisa. 

 

Saudações acadêmicas,  

Mestranda Ana Cláudia Carvalho de Miranda  

anaclaudia@tjrn.jus.br ou anaclaudia.biblio@gmail.com  

 

1. Sexo:  

  

Feminino  

Masculino  
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2. Faixa etária:  

  

Até 25 anos  

26 - 30 anos  

31 - 35 anos  

36 - 40 anos  

41 - 45 anos  

46 - 50 anos  

Acima de 51 anos  

 

 

3. Nível da formação acadêmica mais recente no PPGA da UFRN:  

 

Mestrado 

Doutorado 

 

 

4. Ano de conclusão:  

 

2010 

2011 

2012 

2013 

 

5. Área de Concentração:  

 

Políticas e Gestão Públicas  

Gestão Organizacional  
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6. Recebeu bolsa de estudos para cursar a pós-graduação?  

 

Sim 

Não 

 

7. Utilizou o Portal de Periódicos da Capes durante sua pós-graduação?  

 

Sim  

Não  

 

NÃO USUÁRIO DO PORTAL  

 

8.  Quais os motivos para não ter utilizado o Portal de Periódicos da Capes?  

Pode escolher mais de uma opção.  

  

Desconhecimento do Portal de Periódicos da Capes  

Preferência por acessar outras bases de dados específicas  

Percepção de ineficiência do Portal de Periódicos da Capes  

Complexidade no uso Portal de Periódicos da Capes  

Barreira linguística  

Outra: ___________________ 

 

9. Indique a situação mais significativa que o(a) levou a utilizar outras fontes de  

informação eletrônicas, durante sua pós-graduação no PPGA e refira-se a esta situação 

para responder as questões subsequentes:  

Marque apenas uma opção.  

  

Desenvolvimento da contextualização de sua dissertação/tese  

Desenvolvimento do procedimento metodológico de sua dissertação/tese  

Desenvolvimento do referencial teórico e/ou revisão de literatura de sua 

dissertação/tese 

Complementação do conteúdo das disciplinas  

Escrever artigo para disciplina, revista ou congresso  

Outra: ___________________ 
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10.  Especifique a intensidade do uso das fontes de informação relacionadas abaixo para 

suprir sua necessidade informacional no desenvolvimento de sua dissertação / Tese.  

 

 

 

Não 

Usei 

Usei 

pouco 

Usei 

moderadamente 

Usei 

muito 

 

Usei 

intensamente 

Anais / Trabalho de evento       

Censo       

Dicionário       

Enciclopédia       

Legislação / Plano Diretor / 

Resolução  

     

Livro nacional       

Livro internacional       

Monografia / Dissertação / 

Tese  

     

Normas técnicas – 

ABNT/ISO 

     

Patente       

Periódico nacional       

Periódico internacional       

Relatório de pesquisa       

Outros      
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11. Aponte a intensidade do uso das fontes eletrônicas relacionadas abaixo para atender 

sua necessidade informacional no desenvolvimento de sua dissertação / tese?  

 

 

 

Não 

Usei 

Usei 

pouco 

Usei 

moderadamente 

Usei 

muito 

 

Usei 

intensamente 

Catálogo on line da 

biblioteca  

     

Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD)  

     

Emerald       

Google       

Google acadêmico search      

Microsoft academic search       

Proquest       

Scielo       

Science Direct       

Scopus       

Site da Anpad       

Spell       

Web of Science       

Wikipedia       

 

12. Cite, se for o caso, outras fontes de informação eletrônicas consultadas, não 

constante na questão anterior. 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

13.  Gostaria de acrescentar alguma observação?  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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Usuário do Portal 

 

14. Com que frequência você acessou o Portal de Periódicos da CAPES?  

 

Frequentemente (quase todos os dias ou diariamente)  

Regularmente (aproximadamente duas vezes por mês)  

Raramente (apenas uma vez por mês ou menos ao longo do ano)  

 

15. Indique a situação mais significativa que o(a) levou a utilizar o Portal de Periódicos 

da CAPES durante sua pós-graduação no PPGA e refira-se a esta situação para 

responder as questões subsequentes:  

Marque apenas uma opção.  

Desenvolvimento da contextualização de sua dissertação/tese  

Desenvolvimento do procedimento metodológico de sua dissertação/tese  

Desenvolvimento do referencial teórico e/ou revisão de literatura de sua 

dissertação/tese  

Complementação do conteúdo das disciplinas  

Escrever artigo para disciplina, revista ou congresso Curiosidade científica  

 

 

16. Que importância você atribui às informações obtidas no Portal de Periódicos da 

CAPES para situação indicada na questão anterior?  

  

Extremamente importante  

Muito importante  

Importante  

Pouco importante  

Nada importante  
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17. O Portal de Periódicos da CAPES supriu sua necessidade de informação? 

 

Totalmente suprida 

Moderadamente suprida 

Não foi suprida 

 

 

18. Quais fontes de informação utilizou no Portal de Periódicos da CAPES para suprir 

suas necessidades informacionais?  

Pode ser marcada mais de uma opção.  

