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Como o homem, o mundo está dividido entre as ciências, 

fragmentado entre as disciplinas, pulverizado em informações. 

(MORIN, 1997, p.17). 

 

Uma cultura elevada, portanto, deve dar ao homem um cérebro 

duplo, duas câmaras cerebrais por assim dizer, uma para 

experimentar a ciência e outra para experimentar a não ciência. 

(NIETZSCHE, 2007, p. 97). 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Tem objetivo de analisar as relações interdisciplinares entre a Ciência da 

Comunicação e a Ciência da Informação por meio da sua produção científica. 

Especificamente: buscar os fundamentos na literatura sobre ciência, para 

compreender as formas de conhecimento, a conceituação do vocábulo 

´´ciência`` e apresentar a perspectiva da complexidade de ciência com base em 

Edgar Morin; ademas apresenta o ethos da ciência e os modos de producação do 

conhecimento científico; realiza uma revisão bibliográfica sobre relações entre 

disciplinas, com foco para a interdisciplinaridade; reflete sobre o potencial do uso 

dos métodos bibliométricos e cientométricos para estudo de relações 

interdisciplinares entre as ciências; identifica na literatura das áreas de Ciência da 

Comunicação e Ciência da Informação os discursos sobre a interdisciplinaridade 

de modo a propor categorias de análise e compreender possibilidades de atuação 

conjunta; identifica relações entre a Ciência da Comunicação e Ciência da 

Informação por meio da análise da produção cientifica internacional, 

proporcionando uma visão global da interdisciplinaridade nas áreas. Esta pesquisa, 

de natureza básica, abordará o tema de forma qualitativa e quantitativa, sendo 

caracterizada como exploratória e descritiva. Foram ultilizados métodos 

bibliométricos e cientométricos para identificar relações entre a Ciência da 

Comunicação e a Ciência da Informação. Realizou-se uma estratégia de busca na 

base Scopus, na qual foram identificados 438 artigos de autores afiliados à 

instituições comunicação e informação. Extraiu-se desses artigos as faculdades de 

comunicação e informação e de outras áreas em que os autores destas áreas 

publicaram conjuntamente (coautoria). Foi possível propor categorias de análise 

interdisciplinares a fim de compreender as relações entre os campos da CC e da CI. 

Além disso, identificou-se as relações interdisciplinares das áreas de comunicação e 

informação por meio dos assuntos e metodologias dos artigos corpus desta 

pesquisa. As áreas mais relacionadas com as ciências de Comunicação e de 

Informação são: educação e biblioteconomia. Por fim, com esta pesquisa aponta-

se potenciais do usos de métodos bibliométricos e cientométricos para estudo de 

relações interdisciplinares entre as ciências. 

Palavras-chave: Comunicação Científica. Interdisciplinaridade. Ciência da 

Comunicação. Ciência da Informação. Bibliometria. Cientometria. Produção 

científica.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

It aims to identify, analyze and understand the interdisciplinary relationships between 

Communication Science and Information Science through its scientific production. 

Specifically: to seek the foundations in the literature on science, to understand the 

forms of knowledge, the conceptualization of the word "science" and to present the 

perspective of the complexity of science based on Edgar Morin; It also presents the 

ethos of science and the modes of production of scientific knowledge; Performs a 

bibliographic review on relations between disciplines, focusing on interdisciplinarity; 

Reflects on the potential of the use of bibliometric and scientometric methods to 

study interdisciplinary relationships between sciences; Identifies in the literature of the 

area of Communication Science and Information Science the discourses on 

interdisciplinarity in order to propose categories of analysis and to understand 

possibilities of joint action; Identifies relations between Communication Science and 

Information Science through the analysis of international scientific production, 

providing a global view of interdisciplinarity in the areas. This research, of a basic 

nature, will approach the theme qualitatively and quantitatively, being 

characterized as exploratory and descriptive. Bibliometric and scientometric 

methods were used to identify relations between the Science of Communication 

and the Science of Information. A search strategy was carried out at the Scopus 

database, in which 438 articles from authors affiliated to the communication and 

information institutions were identified. From these articles the communication and 

information faculties and other areas in which the authors of these areas published 

jointly (co-authorship) were extracted from these articles. It was possible to propose 

categories of interdisciplinary analysis in order to understand the relations between 

the CC and CI fields. In addition, we identified the interdisciplinary relations of the 

areas of communication and information through the subjects and methodologies of 

the corpus articles of this research. The areas most related to the Sciences of 

Communication and Information are: education and librarianship. Finally, this 

research points out potential uses of bibliometric and scientometric methods for the 

study of interdisciplinary relationships between sciences. 

Keywords: Communication Sciente. Interdisciplinarity. Science Communication. 

Information Science. Bibliometrics. Scientometrics. Scientific production. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Su objetivo es identificar, analizar y comprender las relaciones interdisciplinarias 

entre la Comunicación de la Ciencia y Documentación a través de su producción 

científica. Con objetivos específicos: conseguir los fundamentos en la literatura sobre 

la ciencia para entender las formas de conocimiento, la palabra concepto de la 

''ciência`` y presentar el punto de vista de la ciencia de la complejidad basado en 

Edgar Morin; ademas presenta la ética de la ciencia y modos producação del 

conocimiento científico; lleva a cabo una revisión sobre las relaciones entre 

disciplinas, centrándose la interdisciplinariedad; reflexiona sobre el posible uso de 

métodos bibliométricos y cientométricos para estudiar las relaciones 

interdisciplinarias entre las ciencias; identifica en el campo de Ciencias de la 

Comunicación de la literatura y la ciencia discursos información sobre la 

interdisciplinariedad con el fin de proponer categorías de análisis y comprensión de 

las posibilidades de trabajo conjunto; identifica las relaciones entre Comunicación 

de la Ciencia y Documentación a través del análisis de la producción científica 

internacional, proporcionando una visión general de las áreas interdisciplinares. Esta 

investigación, de naturaleza básica, aborda la cuestión de cualitativa y 

cuantitativamente, que se caracteriza por ser exploratorio y descriptivo. Fue 

ultilizado métodos bibliométrico y cienciométrico para identificar las relaciones entre 

la comunicación y la Ciencia de la Información. Se llevó a cabo una estrategia de 

búsqueda en Scopus, que se identificaron 438 artículos de autores afiliados a 

instituciones de comunicación e información. Extraído estas facultades artículos de 

comunicación e información y otras áreas en las que los autores de estas áreas 

publicado conjuntamente (coautor). Fue posible proponer categorías de análisis 

interdisciplinario para entender las relaciones entre los campos de CC e IC. 

Además, se identificó relaciones interdisciplinares de los ámbitos de la 

comunicación y la información a través de los temas y metodologías de los artículos 

corpus en esta búsqueda. Las áreas más relacionadas con la comunicación y 

Ciencias de la Información son: la educación y la bibliotecología. Por último, esta 

investigación apunta posibles usos de los métodos bibliométricos y cienciométrica 

para estudiar las relaciones entre las ciencias interdisciplinares. 

Palabras clave: Comunicación científica. Interdisciplinariedad. Ciencias de la 

Comunicación. Ciencias de la Información. Bibliometría. Cienciometría. Produción 

científica. 
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1 INTRODUÇÃO 

A proposta deste trabalho nasce e se desenvolve na busca de 

compreender como os campos da Ciência da Comunicação (CC) e da 

Ciência da Informação (CI) estruturam suas relações. A literatura desses 

dois campos apresenta concepções que transcendem os limites 

disciplinares. Deste modo, estas ciências são muitas vezes denominadas 

como multi, pluri, inter e transdisciplinares. Essa perspectiva traz sérias 

implicações epistemológicas para esses campos.  

As ciências da Comunicação e da Informação apresentam 

recorrentemente, na sua literatura, afirmações sobre seu caráter de 

interlocução com outras ciências. Autores que discultem a epistemologia 

da CC, como Marques de Melo (2002), (2003); Santaella (2001), (2006); 

Santaella, Nöth (2004); Martin-Barbeiro (2009); Mattelart (1999); Fausto Neto 

(1996), Sodré (2003); Ferrara (2011); Rüdiger (2007); Lopes (2000-2001), 

(2003), (2006); Signates (2012); dentre outros, têm apresentado a CC 

como multi, inter, transdisciplinar e até indisciplinar, isto é, esses autores 

afirmam que a Comunicação transcende as fronteiras disciplinares. Com 

essa mesma sintonia, a CI tem sido constituída também como 

interdisciplinar; grandes autores como Borko (1968), Saracevic (1996), 

LeCoadic (2004), Pinheiro (1999), Araújo (2007), González de Gómez 

(2007), dentre outros, demonstram que, desde sua origem, a CI busca 

relacionamentos com outras disciplinas para fortalecimento de ambas.  

Os autores mencionados têm defendido o caráter interdisciplinar 

da CC e da CI, mas as discussões sobre as relações entre esses dois 

campos são incipientes. Todavia, nos últimos dez anos, alguns autores, 

como Silva (2006), (2014); Brambilla (2007); Freires (2007); Marques (2010); 

Gomes (2010); Lemos, Nassif (2011); Carvalho, Crippa (2013); Maricato, 

Reis (2014); Weber, Stumpf (2015); e Cibangu (2015) têm se dedicado em 

reflexões teóricas e empíricas sobre as relações entre CC e CI. Esses 

pesquisadores ficaram atentos às fecundas relações que esses dois 
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campos podem estabelecer. Portanto, estar alerta às relações 

interdisciplinares entre CC e CI é de suma importância para identificar 

contribuições mútuas.  

A partir dos assuntos expostos, impõe-se à reflexão, como: qual o 

conceito de interdisciplinaridade? Como a interdisciplinaridade se 

expressa na produção cientifica? Qual interdisciplinaridade tem se 

apresentado na literatura dos campos da comunicação e da 

informação? Quais possibilidades de relações interdisciplinares são 

estabelecidas entre CC e CI? Quais métodos são possíveis para 

identificar e compreender as relações entre CC e CI?   

A apresentação da CC e da CI como ciências interdisciplinares 

parecem quase um consenso entre pesquisas das áreas. Torna-se, 

fundamental, compreender, analisar, problematizar e identificar as 

relações entre essas ciências.  Nesse sentido, essa pesquisa pode 

contribuir para o fortalecimento das bases conceituais e epistemológicas 

da CC e da CI. Além disso, estre trabalho trará reflexões que contribuirão 

para a compreensão das relações entre esses dois campos científicos. 

A partir dessas breves considerações apresenta-se a seguinte 

problematização que orienta esse trabalho: Como são constituídas as 

relações interdisciplinares estabelecidas entre a Ciência da 

Comunicação e a Ciência da Informação, e como elas podem ser 

medidas a partir da produção científica apresentada em artigos?  

O objetivo geral deste trabalho é compreender como se 

estruturam as relações interdisciplinares existentes entre a Ciência da 

Comunicação e a Ciência da Informação. Os objetivos específicos são: 

 Identificar os principais fundamentos e práticas interdisciplinares por 

meio de uma revisão bibliográfica nas áreas de CC e CI ; 

 Refletir sobre o potencial do uso dos métodos bibliométricos e 

cientométricos para estudo de relações interdisciplinares entre as 

ciências; 

 Propor categorias de análises interdisciplinares a fim de compreender 

as relações entre os campos científicos da CC e da CI; 
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 Identificar relações entre a CC e CI por meio da análise da produção 

cientifica internacional, proporcionando uma visão da 

interdisciplinaridade nas áreas. 

 

Esta pesquisa utilizou métodos bibliométricos e cientométricos 

para identificar possíveis relações entre a CC e a CI, conforme critérios 

que estão estabelecidos no capítulo de procedimentos metodológicos, 

mas que são refletidos da revisão teórica desse trabalho. Como fonte de 

dados delimitou-se artigos científicos de autores afiliados às organizações 

da Comunicação e da Informação indexados na base Scopus. O uso da 

base de dados Scopus justifica-se pelo interesse de visualizar a questão 

interdisciplinar entre as áreas de CC e CI, no âmbito internacional.  

Embora este trabalho componha-se de uma única parte, é 

dividido em capítulos para melhor atender questões metodológicas e de 

escrita científica. Em um primeiro momento, buscam-se fundamentos na 

literatura sobre ciência para compreender as formas de conhecimento, 

a conceituação do vocábulo ´´ciência`` e apresentar a perspectiva da 

complexidade da ciência, com base em Edgar Morin.  Após isso, 

levantou-se teorias sobre relações entre disciplinas, a fim de apresentar a 

interdisciplinaridade. Além disso, buscou-se os fundamentos que 

constituem a CC e da CI como campos científicos. Na sequência, 

realizou-se um levantamento de trabalhos que têm como foco as 

relações entre a CC e a CI. A fim de fundamentar a metodologia deste 

trabalho, pesquisou-se trabalhos que utilizaram métodos bibliométricos e 

cientométricos para estudar interdisciplinaridade. Na segunda parte 

deste trabalho, foram identificadas as relações entre a CC e a CI. Por fim, 

foram elaboradas análises com base nas teorias levantas na primeira 

parte a partir dos resultados empíricos da segunda parte.  
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A ciência é igualmente complexa porque é 

inseparável de seu contexto histórico e social. 

(MORIN, 2014, p. 8). 

 

2 A CIÊNCIA 

 

A ciência nasce com a proposta de uma produção de 

conhecimento diferente das demais formas disponíveis, tendo como 

pressuposto superar as limitações dos conhecimentos religiosos, artísticos 

e do senso comum. Diferentemente de um conhecimento difuso, 

espalhado, assistemático e desorganizado, a ciência passa para uma 

disposição metódica, processo esse de fundamental importância à 

composição de campos específicos do conhecimento. (ARAÚJO, 2006). 

Vale ressaltar que se adota, neste trabalho, o termo no singular 

´´a ciência`` ao invés de sua forma no plural, ´´as ciências``. Não significa 

que se prefere um ao invés de outro. As duas formas apresentam suas 

complexidades e este trabalho está atento a elas. Como afirma Morin, 

Se dizemos ´´a ciência; a ciência``, acabamos 

fazendo um discurso completamente abstrato que 

esquece as diversidades entre as ciências. Porém, se 

dizemos ´´as ciências; as ciências``, falamos como se 

se tratasse de categorias que não tivesse nada em 

comum. (MORIN, 2014, p. 71). 

 

Antes de falar da ciência, destacam-se as diferencias entre o 

conhecimento científico e outros conhecimentos existentes. Para isso é 

necessário buscar literatura para embasa reflexões necessárias.  Neste 

capítulo serão discutidos diversos temas relevantes e fundamentais para 

se refletir a interdisciplinaridade da Ciência da Comunicação e da 

Ciência da Informação. O tópico 3.1 discute formas do conhecimento, 

que auxiliará na compreensão do que se entende por ciência e as 

críticas ao virgente. Também se apresenta a complexidade na 

perspectiva de Edgar Morin, o ethos da ciência e os modos de produção 

de conhecimento científico.  
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2.1 Formas de conhecimento 

 

O ser humano tem a necessidade de conhecer, isso significa 

apreender e interpretar, ou seja, algo que vai além de uma mera 

percepção. Para esse processo de conhecimento é necessária a 

existência de um objeto que desperte atenção, sujeito que percebe, 

instrumento de apreensão e dedicação nesse processo. O resultado de 

tudo isso são obras de conhecimento. Todo esse processo cria formas 

distintas de apreensão do objeto que apoiará novos conhecimentos no 

futuro. Isso tudo por meio de rupturas do conhecimento, pois o 

conhecimento não avança pela acumulação, mas pelas rupturas. 

(KUHN, 2013). 

O processo de construção do conhecimento produziu formas 

diferenciadas de conhecimentos. Aponta-se aqui alguns destes. O 

primeiro é o ´´senso comum``. Para Araújo (2006, p. 128) ´´ trata-se de 

uma forma de conhecimento adquirido no cotidiano, empírico por 

excelência, normalmente adquirido por meio da experiência.`` 

Alves (2013) critica a expressão senso comum. Para ele, é uma 

expressão que não foi inventada pelas pessoas de senso comum, mas 

por pessoas que se julgam acima do senso comum, como uma forma de 

diferenciarem de outras que, segundo seu critério, são intelectualmente 

inferiores. Corroborando parcialmente com esse pensamento, partimos 

da ideia de Morin (2014, p. 25) ao afirmar que ´´o cientista não é um 

homem superior, ou desinteressado em relação aos seus concidadãos; 

tem a mesma pequenez e a mesma propensão para o erro.`` O cientista 

está inserido na sociedade e apesar da certa autonomia no campo 

científico, o cientista é concidadão que influencia e é influenciados pelos 

múltiplos atores da sociedade.  

O senso comum é imediatista, ou seja, sacia as necessidades 

rotineiras do dia a dia. Por isso, Santos (1988, p. 70) chega afirmar que o 

conhecimento de senso comum é o mais importante de todos os 

conhecimentos, pois esse conhecimento vulgar e prático orienta o 
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cotidiano das nossas vidas, dando assim sentido à nossa vida. De acordo 

com Alves (2013, p. 14), ´´senso comum é aquilo que não é ciência, e isso 

inclui todas as receitas para o dia a dia, bem como os ideais e 

esperanças que constituem a capa do livro de receitas``. Complementa 

Marconi e Lakatos (2003, p. 76) que esse conhecimento, nomeado como 

vulgar ou popular, ´´não se distingue do conhecimento científico nem 

pela veracidade nem pela natureza do objeto conhecido: o que os 

diferencia é a forma, o modo ou o método e os instrumentos do 

´conhecer`.`` (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 76). 

Outra tipo de conhecimento é o religioso. Essa forma de 

conhecimento acompanha a humanidade desde os seus primórdios. 

(ARAÚJO, 2006). Para Marconi e Lakatos (2003) o conhecimento religioso 

ou teológico é um conhecimento sistemático do mundo (origem, 

significado, finalidade e destino) que se caracteriza por ser valorativo, 

inoperacional, não verificável, infalível e exato. 

Diferentemente do conhecimento científico, o conhecimento 

religioso não é falível. O indivíduo religioso tudo conhece e sabe. Ele não 

busca produzir novas verdades sobre o mundo, ele busca compreender 

a verdade que está pronta, revelada e concedida. Esse conhecimento 

não se permite ser testado, isto é, não permite verificação ou 

falseamento. É conhecimento que se coloca como verdade 

estabelecida, ou seja, estrutura na fé. Portanto, esse conhecimento 

evolui lentamente, quase estacionário. (ARAÚJO, 2006). 

Outra forma de conhecimento é o artístico. A arte não propõe 

objetividade, como em uma teoria científica. Apesar de que até a 

ciência tem suas complexidades em relação à objetividade, que se 

apresenta mais como consenso de pesquisadores. A arte não se 

apresenta como verdade e não propõe explicações universais e 

generalizáveis. Ela possui seus métodos e técnicas, apresenta discursos 

abertos e dedica-se a novas percepções do mundo. (ARAÚJO, 2006). 

A arte, para Coli (2006), é uma noção que hoje possuímos e que 

não é própria a todas as culturas. Coli exemplifica,  
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Quando nos referimos à arte africana, quando 

dizemos arte Ekoi, Batshioko ou Wobé, remetemos a 

esculturas, máscaras realizadas por tribos africanas 

da Nigéria, Angola ou da Costa do Marfim: isto é, 

selecionamos algumas manifestações materiais 

dessas tribos e damos a elas uma denominação 

desconhecida dos homens que as produziram. Esses 

objetos culturais não são para os Ekoi, Batshioko, 

Wobé, objetos de arte. Para eles, não teria sentido 

conservá-los em museu, rastrear constantes estilísticas 

ou compor análises formais, como nós fazemos, 

porque são instrumentos de culto, de rituais, de 

magia, de encantação. Para eles não são arte. Para 

nós, sim. (COLI, 2006, p. 66). 

 

  A arte é conhecimento independente das aplicações práticas 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006). Esse conhecimento é voltado para a 

experiência e pode voltar-se para outros campos. Arte e ciência têm 

historicamente se excluído mutuamente. Contudo, como afirma Morin 

(2003, p. 32), ´´a arte é hoje indispensável para a descoberta científica, 

[...], visto que o sujeito, suas qualidades, suas estratégias, terão nela um 

papel cada vez mais reconhecido e cada vez maior.`` 

Outro tipo de conhecimento, é o filosófico. Esse conhecimento 

se caracteriza, de acordo com Marconi e Lakatos e (2003, p. 78), por ser 

´´valorativo, pois seu ponto de partida consiste em hipóteses, que não 

poderão ser submetidas à observação``, não é verificável, é racional, é 

sistemático, é falível e exato. Assim, o conhecimento filosófico é resultado 

do esforço da razão que questiona os problemas humanos.  

O conhecimento filosófico emprega o método racional, 

partindo assim do processo dedutivo que não exige experimentação, 

mas que segue coerência lógica. Este trabalho não compactua com a 

ideia de que o conhecimento filosófico está acima da ciência, ou seja, 

que a filosofia legitima outros fazeres como, por exemplo, os científicos. 

Parte-se da perspectiva de Deleuze (2010) que considera que a filosofia 

não está em outros níveis de saberes, ou seja, ela não é a única que 

legitima, reflete e chancela outros saberes. Assim, para Deleuze (2010) 

todos os saberes estão no mesmo nível, ou seja, a filosofia e outros 
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saberes são produções e criações de pensamento. Portanto, todas as 

formas de saber são formas de pensamento, que se diferenciam pela 

distinção de suas construções. Cada saber tem seus elementos que os 

diferencia, como por exemplo, suas criações e o fazer emergem algo 

que não existia. O fazer da filosofia é, principalmente, o da criação de 

conceitos.  

Após essa breve apresentação de algumas formas de 

conhecimento e, acreditando na importância da diversidade, volta-se à 

ciência. A ciência emerge como forma de saber confiável, que visa 

compensar as limitações dos conhecimentos religioso, artístico e do senso 

comum. Com necessidade de compreender melhor o mundo, bem 

como a necessidade de precisão para troca de informações, surge à 

ciência como forma mais estruturada de organização do saber. 

(ARAÚJO, 2006). 

Num sentido atual e amplo, para o Japiassú e Marcondes 

(2006), a ciência é: 

Um saber metódico e rigoroso, isto é, um conjunto de 

conhecimentos metodicamente adquiridos, mais ou 

menos sistematicamente organizados, e suscetíveis 

de serem transmitidos por um processo pedagógico 

de ensino. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 44). 

 

Para chegar nessa definição atual, um longo caminho a ciência 

percorreu. Esse conjunto de conhecimentos que afloraram na Europa ao 

longo da Idade Média gerou uma convergência de saberes que 

despertou os europeus para questões relativas à filosofia da natureza 

grega. Para Braga, Guerra e Reis (2011, p. 89) ´´a partir de um novo 

projeto político, social e econômico que os homens e as mulheres da 

Europa medieval começaram a propor, esses conhecimentos [que] 

transformaram-se na base de sustentação de uma nova cultura.`` 

Era início da cultura baseada no pensamento filosófico 

científico. Para alguns historiadores, como o francês Pierre Duhem (1861-

1916), essa nova cultura tem seu divisor entre a escolástica e a ciência 

moderna, no século XIII, diferentemente da historiografia tradicional que 
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considera essa divisão, no século XVII. Nessa perspectiva, datou-se essa 

divisão no momento que o bispo de Paris Étienne Tempier publicou as 

condenações às teses aristotélicas. Tal censura provocou, para Braga, 

Guerra e Reis (2011, p. 89), ´´movimentos de crítica ao pensamento de 

Aristóteles que permitiu a abertura de um conjunto de novas 

interpretações dos fenômenos naturais``. Uma dessas interpretações 

resultou no estabelecimento da ciência moderna.  

O projeto de ciência foi orientado por René Decartes, com o 

Racionalismo, e Francis Bacon e Galileu Galilei com o empirismo. Para 

Araújo,  

A fundamentação do projeto de construção do 

conhecimento científico se deu então a partir do 

trabalho destes três pensadores. Descartes (1596-

1650), em obras como ´´O discurso do método´´ e 

´´Meditações´´, propôs como ponto de partida de 

todo conhecimento a busca da verdade primeira 

que não pudesse ser posta em dúvida. Por isso, 

converte a dúvida em método: ´´Se duvido, penso; 

se penso, existo´´ (Cogito, ergo sum). Com isso, 

Descartes promove um ´´questionamento radical do 

princípio de autoridade como forma de 

conhecimento´´, pois sua atitude coloca em 

suspenso as verdades adquiridas por via da tradição 

e da revelação, isto é, do senso comum e da religião 

(Quintaneiro et al., 1996: 09). Ao mesmo tempo, o 

pensador francês promove a razão, informada pelas 

regras do método, à condição de guia supremo do 

processo de conhecer. Ao teorizar sobre a 

racionalidade, ele promove uma separação entre 

mente e corpo, entre matéria e pensamento, e entre 

a razão e as demais formas de conhecimento, 

nascendo daí a ruptura da ciência com o sensível, a 

natureza, a imaginação e o sagrado. (ARAÚJO, 2006, 

p. 133-134). 

 

Todos esses fundamentos se assentavam na dominação, na 

separação, na simplificação, na incomplexidade, na incerteza etc. 

Como afirma Morin (2014, p. 38) ´´a cientificidade não se define pela 

certeza, e sim pela incerteza.``  

O filósofo Karl Popper foi quem introduziu na ciência a ideia de 

falseabilidade. Assim, diferentemente dos seus colegas do Círculo de 
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Viena1 que acreditavam no verificacionismo, Popper afirmou que não 

basta verificar é preciso falsear.  

Popper ilustra seu pensamento na obra a Lógica da Pesquisa 

Científica, na qual afirma que, ´´independentemente de quantos casos 

de cisnes brancos possamos observar, isso não justifica a conclusão de 

que todos os cisnes são brancos.``(POPPER, 2013, p. 27). Isto porque, 

basta aparecer um cisne preto para desbancar o pensamento 

verificacionista de que todos os cisne eram brancos. 

Para Popper, nenhuma teoria científica pode ser provada para 

sempre. Em outras palavras, as teorias científicas não podem resistir para 

sempre à falseabilidade. Assim, o que prova uma teoria científica é a 

constatação de ela ser falível. Como afirma Morin (2014, p. 39), ´´o que é 

racional na ciência é que ela aceita ser testada e aceita criar situações 

nas quais uma teoria é questionada, ou seja, aceita a si mesma como 

´biodegradável`.`` 

As teorias científicas são verdades relativas, oportunas. Diferente 

do conhecimento religioso, a ciência passa, na visão popperiana, por 

uma seleção natural em que as teorias mais resistentes duram, não por 

serem verdadeiras, mas por serem mais adaptadas ao estado de 

conhecimento.  

Numa outra perspectiva, não menos importante, tem-se Thomas 

Kuhn. Diferentemente de Popper, Kuhn ´´...em sua analise do 

desenvolvimento cientifico, não [levou] apenas os aspectos lógico-

metodológicos, mas também, os aspectos históricos e os psicossociais.`` 

(OLIVEIRA, 2012, p. 145-146). 

Para Kuhn (2013) a ciência não tem um crescimento linear. Para 

ele a ciência passa por revoluções, assim, como na política, daí vem 

adoção do termo revolução científica. Assim, um paradigma, ou seja, 

                                                           
1 Associação fundada na década de 20 por um grupo de lógicos e filósofos da ciência, 

tendo por objetivo fundamental chegar a uma unificação do saber científico pela 

eliminação dos conceitos vazios de sentido e dos pseudoproblemas da metafísica e 

pelo emprego do famoso critério de verificabilidade que distingue a ciência (cujas 

proposições são verificadas) da metafísica (cujas proposições inverificáveis devem ser 

supressas). (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 46). 
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princípio ou teoria maior que as visões do mundo atuante, cai para dar 

lugar a um novo paradigma. Kuhn (2013) conceitua rapidamente 

paradigma no Posfácio de 1969 da sua obra A estrutura das revoluções 

científicas: 

Percebe-se rapidamente que na maior parte do livro 

o termo ´´paradigma´´ é usado em dois sentidos 

diferentes. De um lado, indica toda constelação de 

crenças, valores, técnicas, etc., partilhadas pelos 

membros de uma comunidade determinada.  De 

outro, denota um tipo de elemento dessa 

constelação: as soluções concretas de quebra-

cabeças que, empregadas como modelos ou  

exemplos,  podem  substituir  regras  explícitas como  

base  para  a  solução dos  restantes  quebra-

cabeças da  ciência  normal. (KUHN, 2013, p. 280). 

 

Nessa concepção de Kuhn a revolução científica é uma 

passagem de paradigma para outro. A alteração de paradigma 

começa na crise do atual, ou seja, surge uma nova concepção 

científica que pode substituir esse paradigma. Assim, ao ´´decidir rejeitar  

um  paradigma é  sempre  decidir  simultaneamente  aceitar  outro.`` 

(KUHN, 2013, p. 160). 

Independentemente do período histórico da ciência, percebe-

se a necessidade de uma ciência com consciência, ou seja, uma ciência 

que se atenta para os aspectos éticos e sociais do fazer científico. Visto 

que ´´todas as ciências, incluindo as físicas e biológicas, são sociais. Mas 

não devemos esquecer que tudo aquilo que é antropossocial tem um 

origem, um enraizamento e um componente biofísico.`` (MORIN, 2014, p. 

20). 

 

2.2 Ciência com consciência  

 

A ciência é intrínseca, histórica, sociológica e eticamente, 

complexa. Partindo desta perspectiva, buscou-se, nas reflexões de Edgar 

Morin (2014), sobre ciência com consciência. A palavra consciência tem 

dois sentidos para Morin. No primeiro, ele cita o preceito ´´Ciência sem 
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consciência é apenas ruína da alma`` de Rabelais. Tal consciência nessa 

frase está relacionada com a moral. Esse preceito é pré-científico, visto 

que, para a ciência moderna se desenvolver, ela teve que se livrar de 

qualquer julgamento de valor. Contudo, essa consciência torna-se 

pericientífico, ou seja, os poderes de manipulação e destruição 

originários das tecnociências levantam para o cientista, o cidadão e a 

humanidade inteira a questão do controle ético e político da atividade 

científica.  