Dissertações/tese  

Livros  

Patentes  

Periódicos nacionais  

Periódicos internacionais  

Other: _________________________ 

 

 

19.  Cite, se for o caso, outras fontes de informação eletrônicas consultadas no Portal de 

Periódicos da CAPES, não constante na questão anterior.  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

20. Qual tipo de busca utilizou com maior frequência no Portal de Periódicos da CAPES  

para suprir sua necessidade informacional?  

  

Busca simples  

Busca avançada 
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21. Indique o nível das dificuldades encontradas para suprir sua necessidade 

informacional utilizando o Portal de Periódicos da CAPES, levando em conta as opções 

abaixo:  

 

 

 

Nenhuma 

dificuldade 

Pouca 

dificuldade 

Moderada 

dificuldade 

Muita 

dificuldade 

Extremamente 

difícil 

Acesso residencial       

Tempo para realizar  

a pesquisa  

     

Interação com a  

interface  

(apresentação  

gráfica) do Portal de 

Periódicos da Capes  

     

Leitura em idiomas  

estrangeiros  

     

Filtros para busca de  

informação  

     

Treinamento para  

saber utilizar o  

Portal  

     

Descontinuidade nas  

renovações das  

assinaturas de  

periódicos   

     

Acesso ao texto 

completo  
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22. Quais aspectos positivos você percebeu quando utilizou o Portal de Periódicos da 

CAPES para atender sua necessidade informacional?  

 

 

 

Muito 

negativo 
Negativo Razoável Positivo 

Muito 

positivo 

Acesso fácil       

Acesso gratuito       

Acesso a literatura 

internacional  

     

Periódicos atuais       

Contempla várias áreas do 

conhecimento  

     

Êxito na busca por 

periódico específico  

     

Oferece vasto conteúdo  

informacional  

     

Útil para trabalhos 

acadêmicos  

     

Interface compreensível       

Apresentação gráfica       

Resultado das buscas       

Menu "Meu espaço"       
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23. Para você, qual o seu grau de satisfação quanto ao uso do Portal de Periódicos da 

Capes em relação aos seguintes aspectos:  

 

 

 

Muito 

Insatisfeito 
Insatisfeito 

Razoavelmente 

Insatisfeito 
Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Qualidade do material  

informacional obtido  

     

Quantidade do 

material informacional 

obtido  

     

Atendimento das 

Expectativas com a 

informação obtida no 

Portal de Periódicos da 

Capes, foram 

superadas.  

     

Melhorou seu 

desempenho nas 

pesquisas.  

     

Menu AJUDA do 

Portal de Periódicos da 

Capes foi 

suficientemente eficaz 

para esclarecer as 

dúvidas  

     

Menu "meu espaço"foi  

importante para sua 

pesquisa  
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24. Em situações futuras, com base na sua experiência no Portal de Periódicos da 

CAPES, qual seria sua atitude 

 

 
Jamais 

Pouca 

probabilidade 

Probabilidade 

moderada 
Provavelmente 

Altamente 

provável 

Utilizará 

novamente o 

Portal de 

Periódicos da 

Capes  

     

Recomendará o 

Portal de 

Periódicos da 

Capes para 

outros colegas  

     

 

 

25. Além do Portal de Periódicos da Capes, você utilizou outras fontes de informação 

para atender sua necessidade informacional?  

 

Sim 

Não 
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26. Com relação as fontes de informação não consultadas no Portal de Periódicos da 

CAPES, especifique a intensidade do seu uso, levando em conta as opções abaixo 

listadas:  

 

 

 

Não 

Usei 

Usei 

pouco 

Usei 

moderadamente 

Usei 

muito 

 

Usei 

intensamente 

Anais / Trabalho de evento       

Censo       

Dicionário       

Enciclopédia       

Legislação / Plano Diretor / 

Resolução  

     

Livro nacional       

Livro internacional       

Monografia / Dissertação / 

Tese  

     

Normas técnicas – 

ABNT/ISO 

     

Patente       

Periódico nacional       

Periódico internacional       

Relatório de pesquisa       

Outros      
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27. Aponte a intensidade do uso das fontes de informação eletrônicas, não consultadas 

no  Portal de Periódicos da CAPES para atender sua necessidade informacional no 

desenvolvimento de sua dissertação/tese, de acordo com as opções abaixo:  

 

 

 

Não 

Usei 

Usei 

pouco 

Usei 

moderadamente 

Usei 

muito 

 

Usei 

intensamente 

Catálogo on line da 

biblioteca  

     

Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD)  

     

Emerald       

Google       

Google acadêmico search      

Microsoft academic search       

Proquest       

Scielo       

Science Direct       

Scopus       

Site da Anpad       

Spell       

Web of Science       

 

 

 

28.  Gostaria de acrescentar alguma observação? 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 



 

 

195 

 
 

APÊNDICE C– QUESTIONÁRIO: PERGUNTAS ABERTAS  

 

RESPONDENTES RESPOSTAS ABERTAS 

1 Ir direto no site dos indexadores é mais eficiente, em vez de procurar no 

Periódicos Capes, o sistema de busca dos sites normalmente é mais 

eficiente, mais organizado e tem funcionalidades muito práticas. Por 

exemplo, uma busca avançada com mais critérios, baixar um determinado 

número de arquivos de uma vez, por marcação, indicar artigos com 

assuntos similares, entre outras coisas. 