O segundo sentido da palavra consciência para Morin é 

intelectual. Para o autor, a ciência deve reatar com a reflexão filosófica 

e com a consciência política e ética. Assim, esses dois sentidos de 

consciência devem entreassociar-se e se associar à ciência. (MORIN, 

2014). 

Não há dúvidas que a ciência provocou sublime progresso ao 

saber. Para Morin (2014, p. 15-16) ela é ´´elucidativa (resolve enigmas, 

dissipa mistérios), enriquecedora (permite satisfazer necessidades sociais 

e, assim, desabrochar e civilização); é, de fato, e justamente, 

conquistadora, triunfante.`` Ao mesmo tempo, a ciência possibilita 

terríveis coisas, como por exemplo, a ameaça de aniquilamento da 

humanidade.  

Para compreender os problemas da ciência deve-se acabar 

com o dualismo de ciência ´´boa`` ou ciência ´´má``. Seguindo o 

pensamento de Morin, este trabalho terá como ponto de partida a 

complexidade da ciência. Assim, acredita-se na ambivalência que se 

encontra no cerne da ciência, isto é, na itensidade de possibilidades 

negativas e positivas ao mesmo tempo.  

Nesse contexto, reconhecendo a ambivalência da ciência, 

Morin (2014) aponta certo número de traços ´´negativos`` da ciência 

que, para ele, muitas vezes,  só aparecem como inconvenientes 

secundários ou subprodutos menores.  

Dentre os traços ´´negativos`` da ciência apresentado por Morin 

(2014), destaca-se a questão do desenvolvimento disciplinar das ciências 
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que não traz unicamente as vantagens da divisão do trabalho, ou seja, a 

contribuição das partes especializadas para a coerência de um todo 

organizado. A tendência à disjunção do saber resulta na esotorização do 

saber científico e traz também ´´os inconvenientes da 

superespecialização: enclausuramento ou fragmentação do saber.`` 

(MORIN, 2014, p. 16). 

Outros traços ´´negativos`` da ciência são ressaltados por Morin, 

entre eles estão: a) o desligamento das ciências da natureza das 

ciências do homem; b) a tendência para fragmentação, para a 

disjunção, para a esoterização2 do saber científico; e, c) o progresso 

científico produz potencialidades tanto subjugadora ou mortais quanto 

benéficas, como por exemplo, Hiroxima3.  

Percebe-se a necessidade de uma ciência reflexiva. No século 

XVII a ciência se fundamentava com investigadores que eram ao mesmo 

tempo filósofos e cientistas. Atualmente, a ciência tornou-se poderosa e 

maciça, sendo subvencionada, alimentada e controlada pelos poderes 

econômicos e estatais. Para Morin (2014) esse é um processo inter-

retroativo, ou seja, ´´a técnica produzida pelas ciências transforma a 

sociedade, mas também, retroativamente, a sociedade tecnologizada 

transforma a própria ciência. Ela influencia e ao mesmo tempo é 

influenciada pela sociedade. Portanto, ela é complexa! 

 

2.3 Pensamento complexo  

 

                                                           
2 O termo tem origem em esotérico, no grego, esoterikós, que se diz respeito ao 

ensinamento que era dado pelas escolas gregas, principalmente por Aristóteles que 

ministrava apenas aos discípulos já instruídos. O termo também tem um sentido secreto, 

restrito ao um pequeno grupo de seitas religiosas. Contudo, ´´o termo ´´esotérico`` se 

aplica, hoje, tanto ao que é secreto (ensinamento, doutrina), não podendo ser 

divulgado, quanto ao que é hermético, só podendo ser compreendido por um 

pequeno grupo de iniciados ou especialistas. Em nossos dias, muita gente toma o termo 

´´esotérico`` com o significado de misterioso, oculto ou de difícil acesso.`` (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 2006, p. 91). 
3 A cidade de Hiroxima (que também se escreve ´´Hiroshima´´) é um porto na ilha de 

Honshu, no Japão. Foi a primeira cidade a ser atingida por uma bomba atômica. Sua 

história ficou para sempre ligada a esse evento. (HIROXIMA, 2016). 
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Numa dimensão reflexiva, este trabalho adota o pensamento 

de Edgar Morin sobre a complexidade. O filósofo, sociólogo e 

epistemólogo Edgar Morin tem formação em direito, história e geografia. 

Não por acaso, o francês Morin se intitula como ´´contrabandista de 

saberes`` com suas formações e estudos que perpassam por vários 

campos do saber. É considerado um dos principais pensadores 

contemporâneos e um dos principais teóricos da complexidade.  

Seu pensamento sobre a complexidade decorre por suas obras, 

principalmente pelos os livros: O paradigma perdido: a natureza humana, 

publicado em 1973, que fundamentou os seis volumes de O método, 

publicada em 1977. Além dessas obras, no livro Ciência com consciência 

de 1982, ele discute as relações da ciência com a sociedade e sua 

estreita aproximação com o pensamento complexo. Além de que a obra 

Introdução ao pensamento complexo, de 1990, sintetiza suas ideias sobre 

a complexidade. O pensamento complexo, demais dessas obras de 

Morin, percorreu por outras, como por exemplo, por solicitação da 

UNESCO, ele produziu o livro Os sete saberes necessários à educação do 

futuro, de 2000.  

O pensador Edgar Morin criticou o dogmatismo e defendeu 

uma postura mais aberta ao conhecimento, ou seja, por uma razão mais 

aberta. Morin luta contra a hiperespecialização do conhecimento que 

impede a compreensão global da realidade, como por exemplo, o 

´´paradigma simplificador`` proposto por Descartes, que leva a 

separação entre sujeito pensante (ego cogitans) e a coisa entendida (res 

extensa), isto é, entre filosofia e ciências. Esse princípio de redução, de 

separação e de abstração provocaram grandes avanços ao 

conhecimento científico e filosófico, contudo conduziu também a uma 

inteligência cega, isto é, ´´por todo lado, erro, ignorância e cegueira 

progridem ao mesmo tempo que os nossos conhecimentos.`` (MORIN, 

2011, p. 9). 

Além do mais, a disjunção do saber proporciona uma rarefação 

das comunicações entre os conhecimentos científicos e a reflexão 
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filosófica, impossibilitando a ciência de conhecer a si própria também. 

Para Morin (2007) a hiperespecialização despedaçou o tecido complexo 

das realidades que provou numa inteligência cega. Essa Inteligência 

cega,  

Destrói os conjuntos e as totalidades, isola todos os 

seus objetos do seu meio ambiente. Ela não pode 

conceber o elo inseparável entre o observador e a 

coisa observada. As realidades-chave são 

desintegradas. Elas passam por entre as fendas que 

separam as disciplinas. (MORIN, 2007, p. 12). 

 

Em meio a essas mutilações do saber, o autor propõe um 

conhecimento complexo.  Para Morin (2007) a complexidade é, em um 

primeiro olhar, um tecido (do latim complexus: o que é um tecido junto, 

em conjunto etc) de continuidade heterogêneas inseparavelmente 

associadas. Em um segundo momento a complexidade é definida por 

um ´´tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 

determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico.`` 

(MORIN, 2007, p. 13). 

Para Morin a ideia de complexidade era moeda corrente no 

vocabulário popular, contudo não penetrava no vocabulário científico. 

Assim, os portões das torres de marfim só se abriram para a 

complexidade, no século XIX, com a microfísica e a macrofísica. 

Verdadeiramente, é com Wiener e Ashby, os fundadores da cibernética, 

que a complexidade entra em cena na ciência. Com desenvolvimento 

da ciência física, os cientistas acabaram por reconhecer a 

complexidade do real, isso com base no princípio hemorrágico de 

degradação e desordem, conhecido como o segundo princípio da 

termodinâmica. (MORIN, 2007). 

À primeira vista, a complexidade, para Morin (2007, p. 34-35) ´´é 

um fenômeno quantitativo, a estrema quantidade de interações e de 

interferências entre um número muito grande de unidades.`` Contudo, o 

autor ressalta que a complexidade não compreende quantidades de 

unidade e interações que desafiam as possibilidade de cálculos 
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humanos. ´´Ela compreende também incertezas, indeterminações, 

fenômenos aleatórios. A complexidade num certo sentido sempre tem 

relação com o acaso.`` (MORIN, 2007, p. 35, grifo do autor). 

Para Petraglia (2008, p. 19), a complexidade não se limita na 

incorporação de aspectos e categorias da ciência, da filosofia e das 

artes. A complexidade também incorpora os diversos tipos de 

pensamento, sejam eles míticos, mágicos, empíricos, racionais, lógicos, 

numa rede relacional que faz emergir o sujeito em diálogo constante 

com o objeto do conhecimento.  

Por ter sido tratada marginalmente, a complexidade suscitou 

mal-entendidos fundamentais. Morin (2014) afirma que o primeiro consiste 

em conceber a complexidade como receita, como algo dado, que irá 

resolver tudo. Para ele a complexidade deve ser encarada como desafio 

e como motivação para pensar. A complexidade deve substituir a 

simplificação, mas deve programar e esclarecer. O segundo mal-

entendido consiste em confundir a complexidade com a completude. 

Para Morin o problema da complexidade é o da incompletude, não o da 

completude. Mas a complexidade não luta contra incompletude, mas 

contra a mutilação. Os seres humanos são ao mesmo tempo seres físicos, 

biológicos, sociais, culturais, psíquicos e espirituais. Assim para Morin (2014, 

p. 176) ´´é evidente que a complexidade é aquilo que tenta conceber a 

articulação, a identidade e a diferença de todos esses aspectos.`` 

Contrario a parcialidade da fragmentação, disjunção e 

mutilação do saber, a complexidade ´´considera a comunicação entre 

as diversas área do saber e compreende ordem, desordem e 

organização como fases importantes e necessárias de um processo.`` 

(PETRAGLIA, 2008, p. 19). 

 

 

2.4 O ethos da ciência 
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Apesar de já haver numerosos escritos sobre a ciência antes da 

tese de doutorado de Robert K. Merton (1910-2003), esse trabalho é 

considerado a pedra fundadora da chamada sociologia da ciência. Sua 

tese teve o objetivo de examinar, de um ponto de vista sociológico, uma 

série de condições suscetíveis de explicar a revolução científica e 

técnica que ocorreu na Inglaterra no curso do último terço do século 

XVII. (SHINN; RAGOUET, 2008). 

Para Merton, no século XVII, na Inglaterra, a ciência emerge 

enquanto sistema social quase autônomo. Entre outros fatores, a 

institucionalização de estabelecimentos da ciência é um dos motivos 

dessa autonomia: isso pode ser percebido na fundação, em 1662, da 

Royal Society londrina. Com a criação deste órgão, que rege uma 

comunidade com normas e valores, mostra-se a demarcação desse 

campo em relação aos outros. (SHINN; RAGOUET, 2008). 

Merton teve grande interesse pelo processo de redistribuição 

das profissões da classe média [middle class]. Para ele, ao mesmo tempo 

qua a ciência se fortaleceu houve também uma redistribuição da 

profissões. Assim, houve crescimento de indivíduos ligados às artes, ao 

direto, à administração, à tecnologia, à medicina etc ao mesmo tempo 

que a ciência avançava. Nessa perspectiva, ´´a atividade científica foi 

progressivamente erigida em profissão específica, distinta das atividades 

circundantes[...]``. (SHINN; RAGOUET, 2008, p. 16). 

Deve-se levar em conta todo o contexto que a Inglaterra vivia. 

Sua economia passava por grandes transformações. Havia no século XVII 

um conjunto de mercados ligados à tecnologia (transportes marítimos, 

metalurgia, indústria de mineração, indústria têxtil, material militar) que 

estava em expansão. Contudo, no prisma de Merton a economia não é 

fator sobredeterminante sobre a ciência. Outras considerações são 

importantes para a ciência, afinal de contas a comunidade científica é 

relativamente autônoma. (SHINN; RAGOUET, 2008). 

Essa comunidade científica assume quatro papéis segundo 

Merton:  
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O de pesquisador, o de professor, o de administrador e o 

de ´´sentinela`` (´´portier``). A maior parte dos cientistas 

considera a pesquisa e, em uma medida menor, o ensino 

como seus principais deveres. Isto posto, as 

representações da profissão variam segundoa idade e o 

status no seio da comunidade. Muitos jovens cientistas 

evitam as responsabilidades administrativas ou 

consideram-nas como um fardo. Invesamente, os 

pesquisadores seniors passam dedicar-se à administração 

da pesquisa, pois vêem nisso um mecanismo que tem um 

papel importante na organização e regulação da 

comunidade. O papel de sentinela é compartilhado por 

todos e, mais particularmente, pelos cientistas situados no 

topo da hierarquia. Esse papel consiste em definir a 

orientação da pesquisa, a avaliação de seus resultados e 

assegurar um controle dos atores da comunidade. A 

perenidade da comunidade e de sua legitimidade 

depende da capacidade de seus membros de preencher 

honestarmente esses diferentes papéis. (SHINN; RAGOUET, 

2008, p. 16). 

 

As práticas desses cientistas são orientadas por quatro normas 

que constituem, segundo Merton, o ethos da ciência. O primerio do 

conjunto imperativo institucional compreendido como ethos da ciência é 

o Universalismo. Para Merton (2013, p. 186) ´´a aceitação ou rejeição das 

alegações que são consideradas científicas não deve depender de 

atributos pessoais ou sociais de seus protagonistas, sua raça, 

nacionalidade, religião, classa e qualidades pessoais são irrelevantes.`` 

Nessa norma, Merton quer mostrar que a verdade deve ser submetida a 

critérios impessoais preestabelecidos. 

A segunda norma do ethos da ciência, o Comunismo, diz 

respeito ao sentido amplo de propriedade comum de bens. Merton 

(2013, p. 190) argumenta que ´´as descobertas substantivas da ciência 

são um produto de colaboração social dirigida para a comunidade.`` 

Nessa perspectiva, Merton acredita que os resultados da ciência é uma 

herança comum no qual os direitos do produtor deve ser reduzido ao 

reconhecimento e estima.  

O Desinteresse como a terceira norma do ethos científico não 

deve ser identificado como altruísmo e nem ação interessada ao 

egoísmo. Merton quis dizer que o cientista dedica-se à procura da 

verdade. Ele não fica buscando questões pessoais e motivações 
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extracientíficas. Merton acredita na honestidade do cientista, para ele 

essa honestidade está ligada ao controle público. (MERTON, 2013). 

Por fim, o Ceticismo Organizado é ´´a suspensão do julgamento 

até que os fatos estejam à mão.`` (MERTON, 2013, p. 197). Merton afirma 

que o Investigador científico não deve levar em conta a autoridade de 

pessoas ou uma otordoxia qualquer. Além disso, os pesquisadores devem 

estar abertos à crítica.  

Tudo isso caracteriza um processo de estruturação da ciência 

que estabelece modos de produção do conhecimento científico. Muito 

característico do modo de produção tradicional, pouco coerente com 

os rumos que a ciência tem tomado atualmente. Esse modo de 

produção de conhecimento científica tem passado por transformações, 

sendo possível caracterizar em outro modo o fazer científico. SANTANA; 

MULLER, 2015). 

 

2.5 Modos de produção do conhecimento científico 

 

A maneira como o conhecimento científico é produzido sobre 

fortes transformações na contemporaneidade. O modelo tradicional de 

produção do conhecimento científico é denominado de Modo I de fazer 

ciência. Para Schwartzman (2003) houve uma mudança na produção no 

contrato estabelecido entre a ciência e a sociedade. A confiança 

predominva no modo tradicional. A sociedade dava liberdade aos 

cientistas, pois acreditava que nos resultados que a ciência poderia 

proporcionar para eles. Nesse Modo I, a universidade e centro de 

pesquisas acadêmicas eram os únicos pátios de produção básica de 

ciência. A aplicação da ciência era responsabilidade da indústria, de 

institutos de teconlogias e do Estado. Tudo isso era garantido 

qualitativamente pela avaliação por pares. (SANTANA; MULLER, 2015). 

Com tempo, segundo Gibbons (1994), emerge o Modo II de 

produção, e isto representa alterações no contrato de confiança. Esse 

novo contrato caracteriza novas formas de trabalho. Nele, a ciência e a 
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tecnologia trabalham juntas quando necessário, a divisão de trabalho se 

faz por temas e problemas, ao contrário do Modo I que se preocupavam 

com limites disciplinares. No Modo II, as instituições de pesquisa, além de 

continuarem reponsáveis pela qualidade científica, devem também, 

estar atentas às aplicações e às consequências sociais e econômicas. 

Ademais, as organizações de pesquisa são instituições complexas que 

realizam atividades mais abstratas a desenvolvimentos aplicados mais 

específicos, além de atividades empresariais e comerciais. 

Diferentemente do Comunismo, expresso por Merton (2013), no Modo II 

de produção do conhecimento científico, boa parte das descobertas 

científicas e desenvolvimento tecnológico são restritas pelas proteções 

que as patentes proporcionam ou por segredo industrial. Sendo assim, 

não circulam livremente. Entretanto, ao mesmo tempo há uma exigência 

de transparência da atividade científica. (SANTANA; MULLER, 2015). 

Quadro I – Modos de produção do conhecimento 

 

Fonte: Gibbons, 1994 et al. Apud Pellegrini Filho, 2004, p. 345. 

No Quadro I é possível observar as distinções entre o Modo I e o 

Modo II de produção do conhecimento científico. Destaca-se que o 

enfoque do Modo I é disciplinar e do modo II vai além das fronteiras de 

uma disciplina. O foco é para os problemas sociais. Uma ciência 
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preocupada com a sociedade que ela interage, afinal de contas o 

cientista também é cidadão.  

Nessa perspectiva, observa-se um modo de produção ´´pós-

acadêmica`` (ZIMAN, 2000). A ciência pós-acadêmica é um somatório 

das culturas partilhadas pelas ciências acadêmicas e pós-industrial. 

Ressalva-se que a ciência pós-acadêmica não é o Modo I e nem o 

Modo II, mas a junção deles. Isto é, um novo modo de proução. Esse 

novo modo de produção consolidou-se, segundo Ziman, no final da 

década de 1970. Tudo isso, resulta das mudanças provocadas por uma  

nova forma de organização da prática científica que volta ao que o 

autor conceituou como ´´coletivização da ciência`` ou ´´processo de 

coletivização`` (ZIMAN, 1983). 

Nessa complexidade de criação, produção, organização, uso 

etc. dos saberes, percebe-se que as relações entre disciplinas, não se 

limitaram em fronteiras rígidas de uma definição positivista. Essas 

disciplinas que emergiram no século XX, afloram pelas muralhas que 

protegem seu objeto, teoria(s) e método(s), com vistas às necessidades 

da sociedade e dos próprios saberes que as constituem. Todas essas 

reorganizações das disciplinas impactam a produção científica que 

ainda não apresenta maturidade suficiente para apoiar geração de 

conhecimentos além dos parâmetros disciplinares.  
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As luzes que descobriram as liberdades 

inventaram também as disciplinas. 

(FOUCAULT, 1987, p. 245). 

3. RELAÇÕES ENTRE DISCIPLINAS 

A palavra interdisciplinaridade é recorrente na literatura das 

mais diversas áreas do conhecimento, inclusive na CI e na CC. Contudo, 

antes de apresentar a inserção desse termo nesses dois campos, são 

abordadas as suas raízes históricas. Buscou-se compreender como sua 

conceituação tem se apresentado de maneira geral para 

posteriormente compreender sua inserção nesses campos. Percebe-se 

que o termo interdisciplinaridade é apropriado como um caleidoscópio, 

visto que, cada campo tem se apropriado dessa palavra sob seu próprio 

prisma, proporcionando assim, variações de usos. 

 

3.1 Raízes históricas  

 

Antes de falar da palavra interdisciplinaridade é necessário falar 

da sua raiz de formação, o termo ´´disciplina``. Esse vocábulo apresenta 

polissemia, ou seja, é facilmente identificado com diversas conotações 

em aspectos políticos, institucionais, científicos dentre outros. Dedica-se o 

foco mais ao aspecto científico, do qual esse estudo tem interesse.  

Antes do surgimento das disciplinas já existiam algumas formas 

de divisão do conhecimento com o objetivo de sua organização. Nas 

bibliotecas da antiguidade, Calímaco (310 a.C-235 a.C), um poeta que 

trabalhou na Biblioteca de Alexandria, compilou o Pinakes. Este foi um 

dos primeiros instrumentos de organização bibliográfica de que se tem 

notícia. Campello (2006, p. 1) afirma que o Pinakes era dividido por: 

retórica, direito, literatura épica, tragédia, comédia, poesia, medicina, 

matemática, ciências naturais e miscelânea.  

Mais tarde surgiu o trivium e o quadrivium. O primeiro se divide 

em gramática, retórica e dialética; o segundo em aritmética, geometria, 

astronomia e música. Eram níveis de educação começando pelo o 
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trivium, ou seja, o que é trivial. Depois passava para o quadrivium para 

posteriormente se chegar aos estudos teológicos.  

Essas primeiras divisões só se constituíram em disciplinas após o 

Renascimento, com a institucionalização de um novo modelo científico 

cartesiano. As especializações ocasionam uma multiplicidade de novas 

disciplinas. Assim, uma disciplina deu origem à outra, por meio de 

questionamentos e hipóteses formuladas dentro desta disciplina original. 

Para o filósofo Japiassú (1976),  

O que podemos entender por disciplina e por 

disciplinaridade é essa progressiva exploração 

científica especializada numa certa área ou domínio 

homogêneo de estudo. Uma disciplina, deveria, 

antes de tudo, estabelecer e definir suas fronteiras 

constituintes. Fronteiras estas que irão determinar seus 

objetos materiais e formais, seus métodos e sistemas, 

seus conceitos e teorias. (JAPIASSÚ, 1976, p. 61). 

 

A comunidade científica acredita que sua disciplina se 

fortalecerá, ou melhor, ganhará autonomia com a delimitação de suas 

fronteiras, pelas técnicas e metodologias que elaboram ou utilizam, pela 

constituição de conceitos e teorias, além de um vocabulário próprio que 

consequentemente estabelece uma identidade (MORIN, 2000). 

Japiassú (1976) ressalta que o termo disciplina é usado como 

sinônimo de ciência, contudo ele afirma que o termo disciplina é mais 

usado para o ensino da ciência, enquanto o termo ciência designa mais 

uma atividade científica. De fato, os dois termos não são sinônimos, mas 

interagem entre si historicamente, talvez pela proximidade de alguns dos 

seus sentidos, ou de ambientes que os utilizam. 

Para González de Gomez (2005, p. 18) a história das disciplinas 

tem duas versões. Uma delas, oficial e outra, não-oficial. Nessa história 

aconteceram trocas, movimentos de importação de conceitos, 

procedimentos e informação. Assim, as disciplinas cresceram em 

movimentos de relações entre si. González de Gomez ainda acrescenta,  

Se uma disciplina diferencia-se das outras pelo ponto 

de vista diferencial, pelo qual vai configurar seu 

objeto como algo ´´extraído ou construído por 
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processos específicos´´, deverá manter-se atenta ao 

campo de visão, espaço ideal de reconstrução das 

relações que religam seu objeto a outros saberes 

disciplinares e a outros domínios de objetos, que 

mantêm sempre vital e atualizada a agenda 

disciplinar. A suspensão desse duplo movimento de 

fechamento e abertura da disciplina levaria à 

´´cosificação´´ de seu objeto e à sua estagnação. 

(GONZÁLEZ DE GOMEZ, 2005, p. 18). 

 

Esse espaço de reconstrução propicia às disciplinas 

conversarem umas com as outras. Esse diálogo entre as disciplinas é um 

movimento de abertura dos espaços das disciplinas que provoca um 

duplo movimento, o de fortificação das suas fronteiras, provavelmente 

quando fecha o diálogo, e de progresso/desestagnação das disciplinas, 

provavelmente quando elas se abrem para as outras.  

Nesse contexto, é interessante caracteriza a natureza de uma 

disciplina científica, a partir de Japiassú: 

1. o domínio material das disciplinas, constituído pelo 

conjunto de objetos pelos quais elas se interessam e 

dos quais se ocupam; 

2. o domínio de estudo que nada mais é senão o 

ângulo específico sob o qual a disciplina considera 

seu domínio material, podendo ser comum a várias 

disciplinas (corresponde àquilo que os escolásticos 

chamavam de ´´objeto normal``); 

3. o nível de integração teórica dos conceitos 

fundamentais e unificadores de uma disciplinas, 

capazes de abranger todos os fenômenos próprios, 

tendo em vista uma reconstrução da ´´realidade`` 

do domínio de estudo a fim de explicar e prever os 

fenômenos que a ele se referem; 

4. os métodos próprios para apreender e transformar 

os fenômenos, havendo perfeita concordância entre 

a aplicação dos métodos e as leis gerais do nível de 

integração teórica; 

5. os instrumentos de análise que repousam, 

sobretudo, na estratégia lógica, nos raciocínios 

matemáticos e na construção de modelos; 

6. as aplicações das disciplinas: quanto mais elas se 

orientam para a aplicação profissional, mais 

ecléticas se revelam em sua concepção 

epistemológica, exigindo, assim, programas 

pluridisciplinares; 

7. as contingências históricas: em seu processo de 

evolução histórica, cada disciplina se encontra, em 
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cada fase, num momento de transição, em contato 

com forças e influências internas e externas do 

´´aqui`` e do ´´agora`` (sobre esses critérios, que 

retomam e ampliam os quatro propostos por Piaget: 

´´domínio material``, ´´domínio conceitual``, 

´´domínio epistemológico interno`` e ´´domínio 

epistemológico derivado``. (JAPIASSU, 1976, p. 60-61, 

grifo do autor). 

 

Essas características são constituídas historicamente ao longo 

do ciclo de vida das disciplinas. Sendo assim, uma disciplina precisa de 

domínios, métodos, teorias, técnicas, instrumentos de análise, aplicações 

etc. Posto isso, dentre esses elementos, Japiassú (1976, p. 61) se questiona 

sobre as diferenças entre as ciências da natureza e as ciências humanas, 

especificamente em relação às diferenças de métodos. Ele coloca a 

seguinte questão: as ciências humanas devem recorrer aos métodos 

´´redutores``, inspirados nas ciências naturais; ou não seria preferível 

recorrer a métodos menos ´´explicativos`` e mais ´´compreensivos`` dos 

fenômenos humanos? 

Tal questionamento talvez seja pertinente em todas as 

categorias de caracterização de disciplina. As disciplinas têm pontos em 

comum, mas ao mesmo tempo estão em constate mutação, 

apresentando diversidades e similaridades. O reconhecimento disso é 

primeiro passo para pensar nas constituições das disciplinas e, 

consequentemente, na ciência.   

No final do século XIX e início do século XX, emergem 

movimentos a favor da comunicação entre as disciplinas. Percebiam que 

o disciplinarismo, consequente do especialismo, provocou malefícios e 

não atingiu os resultados prometidos.  

Tais promessas se referem à coerência de um todo. Ao dividir o 

trabalho em especialidades, esperava-se a coerência de um todo 

organizado. Entretanto, para Morin (2014), o desenvolvimento disciplinar 

das ciências provocou no enclausuramento ou fragmentação do saber. 

Corroborando a esse pensamento, Boaventura de Souza Santos afirma 

que ´´hoje [é] reconhecido que a excessiva parcelização e 
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disciplinarização do saber científico faz do cientista um ignorante 

especializado e que isso acarreta efeitos negativos.`` (SANTOS, 1988, p. 

64). 

Em sintonia com Santos (1988), Morin afirma também que o 

especialista torna-se ignorante de tudo aquilo que não concerne a sua 

disciplina. Além desse problema, o não-especialista deixa de refletir sobre 

o mundo, a vida, a sociedade; deixando assim essas reflexões para os 

cientistas, porém eles não têm tempo, e nem meios conceituais para 

tanto (MORIN, 2014, p. 17). 

Analisando o desenvolvimento da ciência, o filósofo Tomas Kuhn 

(2013) descreveu que no final do século XIX e início do século XX, a 

especialização da ciência propiciou muitos avanços para áreas 

específicas do conhecimento, contudo isso tudo distanciou o cientista de 

outras áreas de conhecimento e entre si. Ortega y Gasset analisando a 

cultura científica na década de 30, corrobora com esse pensamento, ao 

afirmar que,  

Dantes os homens podiam facilmente dividir-se em 

ignorantes e sábios, em mais ou menos sábios ou 

mais ou menos ignorantes. Mas o especialista não 

pode ser subsumido por nenhuma destas duas 

categorias. Não é um sábio porque ignora 

formalmente tudo quanto não entra na sua 

especialidade; mas também não é um ignorante 

porque é ´´um homem de ciência´´ e conhece muito 

bem a pequeníssima parcela do universo em que 

trabalha. Teremos de dizer que é um sábio- ignorante 

- coisa extremamente grave pois significa que é um 

senhor que se comportará em todas as questões que 

ignora, não como um ignorante, mas com toda a 

petulância de quem, na sua especialidade, é um 

sábio. (ORTEGA Y GASSET, 1929, p. 173-174). 

 

Tudo isso foi provocado pelo ultra-disciplinarismo. Domingues 

(2010, p. 6) afirma que ´´no fim dos anos 90, o número era mais de 8.000 

disciplinas, recortadas entre as mais diversas áreas do conhecimento.`` 

Ou seja, saímos dos tempos onde era possível ler todos os livros 

publicados. A biblioteca de Paris, da Universidade Sorbone, tinha 1.338 
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livros nos século XVII. Assim, autores como Hobbes e Newton conheciam 

tudo que era reconhecido como importante.  

Os séculos XIX e XX marcam a história de produção de 

conhecimento pelo saldo de obras nas bibliotecas. ´´Em fins da Idade 

Média, em 1427, Cambridge na Inglaterra tinha 122 livros: hoje são mais 

de 7.000.000 de itens, distribuídos em 150 km de 

prateleiras.``(DOMINGUES, 2010, p. 5). A Biblioteca do Congresso 

Americano, que é a maior do mundo, tem mais de 23 milhões de obras. 

Além disso, são viárias bibliotecas pelo mundo que apresentam números 

na casa dos milhões.  

Tudo isso, proporcionado pelo crescimento das comunidades 

científicas e suas especializações. A proliferação das disciplinas 

proporcionou uma multiplicidade de conhecimentos que é impossível de 

chegarem a um cálculo exato, pois a produção não para de crescer.   