2 Quando estava realizando mais intensamente as bases de dados para 

pesquisa a interface gráfica era ainda a antiga, o que penso ter melhorado 

após as atualizações, eu achava confusa e pesquisei usando as referências 

das teses e dissertações e periódicos para encontrar o que desejava. Apenas 

utilizando palavras chaves, encontrava um grande volume de material, mas 

sem a qualidade desejada! Espero ter contribuído! Boa pesquisa! 

3 O portal capes é uma ferramenta de pesquisa que precisa está incorporada 

em todo o processo de andamento da formação acadêmica do discente de 

formação superior, principalmente numa pós-graduação. 

4 Utilizei muito a Jstor 

5 O Portal de Periódicos da Capes é demasiadamente limitado na área de 

humanas e sociais, o que dificulta muito a pesquisa em administração. 

Quanto ao Spell é limitado: além de só armazenar os periódicos presentes 

no qualis (o que limita bastante a qualidade da produção científica - uma 

vez que os periódicos nacionais presentes nele demoram a publicar os 

artigos, e geralmente publicam conteúdo defasado e longe da fronteira do 

pioneirismo científico) ele ainda rasteja quando se fala de qualidade das 

revistas presentes uma vez que apresenta pouco ou nenhum impacto 

científico; destaca-se também que o Spell não representa as publicações 

científicas brasileiras na área de gestão, uma vez que esquece a grande 

maioria das revistas que não estão no qualis da área de Adm. C e Tur. da 

Capes, como também não apresenta revistas científicas internacionais de 

reconhecido impacto científico editadas fora do Brasil. Assim, o Spell não 

contribui significativamente quando se fala de recuperação de material para 

realização de pesquisas científicas. Acredito que ele seja apenas um 

instrumento de manobra política da Anpad após a perda de espaço dos 

anais no Qualis da área de Adm. C e Tur. da Capes. 

6 Continuo utilizando o portal. 

Sou pesquisador do IPEA e o instituto tem acesso pleno ao portal 

7 É muito importante poder ter acesso durante a construção da 

dissertação/tese e também após a conclusão, principalmente para que atua 

na educação que deve estar constantemente acompanhando as atualidades 

para contribuir com o processo de ensino aprendizagem dos futuros 
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profissionais. 

8 Seria interessante a inclusão de uma coluna "não sei avaliar", pois em 

relação o Portal Periódicos da Capes falta uma maior divulgação e até 

interesse do próprio pesquisador em buscar maiores informações. Por 

exemplo: em relação ao item "meu espaço", tomei conhecimento da 

existência do mesmo ao preencher o questionário. Outro ponto é a questão 

da busca avança, que acaba não contribuindo muito para uma mineração 

dos dados reduzindo o número de "achados" pela busca. E uma coisa que 

fiquei sabendo após sair da UFRN era a configuração do proxy que 

atualmente utilizado em meu notebook, pois recebi orientações na 

instituição que estou vinculado atualmente. As buscas que realizava em 

meu domicílio não permitiam o acesso a todos material quando a mesma 

busca era realizada em computadores da UFRN. 

9 Acho que o campo escolhido para minha dissertação junto à minha falta de 

treinamento para utilizar a plataforma contribuíram para minha dificuldade 

de satisfazer minhas necessidades de pesquisa... 

10 A observação que faço que não obstante conseguir levantar os dados e 

referenciais da pesquisa, não achei amigável a interface (a plataforma) que 

poderia ser mais fácil ou de simples navegação. 

11 Acredito que a interface do site poderia ser mais acessível e interativa. 

Apesar de se encontrar trabalhos realizados nas diversas áreas do 

conhecimento, algumas temáticas são bem escassas. Naturalmente que 

algumas temáticas são menos pesquisadas no Brasil, mas o portal poderia 

incentivar a publicação listando anualmente o quantitativo de documentos 

por área de conhecimento e enfatizando a necessidade de produção em 

determinadas áreas, pois muitos artigos não chegam a ser publicados. 

Quanto a sua pesquisa, acredito que poderia ser Quali e Quanti, pois a 

pesquisa qualitativa consegue extrair do indivíduo peculiaridades que a 

pesquisa quantitativa não revela pela sua falta de aproximação com o 

sujeito da pesquisa. Nesse sentido uma estaria complementando a outra. 

Desejo boa sorte e um excelente trabalho, de forma que contribua 

significativamente para o incremento da ciência e mais especificamente 

para a qualidade dos serviços ofertados pelo Portal CAPES. 

12 Infelizmente, o portal de Periódicos da CAPES não atende às necessidades 

dos estudantes, pois, mesmo você conseguindo encontrar o artigo que 

procura, o acesso a estes é restrito e pago, o que acaba por não acrescentar 

muito o fato de usar ou não o referido portal. A partir do momento que 

tivermos acesso gratuito aos periódicos internacionais, teremos um portal 

de periódicos útil. 

 

 