Portanto, para Domingues (2010, p. 4) a situação é ´´uma verdadeira 

inflação do conhecimento, de ultra-fragmentação das disciplinas e da 

perda de densidade da cognição.`` 

Além dessa ultra-fragmentação de leituras, Domingues (2010) 

chama atenção para o resultado desse processo de disciplinarismo 

acentuado. Para ele, os resultados são de três ordens:  

1 - a perda da visão do todo: ninguém mais 

consegue visualizar o todo, em razão da ultra-

fragmentação e da hiper-especialização do saber; 2 

- a impressão de falta de relevância e de perda de 

densidade, em razão da expansão horizontal e 

vertical do conhecimento, redundando na 

multiplicação de sub-áreas e sub-disciplinas em que 

imperam o conhecimento do detalhe e o 

especialista do pormenor, cujo resultado é o 

paradoxo [...] 3 - o fim e ocaso tanto do intelectual 

generalista que sabia de tudo um pouco e fornecia 

a grande suma do saber (como Descartes e Kant) 

quanto do perito e do especialista, que hoje não 

consegue mais dar conta do que se passa no interior 

de seu campo de especialidade. (DOMINGUES, 2010, 

p. 8). 
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Corroborando também com o terceiro ponto de Domingues, 

Morin (2014) argumenta que o especialista não dá conta de responder 

as questões da sua própria especialidade. No entanto, a realidade não 

se limita em fronteiras, ela é complexa e se inter-relaciona. Para 

Domingues (2010), hoje, é impossível alguém dominar o conhecimento 

em extensão e em profundidade, independente dá área de 

conhecimento. 

Nesse contexto, a interação entre disciplinas é apontada como 

saída a hiper-especialização. Surgem movimentos a favor de uma 

conversa entre as disciplinas, entre as universidades e a sociedade, além 

de outras instituições produtoras de ciência. São movimentos que 

pressentiram para um futuro da ciência com mais disciplinas trabalhando 

em conjunto. 

 

4.2 Fundamentos da interdisciplinaridade  

 

O disciplinarismo, resultado da excessiva mutilação do saber 

provocou reações contrárias. Movimentos a favor da totalidade de 

estudos em ciências naturais e humanas emergem nas primeiras 

décadas do século XX, dando início ao que atualmente se entende por 

interdisciplinaridade.   

A insatisfação à fragmentação era tamanha, que na década 

de 1930, levou ao um amplo movimento para ´´aproximar ou até mesmo 

´´demolir`` as disciplinas. Para Sills (1986), 

A palavra interdisciplinar apareceu pela primeira vez em 

1937, em um escrito do sociólogo Louiz Wirtz. Antes, a 

Academia de Ciências dos Estados Unidos havia 

empregado a expressão ´cruzamento de disciplinas`, e o 

Instituto de Relações Humanas da Universidade de Yale 

havia pugnado por uma ´demolição das fronteiras 

disciplinares`. (SILLS, 1986 apud CASANOVA, 2006, p. 19). 

 

A consequência mais importante desse marco foi a mudança 

do olhar. O foco deixa de ser na disciplina e passa para o problema. 

Assim, os problemas não se limitam nas fronteiras disciplinares. Casanova 
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(2006) propôs uma solução que continua válida, ou seja, o cientista 

´´torna-se especialista no estudo de um problema, independentemente 

de qualquer especialização advinda das disciplinas que se ensinam em 

distintas faculdades.`` (CASANOVA, 2006, p. 19). Além disso, a primeira 

metade do século XX é marcada pelo o surgimento de novas disciplinas 

e especialidades interdisciplinares. 

Na década de 1960 o mundo passava por profundas mudanças 

políticas e sociais. Movimentos estudantis protestavam contra modelos 

políticos vigentes. Estudantes também manifestaram o desencantamento 

com alienação do ensino superior com os problemas sociais. Na América 

do Sul, principalmente no Brasil, os ditadores perseguiam os que lutavam 

por mudanças no sistema político, cívico e social. Nesse caldeirão 

efervescente, emerge a interdisciplinaridade: 

O movimento da interdisciplinaridade surge na 

Europa, principalmente na França e na Itália, em 

meados da década de 1960 (...), época em que se 

insurgem os movimentos estudantis, reivindicando um 

novo estatuto de universidade e de escola. 

(FAZENDA, 2012, p. 18). 

 

Na mesma década, Gusdorf4 apresentou à UNESCO um projeto 

de pesquisa interdisciplinar para as ciências humanas. Com ele, 

estudiosos das principais universidades europeias e americanas 

pretendiam construir a ciência do amanhã. É interessante notar, porém, 

que o único pesquisador das humanidades que participou das discussões 

foi o Edgar Morin. 

Após lançar a semente da interdisciplinaridade, teóricos 

buscaram compreender esse movimento. Fazenda (2012) faz 

demarcações do movimento da interdisciplinaridade em três décadas: 

1970 – procurava-se uma definição de interdisciplinaridade; 1980 – 

tentava-se explicitar um método para a interdisciplinaridade; e 1990 – 

partiu-se para uma construção de uma teoria da interdisciplinaridade.  

                                                           
4 Geoger Gusdorf apresentou em 1961 à UNESCO um projeto de pesquisa interdisciplinar 

para as ciências humanas. O projeto previa a diminuição da distancia teóricas entre as 

ciências humanas. 
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Além de compreender a história da interdisciplinaridade, é 

necessário entender seus fundamentos conceituais. Desde seu 

surgimento, a interdisciplinaridade não é fácil de ser delimitada. Percebe-

se que as definições de interdisciplinaridade podem apresentar algumas 

variações dependendo da formação do autor que a define.  

Para Pombo (2003; 2005), tanto entre teóricos quanto entre 

praticantes, a interdisciplinaridade tem apresentado dificuldades para 

sua conceituação. As exaustivas pesquisas de revisão de literatura 

demonstram que há uma instabilidade relativa a este conceito, pois se 

encontram as mais díspares definições. Para Velho (2010) isso dificulta o 

trabalho dos profissionais, visto que, mesmo que desejosos para praticar a 

interdisciplinaridade, eles não encontram fundamentos teóricos e 

estruturas organizacionais que revelem caminhos metodológicos 

condutores. 

Com base nessa dificuldade conceitual, Ivani Fazenda afirma 

que: 

É impossível a construção de uma única, absoluta e geral 

teoria da interdisciplinaridade, mas é necessária a busca 

ou o desvelamento do percurso teórico pessoal de cada 

pesquisador que se aventurou a tratar as questões desse 

tema. (FAZENDA, 2012, p. 13). 

 

Primeiramente é preciso ressaltar que a interdisciplinaridade 

perpassa por vários contextos. Isso é um dos provocadores da 

dificuldade de conceituá-la. Pombo (2003) iniciou sua fala no Seminário 

Internacional Interdisciplinaridade, Humanismo e Universidade, na 

Universidade do Porto dizendo que falar hoje sobre interdisciplinaridade é 

tarefa ingrata e difícil. Para Pombo (2003), a palavra interdisciplinaridade 

tem uma utilização muito ampla e é aplicada em muitos contextos: 

epistemológico, pedagógico, midiático, empresarial e tecnológico. 

No contexto epistemológico a palavra interdisciplinaridade 

aparece recorrentemente em eventos acadêmicos e nas equipes de 

trabalhos, ou seja, ela se apresenta fortemente nas universidades e nas 

escolas, contudo, muitas vezes, limitadas no âmbito da retórica. Existindo, 
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inclusive, cursos e currículos interdisciplinares. No contexto pedagógico, a 

palavra interdisciplinaridade, para Pombo (2003, p. 1), liga as: 

Questões do ensino, às práticas escolares, às 

transferências de conhecimentos entre professores e 

alunos que tem lugar no interior dos currículos 

escolares, dos métodos de trabalho, das novas 

estruturas organizativas das quais, tanto a escola 

secundária como a Universidade, vão ter que se 

aproximar cada vez mais. (POMBO, 2003, p. 1). 

 

Nesse contexto pedagógico espera-se uma reorganização 

curricular que proporcione uma melhor conversa entre as disciplinas, 

consequentemente entre alunos, professores e realidades.  Para Klein 

(1999, p. 11, tradução nossa) ´´transposição de fronteiras e fertilização 

cruzada pode ocorrer por vários motivos, embora o empréstimo diário de 

ferramentas, métodos, conceitos e teorias de outras disciplinas seja um 

fator importante.``5 

Outro contexto em que o termo é largamente empregado é no 

mediático, visto que a palavra interdisciplinaridade é constantemente 

citada nos meios de comunicação. Para Pombo (2003, p. 1) esses meios 

fazem dela ´´ uma utilização selvagem, abusiva, caricatural.`` O que 

significa isso? Quando quer discutir algum assunto da atualidade, se junta 

grupo de especialistas com suas perspectivas para falar numa mesa 

redonda ou em outro formato para debater, não significa que esse feito 

provoque uma interdisciplinaridade.  

Por fim, tem-se o contexto empresarial e tecnológico. Nesse 

contexto a interdisciplinaridade tem um crescimento exponencial, pois 

cada empresa tende reunir em equipes interdisciplinares para trabalhar 

na concepção, planificação e produção dos objetos a produzir. Assim, 

na gestão de empresas, na tomada de decisão e na produção de um 

serviço ou produto a interdisciplinaridade é acionada para qualificação 

do processo e resultado.  

                                                           
5 ´´Boundary crossing and cross-fertilization occur for many reasons, though the daily 

borrowing of tools, methods, concepts, and theories from other disciplines is a major 

factor.`` (KLEIN, 1999, p. 11). 
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Com base nesse amplo uso da palavra interdisciplinaridade: o 

que fazer com sua conceituação e uso? Pombo (2003, p. 2) questiona: 

´´melhor seria abandoná-la ou encontrar outra que estivesse em 

condições de significar, com precisão, as diversas determinações que, 

pela palavra interdisciplinaridade, se deixam pensar.`` Ela afirma que isso 

está acontecendo em certa medida com surgimento de palavras como 

´´integração``. Contudo, a palavra interdisciplinaridade é uma palavra 

que persiste, resiste e reaparece. Portanto, há algo nela e por ela de 

importante a pensar (POMBO, 2003). 

As dificuldades em relação ao termo interdisciplinaridade 

aumentam ao perceber que ele se insere numa família de quatro 

palavras, que se apresentam mais ou menos equivalentes: 

pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. As fronteiras dessas palavras não estão bem 

estabelecidas, nem para os que a usam, nem para os que as estudam.  

O essencial não é tanto a questão relacionadas (entre as 

denominações), mas sim a compressão que se tem desses termos. O que 

primeiro se nota é que as palavras: pluridisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são 

uma junção dos prefixos (pluri, multi, inter e trans) com a palavra 

´´disciplinaridade``. 

Com base nessa dificuldade de definição, Japiassu (1976) 

afirma que as relações interdisciplinares sofrem um grave problema, pois 

não há conceitos necessários para exprimir o pensamento e os 

vocábulos apresentam significações diversas. Assim, Pombo (2005) 

elabora uma proposta de conceituação: 

Recordar que os prefixos pluri, inter e trans, por razões 

etimológicas que nos ultrapassam porque estão na 

raiz daquilo que somos, da língua que falamos, 

carregam inevitavelmente fortes indicações. Ora, é 

justamente com base nessas indicações que, penso 

eu, há a possibilidade de avançar uma proposta 

terminológica assente em dois princípios 

fundamentais: a) aceitar estes três prefixos: multi ou 

pluri, inter e trans (digo três e não quatro porque, do 



48 
 

ponto de vista etimológico, não faz sentido distinguir 

entre pluri e multi) enquanto três grandes horizontes 

de sentido e, b) aceitá-los como uma espécie de 

continuum que é atravessado por alguma coisa que, 

no seio, se vai desenvolvendo. (POMBO, 2003, p. 2-3). 
 

Essa proposta de Pombo (2003) pode ser visualizada na Figura 1 

na forma de contínuo. Cada nível estabelece certas práticas 

(coordenação, combinação ou fusão) que definirão se tal coisa está no 

nível da pluridisciplinaridade, da interdisciplinaridade ou da 

transdisciplinaridade.  

Imagem 1 – Continuum 

 

Fonte: POMBO, 2003. 

Como Pombo (2003) afirma a proposta é muito simples. A ideia 

é de que essas três palavras devem ser pensadas num continuum que vai 

da coordenação entre as disciplinas à sua combinação e, por fim, à sua 

fusão. Na Figura 2 pode-se visualizar que no primeiro nível há o 

paralelismo pluridisciplinar em que não chega a existir interferência em 

outras disciplinas. No segundo nível há o perspectivismo e a 

convergência entre disciplina, no qual as disciplinas conversam melhor, 

ou seja, fazem trocas em prol de um objetivo comum. Por fim, existe o 

holismo e a unificação transdisciplinar, em que não se encontra mais 

barreiras entre as disciplinas. Nesse contexto é interessante lembrar que 

Morin (2014) afirma que estamos na pré-história da produção do 

conhecimento, apontando que no futuro não haverá essas divisões 

disciplinares.  
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Imagem 2 - Proposta de Pombo de visualizar relações pluri, inter e 

transdisciplinaridade 

 

Fonte: POMBO, 2003. 

Antes da proposta de Pombo (2003), Japiassú (1976) já 

delineava possíveis definições para a mult, pluri, inter e 

transdisciplinaridade. Ao contrário de Pombo (2003), Japiassú apresenta 

diferenciação entre multi e pluridisciplinar. Para ele tanto uma quanto 

outra ´´realizam apenas um agrupamento, intencional ou não, [...] sem 

relação entre as disciplinas.``(JAPIASSÚ, 1972, p. 44). Contudo, para 

Japiassú, no pluridisciplinarismo a justaposição de diversas disciplinas se 

dá de modo revelar as relações entre elas, mas no mesmo nível 

hierárquico. Para ilustrar seu pensamento, Japiassú recorreu ao trabalho 

de Jantsch (1972) apresentado na Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Figura 3 – Ilustração proposta por Japiassú inspirada em Jantsch para multi, pluri, 

inter, transdisciplinaridade. 

 

Fonte: Jantsch(1972 apud Japiassú, 1976). 

A Figura 3 ilustra os graus sucessíveis de cooperação e de 

coordenação crescente das disciplinas. Japiassú não vê com bons olhos 

o termo ´´multidisciplinar``, pois para ele ´´só evoca uma simples 

justaposição, num trabalho determinado, dos recursos de várias 

disciplinas, sem implicar necessariamente num trabalho de equipe e 

coordenado.`` (JAPIASSÚ, 1976, p. 72). Para o autor isso acontece por 

que quando nos situamos no nível multidisciplinar, a solução de um 

problema só exige informações tomadas de empréstimo a duas ou mais 

especialidades ou setores de conhecimento, sem que as disciplinas 

levadas a contribuírem por essa causa sejam modificadas ou 

enriquecidas. No nível pluridisciplinar as disciplinas continuam no mesmo 

nível do multidisciplinar, contudo no estágio multi as disciplinas são 

agrupadas de modo a surgir relações existentes entre elas. 

Sendo assim, qual a diferencia entre pluridisciplinar e 

multidisciplinar de interdisciplinar? Ora, nos dois primeiros níveis de 

relacionamentos entre disciplinas há uma justaposição de resultados de 
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cada disciplina; no nível interdisciplinar há uma integração conceitual, 

metodológica etc. entre disciplinas. Para Japiassú (1976, p. 74, grifo do 

autor) ´´a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas 

entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no 

interior de um projeto específico de pesquisa.`` 

O conhecimento interdisciplinar, como afirma Japiassú (1976), 

vai além do simples monólogo de especialistas, o espaço interdisciplinar, 

ou seja, o verdadeiro horizonte epistemológico, ´´não pode ser outro 

senão o campo unitário do conhecimento.`` (JAPIASSÚ, 1976, p. 74). 

O espaço interdisciplinar não é constituído pela simples adição 

de todas as especialidades, pois é complexo. Ela não é uma síntese de 

ordem filosófica, ou outra, de saberes especializado. Para Japiassú (1976, 

p. 74-45) ´´o fundamento do espaço interdisciplinar deverá ser procurado 

na negação e na superação das fronteiras disciplinares.`` A 

interdisciplinaridade é complexidade que traz contribuições entre 

disciplinas. Mas como reconhecer um processo interdisciplinar?  

Podemos dizer que nos reconhecemos diante de 

empreendimento interdisciplinar todas as vezes em 

que ele conseguir incorporar os resultados de várias 

especialidades, que tomar de empréstimo a outras 

disciplinas certos instrumentos e técnicas 

metodológicas, fazendo uso dos esquemas 

conceituais e das análises que se encontram nos 

diversos ramos do saber, a fim de fazê-los integrarem 

e convergirem, depois de terem sido comparados e 

julgados. Donde podermos dizer que o papel 

específico da atividade interdisciplinar consiste, 

primordialmente, em lançar uma ponte para religar 

as fronteiras que haviam sido estabelecidas 

anteriormente entre as disciplinas com o objetivo 

preciso de assegurar a cada uma seu caráter 

propriamente positivo, segundo modos particulares e 

com resultados específicos. (JAPIASSÚ, 1976, p. 75, 

grifo do autor). 

 

Por fim, outra palavra da família de relações entre disciplinas é o 

termo transdisciplinaridade. Nesse nível há uma coordenação de todas 

as disciplinas e interdisciplinas para uma finalidade comum dos sistemas. 

Para Piaget esse nível transdisciplinar é resultado das etapas de relações 
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interdisciplinares que sucede num nível mais elevado. Assim, o 

conhecimento não se ´´contentaria em atingir interações ou 

reciprocidade entre pesquisas especializadas, mas que situaria essas 

ligações no interior de um sistema total, sem fronteiras estabelecidas 

entre as disciplinas.`` (PIAGET apud JAPIASSÚ, 1976, p. 75). 

No nível transdisciplinar as interações entre os saberes chegam de 

forma profunda. Há uma fusão unificadora entre disciplinas. Na qual, não 

é perceptíveis as delimitações disciplinares. Provavelmente, instituições 

de ensino ainda não conseguem se estruturar em currículos 

transdisciplinares. Os desafios para essa revolução são incomensuráveis, 

perpassando desde a estrutura das instituições até a incapacidade dos 

responsáveis de visualizar esse posicionamento transdisciplinar no ensino, 

na pesquisa e na extensão.  

A interdisciplinaridade está mais perceptível, nem que seja pelo 

uso exacerbado do termo, embora nem sempre o uso do termo significa 

a prática interdisciplinar. Muitos perceberam que ´´a tendência de longo 

prazo na história do currículo de graduação tem sido o crescimento da 

especialização e da proliferação de programas e cursos.6`` (KLEIN, 1999, 

p. 11).  

Tal percepção fez emergir movimentos que buscam a conexão 

entre o fragmentado. Movimentos que estão na contramão do 

simplismo, visto que, como afirma Japiassú (1976, p. 39), ´´o domínio da 

interdisciplinaridade é vasto e complexo.`` Nessa lógica, tem-se 

apresentado uma vasta quantidade de eventos, programas de 

graduação e pós-graduação, instituições, publicações etc sobre 

interdisciplinaridade. Além disso, a sua inserção em determinados 

contextos é complexa, pois envolve mudanças nos processos de 

estruturais da concepção da produção e prática epistemológica, 

cientifica e organizacional. Apesar da implantação dificultosa, importa 

                                                           
6 ´´The long-term trend in the history of undergraduate curriculum has been the 

growth of specialization and proliferation of programs and courses.`` (KLEIN, 

1999, p. 11). 



53 
 

destacar que a interdisciplinaridade é um fato e por isso deve ser 

justificada e compreendida (POMBO, 2008). 
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A Ciência da Informação e a Comunicação constituíram sua identidade a partir 

das Ciências Sociais, sendo ambas entendidas como Ciências Sociais Aplicadas, 

uma vez que seu objetivo mais amplo está relacionado aos problemas de 

informação e comunicação da sociedade.  

(WEBER, STUMPF, 2015, p. 17). 

 

4 CAMPO DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 

As palavras ´campo`, ´ciência` e ´disciplina` são moedas 

correntes na academia. Às vezes prefere-se uma à outra, estabelecendo 

assim, um jogo de certa sinonímia no emprego desses termos. Percebe-se 

que a escolha de uma ou de outra palavra implica na delimitação de 

um sistema de enunciados em constante mutação, mas que paira em 

certos enunciados anteriores, pois ´´todo enunciado é um elo na cadeia, 

muito complexamente organizada, de outros enunciados.`` (BAKHTIN, 

2003, p. 258). 

A palavra ´campo` cresceu com numerosas raízes em diversos 

idiomas. A semente lançada foi no idioma Indo-Europeu com o termo 

Kamp, que já nesse tempo Kampos significava ´´canto de terreno ou 

pequena baía arredondada´´. No latim, a palavra campus estabeleceu 

significativamente como ´´área cercada por bosques ou colinas``, 

contudo seu significado evoluiu para ´´área plana para plantio``, ou seja, 

passou a designar os hábitos e modo de viver de pessoas que se 

dedicavam à agricultura e à criação. A partir daí, o termo ´campo` foi 

crescendo suas raízes em alguns territórios, como por exemplo, o militar. 

O termo ´campeão` vai ter sua origem na palavra ´campo`, pois antes 

de significar ´vencedor` o termo ´campeão` designava guerreiro que 

lutava no campo. Do termo ´campo` também saíram vários outros 

termos, como: campanha, campânula, acampar, campesino, campear, 

campeira, campus etc. (ORIGEM da palavra..., [20??]). 

Nota-se que o vocábulo ´campo` estabeleceu sinônimos como 

arena, espaço de batalha, terreno que propicia discussão, dentre outros. 

Deste modo, campo numa perspectiva social, designará ´´objeto de luta 

tanto em sua representação quanto em sua realidade.`` (BOURDIEU, 

2004, p. 29). Quando utilizada considerada como adjetivo, a palavra 
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´campo` vai denotar um espaço de lutas que a adjetivou. Assim, campo 

científico ´´é um campo de forças e um campo de lutas para conservar 

ou transformar esse campo de forças.`` (BOURDIEU, 2004, p. 22-23). 

Nesse contexto, nas subseções a seguir estarão especificados os 

campos da comunicação e da informação, bem como será 

apresentada as raízes históricas e conceituais dessas duas ciências. Após 

isso, discute-se as relações entre os campos de Ciência da 

Comunicação e Ciência da Informação a partir da literatura 

apresentada dos dois campos.   

 

4.1 Ciência da comunicação 

 

Este trabalho não se dedica às teorias da comunicação, ou 

seja, as escolas que discutem esse campo complexo comunicacional.  A 

seção a seguir será dedicada à Ciência da Comunicação numa 

perspectiva histórica e conceitual. Assim, vê-se como essa ciência foi se 

constituindo até chegar ao que se conhece atualmente.  

A palavra comunicar vem do latim comunicare, que significa 

tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões, conferenciar. 

(RABAÇA; BARBOSA, 1987). Ainda no latim, ´´o termo comunicação 

origina-se na palavra latina communis e significa pertencente a todos ou 

a muitos`` (DIAS, 2007, p. 38). O conceito de comunicação pode 

apresentar-se em diferentes enfoques e escolas. Temer e Nery (2009) 

sintetizam os conceitos científicos de comunicação, apresentado por 

Marques de Melo na sua obra ´´Comunicação social: teoria e pesquisa`` 

de 1971: 

 Conceito etimológico: refere-se ao significado da 

palavra, que, por sua vez, vem do latim comunes 

(substantivo), e do verbo comunicare, que significa tornar 

comum, estabelecer comunhão, participar da 

comunidade.  

 Conceito biológico: a comunicação é o ato de 

mostrar, demonstrar ou simplesmente registrar o que ocorre 

no sistema nervoso do indivíduo. 
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 Conceito pedagógico: comunicação é um processo 

pelo qual os mais velhos transmitem seus conhecimentos e 

experiências para os mais jovens, tornando-os aptos para a 

vida social. 

 Conceito histórico: é o fundamental da existência 

humana e a única forma possível de sobrevivência social, 

que pode ser resumida como coexistência e cooperação. 

 Conceito psicológico: processo por meio do qual 

aquele que transmite estímulos verbais ou não verbais 

busca interferir no comportamento do outro. 

 Conceito sociológico: a comunicação é o 

instrumento que torna possível a ação ou interação social. 

Por meio da comunicação, os seres vivos podem 

relacionar-se, dar forma e explicar o mundo em que vivem. 

 Conceito estrutural: a comunicação é um processo 

de transmissão e recuperação de informações. (TEMER; 

NERY, 2009, p. 14-15). 

 

Percebe-se que o conceito de comunicação pode ser visto por 

diferentes perspectivas. As próprias definições de comunicação dentro 

da CC são plurais e inúmeras. Marques de Melo (1973) também 

apresenta os conceitos de comunicação na perspectiva filosófica. 

O primeiro conceito na perspectiva filosófica é o 

transcendentalista. Em resumo, a teoria transcendentalista baseia-se na 

concepção de que a mente humana é dotada de formas inatas de 

percepção a priori. Assim a verdadeira comunicação é direta, ´´em sua 

raiz encontramos uma comunidade metafísica específica, formada pelo 

eu transcendental ou pela mente universal, de que fazem parte ou de 

que participam as mentes individuais.`` (MARQUES DE MELO, 1973, p. 27). 

O segundo conceito filosófico da comunicação é o naturalista. 

Diferentemente do conceito transcendentalista, a teoria naturalista 

explica o processo de comunicação de modo simples, afirmando que as 

pessoas se comunicam porque: a) têm uma estrutura física e intelectual 

análoga; e b) estão inseridas numa realidade que é comum a todos. Em 

síntese essa teoria vê a comunicação como um processo de transmissão 

de conteúdos, de experiências e de pessoa a pessoa. Tudo isso é 

sustentado pelo os organismos comunicacionais que apresentam 

estruturas similares, além de uma realidade comum aos participantes do 

processo. (MARQUES DE MELO, 1973, p. 28). 
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Por fim, Marques de Melo apresenta o conceito marxista dos 

conceitos filosóficos da comunicação. Para ele, essa perspectiva parte 

do entendimento que o fenômeno comunicacional, compreendido pela 

ótica do materialismo dialético, fundamenta na relação entre trabalho e 

linguagem, variável essencial para o entendimento dos atos humanos de 

interação simbólica. A cooperação se efetiva por meio do trabalho 

humano, isso tudo é impossível de se pensar sem comunicação. É nessa 

dialética de influencias mútuas que se estrutura o conceito de 

comunicação marxista.   

Todas essas perspectivas conceituais da comunicação mostram 

a dura tarefa de conceituá-la, pois é quase incongruente falar em 

´´definição de comunicação´´ tendo em vista a complexidade 

semântica do termo ´comunicação`. Em meio a essas definições de 

comunicação é necessário seguir o conselho de Dias: 

Uma reflexão sobre comunicação e a Comunicação 

implica inicialmente na distinção entre o primeiro 

elemento, o fenômeno social (psico-antroposocio-

eco-cósmico) e, por outro lado, a disciplina, o 

conjunto dos saberes mobilizados para investigar tais 

fenômenos. Quando nos defrontamos com a 

dificuldade em perceber a distinção destes 

elementos em algum momento, nos escapa a 

possibilidade de uma conceituação de 

C(c)omunicação. (DIAS, 2007, p. 38). 

 

Fazer essa distinção entre a Ciência da Comunicação e a 

comunicação é essencial para não cometer equívocos conceituais. 

Evidentemente são conceitos inter-relacionados representados pela a 

mesma palavra, a C(c)omunicação.  

Mattelart diz que ´´a noção de comunicação recobre uma 

multiplicidade de sentidos´´ (1999, p. 09). Em meio essas multiplicidades, 

norteia-se o olhar para comunicação numa perspectiva social. Como 

afirma Silva (2004, p. 43), fundamentado no sociólogo da comunicação 

Michel Maffesoli, a comunicação é um laço social.  
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A partir dessa concepção, emerge o campo da comunicação, 

especialmente na Europa e, posteriormente, no Brasil, que visa 

compreender, entre outras coisas, a chamada comunicação de massa, 

que é o pharmacon7 que proporcionou críticas e apoio no começo do 

século XX. Este trabalho não entrará nessa discussão, apesar de seguir 

uma perspectiva longínqua da visão maniqueísta do assunto. 

Destaca-se que, mesmo tendo o campo da comunicação 

surgido como ciência social aplicada, também possui uma exigência 

pedagógica e teórica. Nas universidades, nasceu o desejo de adaptar os 

cursos ao novo campo e à rápida expansão de novas profissões. Já no 

campo intelectual, uma das origens da disciplina é a interrogação 

antropológica sobre a redefinição da cultura com as diferentes maneiras 

de comunicar, com base nas pesquisas de Lévi-Strauss, Barthes ou 

Jakobson8. (BOUGNOUX, 1999). 

Desde então, a comunicação tem se firmado como um 

domínio de investigação. Temer e Nery denominam Comunicação 

Social, como: 

Um campo de estudo e/ou de reflexões teóricas e 

práticas sobre o desenvolvimento, intercâmbio e 

                                                           
7  Primitivamente, phármakon definia qualquer substância capaz de atuar no organismo 

animal, seja em sentido benéfico ou maléfico. Conforme Correa (2004), a pesquisa em 

comunicação surge quando esta se desnaturaliza. É quando ela torna-se mediada por 

tecnologias que rompem espaço e tempo (mídias) que torna-se um problema de 

pesquisa com determinada força. A comunicação de massa insere-se neste contexto, 

desnaturalizando relações sociais, comprimindo espaço e tempo, levando 

pesquisadores à discussão sobre seus efeitos.  

 
8 De certo modo, a discussão sobre a mudança da cultura com o advento das 

tecnologias da comunicação manifestou-se – e se manifesta – em todas as escolas e 

teorias propostas no campo. A teoria hipodérmica, por exemplo, aponta uma mídia 

que tem condições de modificar a cultura de um grupo social. Contudo, tal teoria 

desconsidera que os receptores têm uma ´´bagagem cultural´´ e uma organização que 

os permite resistir ou reinterpretar as mensagens midiáticas. Estudos posteriores 

apontaram a existência de líderes de opinião, agendamentos e outras relações entre a 

cultura de um grupo e seus modos de comunicar. A Teoria Crítica, por sua vez, aponta 

uma apropriação das manifestações culturais e sua transformação em produto, entre 

outras discussões. McLuhan e seus discípulos apontam como as tecnologias alteram as 

relações sociais, a percepção de si e a cultura de grupos. Outras teorias também 

apontam relações entre a cultura e a comunicação.  Essa breve digressão em algumas 

escolas não procura fazer um apanhado teórico de toda discussão das relações entre 

cultura e formas de comunicar. (ver TEMER; NERY, 2009; KELLNER, 2001; THOMPSON, 1998; 

entre outros).  
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consequências do processo de transmissão e 

recepção de mensagens mediadas 

tecnologicamente na sociedade. (TEMER; NERY, 

2009, 17). 

As definições vão variar e consequentemente os tipos de 

pesquisas desenvolvidas no campo, conforme sugere as chamadas 

escolas ou teorias da comunicação. Essas obras de teorias da 

comunicação, de autores como Wolf (1987), Mattelart (1999), Temer e 

Nery (2009), entre outros, apresentam as escolas do campo da 

comunicação. O conceito de comunicação torna-se uma definição 

política e estratégica da pesquisa que se encaixa em tais escolas. Sendo 

assim, a pluralidade da Comunicação, desde sua definição até os 

resultados de pesquisas são afetados por essas delimitações teóricas. 

Não por acaso o campo comunicacional é afetado por essa 

pluralidade. Para Maria Immacolata Vassallo de Lopes, 

A origem de campos de estudos como a 

Comunicação provém de um duplo movimento. O 

primeiro é um movimento interno da própria ciência, 

que é de convergência e de sobreposição de 

conteúdos e metodologias, e que se faz notar de 

forma crescente no desenvolvimento histórico 

recente das Ciências Sociais. O segundo é o 

movimento de ruptura histórica ocasionado pelo que 

se convencionou chamar de processo de 

globalização. (LOPES, 2006, p. 16). 

 

O campo da comunicação não teve origem simplesmente nos 

estudos teórico-filosóficos. A comunicação parte tanto da universidade 

quanto do mercado que requer profissionais comunicólogos 

capacitados. Por causa disso, Sodré (2002, p. 222) afirma que ´´a 

comunicação ocupa hoje um posição reflexiva sobre a vida social, se 

não com ´um` objeto claramente discernível, certamente com um ´nó` 

ou um núcleo objetivável``. 

É evidente que campo comunicacional está em construção, 

assim como a Ciência da Informação e outros campos. São campos que 

emergem no século XX e apresentam novas complexidades, dentre elas, 

a dificuldade de delimitação do objeto, das questões problema, 
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elaboração de metodologias e teorias próprias do campo. Nesse 

contexto, fica a reflexão: tais características são problemas da 

comunicação ou perfil recorrente das ciências que surgiram no século 

XX? A ciência mudou ou os campos ainda não se encaixaram nos 

padrões estabelecidos anteriormente?   

As respostas ainda não são palpáveis, mas já discute a respeito 

delas. Parte-se da perspectiva que tal questão não é simplista. De fato, 

as ciências que emergiram no século XX, principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial, apresentam caraterísticas diferentes das ciências 

disciplinares. Elas apresentam dificuldades de encaixar-se em 

delimitações disciplinares, tanto em nível teórico quanto prático. 

Percebem-se também mudanças no modelo de produção e delimitação 

das ciências. Buscam-se novas formas investigação, ou seja, menos 

disciplinar e mais multi pluri e interdisciplinar.  

Além disso, como o século XX é marcado por severas críticas as 

delimitações teóricas das ciências, percebe-se a necessidade de 

ampliação e renovação do conceito de ciência. Diferentemente do 

conhecimento religioso, o conhecimento científico vive em mutação. O 

século XX requer uma nova mudança do ponto de vista da constituição 

de campos científicos.  

Como podemos ver, a complexidade do campo 

comunicacional permeia multiplicidades de pontos de vistas. Não 

obstante disso, Lúcia Santaella e Nöth (2004) apresentam três visões 

dominantes sobre o campo da comunicação:  

[1.] a visão de que a investigação deve abranger 

todos os processos de comunicação, estejam eles 

onde estiverem; [2.] a visão que identifica 

comunicação com as teorias dos meios de 

comunicação e mais recentemente, da mídias em 

geral; [3.] a visão que considera a comunicação 

como parte da realidade sócio-histórica humana, 

localizando seus estudos sob o guarda-chuva da 

sociologia da cultura, da sócio-política ou da teoria 

geral da sociedade. (SANTAELLA; NOTH, 2004, p. 36). 
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Na primeira visão, os processos de comunicação, são 

colocados com ênfase na comunicação como relação, transmissão, 

agenciamento, influência, troca e interação. Assim, para realizar 

comunicação precisa-se de um meio de conexão entre pelo menos 

duas entidades. Ao falar disso, remete primeiramente os estudos da 

retórica de Aristóteles e mais recentemente o modelo de comunicação, 

elaborado por Shannon e Weaver, em 1949.  

Com relação ao modelo elaborado por Shannon e Weaver, 

Santaella e Nöth (2004, p. 37) afirma que ´´ mesmo os críticos mais 

contumazes a esse modelo, para falar da realidade fenomênica da 

comunicação, não podem deixar de utilizar termos como emissor, canal, 

mensagem, código e receptor.`` Assim, mesmo depois de várias 

modificações terminológicas, nenhuma delas acarretou em mudanças 

drásticas na posição lógica que esses elementos ocupam no processo 

comunicativo. 

A segunda visão dominante no Campo da Comunicação são os 

canais, os meios e as mídias. Shannon e Weaver (1975) são autores muito 

recorrentes na literatura. Eles são uns dos primeiros teóricos que  

conceituaram ´´canal de comunicação``. Na perspectiva de Shannon e 

Weaver (1975, p. 7), canal de comunicação é definido como ´´meio 

físico ou técnico de transmissão, através do qual sinais se movem a partir 

de um transmissor em direção ao receptor.`` (apud SANTAELLA; NOTH, 

2004, p. 56). 

Vale ressaltar que o conceito de ´´canal`` está imbricado com o 

conceito de ´´meio``. Interessante salientar que no contexto das teorias 

de mass media (meios de comunicação), o significado de meio torna-se 

mais amplo, para Santaella e Nöth (2004, p. 57), ´´como sinônimo ou 

próximo de canal``. Assim, ´´meio`` passou a referir-se aos grandes meios 

de comunicação, como rádio, cinema, televisão, fotografia, quadrinhos, 

livros, revistas e outras meios de comunicação de massa. Evidentemente, 

essa ampliação do sentido de meio, abarcará tanto o meio técnico 

quanto o transmissor, o canal e o receptor, ou seja, ´´os meios deixaram 
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de significar meramente ´meios de transmissão de mensagem` para 

serem considerados como intermediários nas relações sociais.`` 

(SANTAELLA; NOTH, 2004, p. 58). 

A maior expansão do sentido de ´´meios``, segundo Santaella e 

Nöth (2004), só foi alcançada com a repercussão da obra de McLuhan, 

que afirma que a mensagem é o meio. Para ele, os meios são ´´como 

extensão do homem``. A palavra ´´meios`` passou a designar todos os 

meios de comunicação, tais como, a oralidade, os meios impressos 

(livros, quadrinhos, revistas e jornais) e os meios de comunicação de 

massa (foto, cinema, rádio e televisão). Além disso, o termo ´´meios`` 

para McLuhan estão ligados a transformações antropológicas que são 

introduzidas a cada inovação tecnológica. Portanto, ´´os meios de 

comunicação moldam a organização social porque são estruturadores 

das relações espaço-temporais às quais o pensamento e a sensibilidade 

do ser humano se conformam.``(SANTAELLA; NOTH, 2004, 58-59). 

Em face da dilatação do sentido de ´´meios``, dá década de 70 

para cá, é que o campo da comunicação passa a ser considerado o 

campo dos meios de comunicação de massa. Martino (2002) ao discutir 

o objeto de estudo da comunicação chega a propor os Meios de 

Comunicação como objeto de estudo da disciplina Comunicação. 

Porém, essa perceptiva do Martino (2002) não é consenso no campo da 

comunicação. Sodré (2002, p. 233) esclarece que, 

A Comunicação não se reduz a uma visão 

´midacêntrica` do mundo. Sempre existiram recursos 

ou meios de comunicação, mas a ´mídia`, tal como 

a vimos definindo, é dispositivo recente. (...) É preciso 

salientar que diversas abordagens teóricas vêm 

incorrendo no engano fundamental de confundir a 

realidade midiática com a realidade sócio-histórica, 

classicamente tomada como objeto teórico pelas 

disciplinas do campo humano e social. (SODRÉ, 2002, 

p. 233). 

 

A terceira visão dominante no Campo da Comunicação está 

sob a égide da teoria social. Nessa visão a ´´comunicação é 

exclusivamente humana, explicável especificamente por meio da vida 
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em sociedade.`` (SANTAELLA; NOTH, 2004, p. 62). Desse modo, 

independentemente dos aparatos responsáveis pela mediação de 

mensagem, a comunicação é estrita aos seres humanos.  

A comunicação não se reduz a transmissão de mensagem, ela 

é participação social. Ela faz parte do cotidiano, se relaciona com seu 

semelhante. Rüdiger (2011, p. 35) afirma que a Comunicação constitui 

um campo de estudo que 

Requer um esforço de reflexão conceitual em que 

estão contidos pressupostos de cunho variado, que 

só podem ser explicados de maneira correta no 

contexto de uma teoria social ou de um discurso 

filosófico, senão de uma reflexão crítica sobre sua 

inserção e papel no pensamento contemporâneo. 

(RÜDIGER, 2011, p. 35). 

 

De forma esquemática, Martino (2006) apresenta as fases do 

desenvolvimento do pensamento comunicacional: 1) Pré-científico: 

Período anterior a 1920, marcado pelo surgimento dos modernos meios 

de comunicação até meados século XVIII. 2) Flerte com a ciência: entre 

1920 a 1930, com análises e teorias científicas para avaliar os meios de 

comunicação. 3) Científico: entre as décadas de 1940 e 1950. Com a 

Segunda Guerra Mundial, surge a necessidade de tratamento da 

informação. O exército estadunidense investe em pesquisas para 

desenvolver estratégias de uso dos meios de comunicação. Esse período 

é marcado também pela contribuição de outras disciplinas como a 

psicologia, sociologia, ciências política, linguística etc. 4) Cético: entre as 

décadas de 1960 e 1980, é marcado por debates epistemológicos e 

sistematização teórica. A ciência da comunicação é percebida como 

interdisciplinar. 5) Interdisciplinar:  a partir dos anos 1980, a comunicação 

é vista como interdisciplinar.   

Tais perspectivas interdisciplinares têm provocado inúmeras 

discussões. São fruto de receio, como afirma Quiroga (2013): ´´sob o signo 

da interdisciplinaridade, mantém-se a égide do campo comunicacional 

como ´lugar de passagem`, instância da mera justaposição das 

diferentes correntes teóricas.`` (QUIROGA, 2013, p. 38). 
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Nessa ótica, Braga (2011), de modo preliminar, adota a posição 

expressa de recusar uma explicação do campo da comunicação, 

situando-o como um ´´campo interdisciplinar´´. Braga adota essa 

posição, mas, no mesmo texto, afirma que a verdadeira 

interdisciplinaridade é o trabalho de interfaces. Para ele, a abordagem 

de interfaces é duplamente interessante e deve ser algo a se considerar 

seriamente na busca de enfoques comunicacionais. Conclui-se que, 

para Braga (2011), o estudo interdisciplinar é relevante desde que o foco 

seja no prisma do Campo da Comunicação.  

Os estudos de interfaces, para Braga, são ´´estudos com 

potencialidade para produzir avanços do conhecimento sobre 

fenômenos comunicacionais´´ (BRAGA, 2011, p. 64). Porém, ele também 

lembra os desafios que decorrem desses estudos, dizendo que há um 

´´outro lado da interface´´, ou seja, o outro campo que o cientista vai 

buscar para realizar o estudo de interface pode absorver a atenção do 

pesquisador com perspectivas melhores que no seu próprio campo. No 

entanto, não se deve gerar comparações com os outros campos, visto 

que os campos se constituem enquanto processo de elaboração 

singular, pois cada ciência tem sua própria organização interna.  

Nesse contexto, Lopes (2000-2001) afirma que os estudos de 

comunicação no Brasil vivem um paradoxo entre a busca pela 

especialização institucional do campo e os trabalhos de interfaces em 

crescimento. ´´A sua institucionalização como campo acadêmico é 

concomitante a uma progressiva afirmação de seu estatuto 

transdisciplinar´´, diz Lopes (2000-2001, p. 56). 

A singularidade do Campo da Comunicação vai estabelecer 

sua constituição na arena de lutas internas e externas. Para Lopes (2000-

2001), o campo da comunicação se define como: 

Um conjunto de instituições de nível superior 

destinado ao estudo e ao ensino da comunicação e 

onde se produza a teoria, a pesquisa e a formação 

universitária das profissões de comunicação. (LOPES, 

2000-2001, p. 48). 
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Tal definição, para Lopes (2000-2001), implica que o Campo da 

comunicação pode ser identificado em três subcampos: 1) o científico; 

2) o educativo e 3) o profissional. O primeiro é resultado da produção de 

conhecimento, através da construção de objetos, teorias e métodos. O 

segundo se define pelo ensino do saber produzido na comunicação. Por 

fim, o terceiro, se caracteriza pela aplicação do conhecimento da 

comunicação e estabelecendo veículos variados com o mercado. 

(LOPES, 2000-2001). 

No âmbito das pesquisas do campo da comunicação, Lopes 

(2000-2001), percebe por meio dos assuntos estudados um apontamento 

para uma configuração transdisciplinar. Além disso, a mesma autora 

afirma que as interfaces do campo da comunicação são estabelecidas 

preferencialmente com as ciências humanas e sociais (filosofia, ética, 

estética, história, política, economia, sociologia) e com as ciências sociais 

aplicadas (ciência da informação, administração, educação, direito). 

(LOPES, 2000-2001, p. 56-57). Neste sentido, estudo realizado por Reis 

(2014), mostrou que a comunicação tem uma abertura para outros 

campos, mas se mantém preferencialmente nas ciências humanas e 

sociais. Nesse entendimento, Braga (2011, p. 74) sustenta que ´´é 

importante manter a diversidade, mas devendo-se trabalhar contra a 

dispersão´´.  

Antes de toda esta discussão, está o fenômeno comunicativo. 

Ao analisá-lo cada ciência e corrente filosófica se utilizará de sua própria 

perspectiva, terminologia e conceitos específicos. Para Marques de Melo 

(1973), daí decorre a dificuldade encontrada no estudo dessa área da 

comunicação. Sem consolidação do campo da comunicação, o 

fenômeno comunicativo será sempre visto sobre o prisma de outro 

campo. Perde-se assim, a legitimidade para pensar os processos 

comunicativos sem as amarras da sociologia, filosofia, psicologia etc. 

Portanto, o problema não é a existência da interdisciplinaridade, mas  

justificar o uso de conceitos de outros campos no campo da 
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comunicação. A Comunicação nasce com contribuições de outras 

ciências, essas práticas colaborativas são constitutivas desse campo e 

desraizá-lo pode provocar consequências identitárias que ele não sabe 

lidar atualmente, visto que, não foi criado para ser disciplinarista.  

 

4.2 Ciência da informação 

 

A palavra informação aparece pela primeira vez escrita, de 

acordo com Oxford English Dictionary, em 1386 por Chaucer: ´´Whanne 

Melibee Hadde herd the grete skiles and resons of Dame Prudence, and 

hire wise informacions and techynges.`` O termo informação tem origem 

no latim, como informare, que significa ´´modelar, dar forma``. O sufixo 

´´ação``, denota um substantivo de ação. Mais tarde, em 1450, a noção 

de informação remete a ´´comunicação de conhecimento``, relatado 

brevemente em: ´´Lydg. & Burgh Screes 1695 Fethere to geve the 

Enformacioun, Of mustard whyte the seed is profitable.`` Sendo assim, a 

noção de que a informação é algo que pode ser armazenado e 

comunicado não é uma noção do século XX. (LOGAN, 2012, p. 26). 

O conceito de informação é tão complexo quanto o de 

comunicação. Como afirma Logan (2012, p. 8) ´´Informação não é um 

conceito simples e direto, mas uma noção muito escorregadia, usada de 

muitas maneiras diferentes e em muitos contextos diferentes.`` 

Corroborando com Logan, Le Coadic(2004, p. 3) afirma que ´´o conceito 

de informação, utilizado nas diferentes disciplinas, apresentou por muito 

tempo um caráter nebuloso, embora conservasse um valor heurístico 

considerável.`` De forma bem simplista Le Coadic (2004, p. 4) afirma que 

´´a informação é um conhecimento inscrito (registrado) em forma escrita 

(impressa ou digital), oral ou audiovisual, em um suporte.`` 

Evidentemente essa definição é limitadora. A definição de 

informação parece uma miragem em meio a tantos conceitos opostos, 

complementares e convergentes. Após décadas de discussões, 
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definições, delimitações, conceituações e transformações, ainda não há 

consenso. Nas palavras de Logan, ´´apesar de todos os nossos esforços 

para compreender a natureza da informação, esta ainda é uma noção 

misteriosa e um tanto ambígua.`` (LOGAN, 2012, p. 21). 

O que é claro é que a quantidade de informação escrita, oral 

ou audiovisual vem aumentando cada vez mais, em forma registrada, 

nos diferentes suportes. Esse crescimento exponencial da produção e 

consumo de informação marca a transição da Era industrial para a 

chamada Era da informação. Esse processo foi acentuado após a 

Segunda Guerra Mundial, com o fortalecimento do capitalismo. Toda a 

força dos Estados Unidos da América que era gasta na guerra é 

dedicada, após o seu término, para o mercado. Assim, a produção e o 

consumo acentuaram. O universo infocomunicacional não ficou de fora. 

O acesso à educação aumentou, assim como a quantidade de leitores. 

Consequentemente, a produção de informação cresceu também. A 

produção científica também cresceu como nunca antes. Tudo isso foi 

exacerbado com a revolução tecnológica e, mais tarde com 

popularização da internet. Nesse contexto,  

Os problemas resultantes deste crescimento estão de 

um modo geral, diretamente ligados à 

impossibilidade de controle de produção, 

recuperação, reconhecimento, tratamento e 

disponibilização contextualizada de todo o 

conteúdo imerso nos suportes multiplicáveis. 

(SALDANHA, 2008, p. 20). 

Esses problemas fazem emergir conhecimentos para saná-los. 

Essa grande produção de documentos possibilitada principalmente pelas 

estruturas tecnológicas, marca mudanças nas próprias estruturas 

tecnológicas, assim como nas estruturas sociais e econômicas que, 

propiciando o surgimento de uma ciência, denominada Ciência da 

informação (CI). Tal campo se dedica a estudar os processos 

relacionados à produção, comunicação e uso da informação. Em meio 

a esses desafios,  
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O surgimento da Ciência da Informação se localiza 

no movimento de pesquisadores e estudiosos de 

diversos campos do conhecimento que buscam 

aglutinar esforços iniciais para solucionar problemas 

decorrentes do boom bibliográfico e do caos 

documental. Pelo menos três perspectivas históricas 

procuram explicar as bases da origem da Ciência da 

Informação, fundamentadas no desenvolvimento de 

atividades e estudos em seus contornos práticos e 

teóricos: a Documentação de Paul Otlet (1868-1944), 

a Biblioteconomia de Jesse Shera (1903-1982) e a 

Recuperação da Informação de Vannevar Bush 

(1890-1974). A primeira na Europa e as duas últimas 

nos Estados Unidos. (SOUZA, 2008, p. 03). 

Com o olhar de hoje para o passado, ou seja, tentando 

entender o passado com o conhecimento atual, pode-se afirmar que as 

três perspectivas apresentadas por Sousa (2008) estão inter-relacionadas. 

A CI é atualmente o resultado dessas três origens, ou seja, ela foi se 

constituindo num relacionamento proveitoso delas.  

Na primeira perspectiva histórica de origem da CI, 

identificamos seu surgimento na Europa com a Documentação. Em 1985 

foi criado o Instituto Internacional de Bibliografia o Repertório Bibliográfico 

Universal (RBU) na Bélgica, pelos advogados Paul Otlet (1868-1944) e 

Henri La Fontaine (1854-1943). Esse foi início de toda uma produção de 

reflexões que fundamentaram a Ciência da Informação. Muitos autores 

não descartam que a origem da CI possa estar ligada à documentação, 

mas pouco se fala sobre isso. Comumente se destaca as origens da CI 

nos Estados Unidos da América após a Segunda Guerra Mundial. 

Entretanto, entende-se que as origens da CI são fundamentadas bem 

antes disso, na documentação e na biblioteconomia. Além disso, são 

essas diferentes origens que contribuíram e contribuem para a atual CI. 

Otlet refletindo sobre a Documentação, publicou um artigo 

intitulado Les sciences bibliographiques et la documentation. Assim, com 

a publicação desse artigo em 1903, Otlet adota o termo Documentação, 

que vai significar uma área de estudos dos processos de documentos 

para saciar necessidades informacionais. Ao mesmo tempo, nesse artigo, 

Otlet inicia a distinção entre as ciências bibliográficas e a 
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Documentação. Paul Otlet ampliou o leque, ou seja, não limitou 

documentos aos livros e manuscritos, mas também arquivos, mapas, 

esquemas ideograma, diagramas, desenhos, fotografias etc. Pensando 

atualmente, a multiplicidade aumenta e se mistura, como por exemplo, 

na internet essas linguagens se hibridizam constantemente. Por volta de 

1905 e 1917, Otlet passa usar o termo documentação e informação, 

abandonado de vez o termo bibliografia. (RIBEIRO, 2005). 

Assim como a CI tem três raízes históricas, a Documentação 

também apresenta as suas. De acordo com Nogueira, Jovanovich e 

Albuquerque (2015) a Documentação teve diversas correntes, 

destacando as vertentes estadunidense, alemã e soviética e de países 

do leste europeu. Conforme descrita na Imagem 4 abaixo: 

Imagem 4 – Correntes da Documentação 

 

 

 

 

 

Fonte: Nogueira; Jovanovich; Albuquerque, 2015, p. 3. 

Claramente, no Brasil houve forte influencia da Documentação 

na CI. Para Nogueira, Jovanovich e Albuquerque (2015) existem pelo 

menos três momentos em que a história da Documentação pode ser 

identificada no Brasil: 

No início do Século XX, por envolvimento com o 

projeto do Instituto Internacional de Bibliografia (IIB); a 

partir dos anos 1940, em movimento que levou à 

criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Documentação (IBBD); em 1954 até a introdução da 

corrente estadunidense de Ciência da Informação no 

Brasil; e a partir dos anos 1980, com o início dos 

estudos do Grupo Temma, da Escola de 

Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo 
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(ECA/USP). (NOGUEIRA; JOVANOVICH; ALBUQUERQUE, 

2015, p. 4). 

Percebe-se que o termo Ciência da Informação só se destacou 

no cenário brasileiro a partir dos anos 1980. Desde então, os programas 

de pós-graduação que foram surgindo são nomeados, na sua maioria, 

como mestrado e doutorado em Ciência da Informação.  

Após essa primeira perspectiva histórica de origem da CI a partir 

da Documentação, advinda da Europa, pode-se identificar outras duas 

raízes da CI nos Estados Unidos da América. Um delas é a milenar 

Biblioteconomia. Dedicada ao registro e organização de informações 

nas bibliotecas desde a antiguidade, a Biblioteconomia tem um 

respeitável histórico de contribuição para a sociedade através de suas 

unidades informacionais, destacando-se as bibliotecas.  

As bibliotecas, desde o seu limiar, apresentavam 

procedimentos, mesmo que ainda rudimentares de 

organização, registro e classificação para assegurar 

a memória da humanidade através de 

procedimentos voltados para o acesso às 

informações, ainda que esse acesso, por longo 

período histórico, estivesse restrito a segmentos 

sociais específicos. (SILVA; FREIRE, 2012, p. 4). 

 

Percebe-se que as questões que atualmente são comuns à CI, 

como por exemplo: organização, recuperação, difusão e acesso à 

informação, já eram, de certo modo, preocupações da Biblioteconomia. 

Contudo, apesar da semelhança entre a Biblioteconomia e a CI, essa 

duas áreas apresentam diferenças significativas. Para Saracevic (1996) as 

diferenças são:  

(1) seleção dos problemas propostos e a forma de 

sua definição; (2) questões teóricas apresentadas e 

os modelos explicativos introduzidos; (3) natureza e 

grau de experimentação e desenvolvimento 

empírico, assim como o conhecimento 

prático/competências derivadas; (4) instrumentos e 

enfoques usados; e (5) a natureza e a força das 

relações interdisciplinares estabelecidas e sua 

dependência para o avanço e evolução dos 

enfoques interdisciplinares. (SARACEVIC, 1996, p. 49). 
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Saracevic (1996) ainda acrescenta que todas estas diferenças 

levam a conclusão de que Biblioteconomia e CI são dois campos 

diferentes e apesar de construírem uma forte relação interdisciplinar, eles 

não são um único campo, mas constituem campos diversos.  

Percebe-se que as aproximações entre a biblioteconomia e a 

CI são acentuadas pelas contribuições biblioteconômicas para CI, 

através de suas teorias e práticas. Além disso, há inserção de 

bibliotecários nos cursos de pós-graduação em Ciência da Informação. 

Por fim, há a terceira perspectiva histórica de origem da CI, 

advinda também dos Estados Unidos da América. Pode-se dizer que o 

marco dessa terceira origem da CI foi o artigo de Vannevar Bush 

publicado em 1945, intitulado ´´As we may think``. Como afirma Almeida 

(2005, p. 78) Vannevar Bush ´´dirigiu e coordenou, no Office of Scientific 

Research and Development, aproximadamente, 6000 (seis mil) cientistas 

estadunidenses envolvidos em pesquisas aplicadas à Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945).`` 

Toda essa experiência de Vannevar Bush culminou na 

identificação de alguns problemas.  No seu artigo ´´As we may think``, 

Bush (1945) identificou que o volume de pesquisa produzidas e em 

desenvolvimento não era tratado tecnicamente pelos métodos 

disponíveis na época, ou seja, os problemas de armazenagem e 

recuperação não eram compatíveis com soluções vigentes. Era 

necessário criar novas soluções. Bush ´´visualizou as tecnologias de 

processamento de dados como a saída para o tratamento e 

disponibilização das informações de forma eficiente[...]`` (ALMEIDA, 2005, 

p. 79). Tudo isso, reflete o desenvolvimento alcançado nos diversos 

campos da ciência. A percepção de Vannevar Bush não foi 

equivocada, a produção informacional cresceu exponencialmente.  

A visão de Bush que apontou para o problema da explosão 

informacional, de acordo com essa abordagem, deu origem à Ciência 

da Informação. A partir da identificação dessa problemática 

informacional ´´cientistas e engenheiros de todo o mundo, e os mais 
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importantes governos e agências de financiamento em muitos países 

ouviram e agiram.`` (SARACEVIC, 1996, p. 43). 

Todas essas movimentações constituíram a CI numa ciência 

voltada para as necessidades sociais: esse prisma mostrou como os 

problemas informacionais afetam a sociedade. Consequentemente, esse 

discurso estabelecido historicamente fortaleceu esse campo em 

constituição. 

Esses movimentos provocaram os estudos de recuperação de 

informação, termo cunhado pelo Calvin Mooers em 1951. Considerando 

a problemática informacional exposta, a recuperação da informação 

tornou-se uma solução essencial que se desenvolveu na CI até hoje. 

Após inúmeras aplicações bem sucedidas (produtos, sistemas, redes, 

serviços) de recuperação da informação pela CI, ela foi constituindo seu 

status. A recuperação da informação foi responsável:  

Primeiro, pelo desenvolvimento da CI como um 

campo onde se interpenetram os componentes 

científicos e profissionais. [...]; ao longo do tempo, a 

CI ultrapassou a recuperação da informação, mas os 

problemas principais tiveram sua origem aí e ainda 

constituem seu núcleo. Segundo, a recuperação da 

informação influenciou a emergência, a forma e a 

evolução da indústria informacional. Novamente, a 

recuperação da informação não foi o único fator, 

mas o principal. Como a CI, a indústria da 

informação atualmente não é apenas recuperação 

da informação, mas esta é o seu componente mais 

importante. (SARACEVIC, 1996, p. 45). 

Nesse contexto de crescimento da CI, a década de 1960 marca 

a busca por sua conceituação. Uma das definições clássicas da CI foi 

pronunciada no Georgia Institute of Technology, em 1962, por 

Borko(1968): 

Investiga as propriedades e comportamento da 

informação, as forças que regem o fluxo de 

informações, e os meios de processamento de 

informações para melhor acessibilidade e uso. 

Preocupa-se com o corpo de conhecimentos 

relacionados com a origem, coleta, organização, 

armazenamento, recuperação, interpretação, 

transmissão, transformação e utilização da 
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informação. Isto inclui a investigação de 

representações de informação nos sistemas naturais 

e artificiais, e uso de códigos para transmissão da 

mensagem eficientemente, e o estudo de dispositivos 

de processamento de informação e técnicas, tais 

como computadores e seus sistemas de 

programação. (BORKO, 1968, p. 3). 

Essa definição de Borko resume as discussões sobre a CI nos 

anos 1960. Era um tempo de conceituação da CI para delimitar suas 

atividades. Na década de 1970, ´´o conceito e a abrangência da CI 

enquanto ciência foram afunilados pela definição mais específica dos 

fenômenos e processos que deveriam ser analisados.`` (SARACEVIC, 1996, 

p. 46). Além disso, o paradigma da recuperação da informação 

deslocou-se para uma contextualização mais ampla, tendo como foco 

os usuários e as interações.  

 Na década de 1980 identificam-se relações da administração 

com a CI. A CI percebeu a importância da administração para seu 

campo, principalmente para formação dos profissionais da informação. 

Visto que, os profissionais da informação estão inseridos em contextos 

administrativos, onde muitas vezes lideram equipes. Nessa época 

também se destacam os estudos da gestão da informação. 

Após essa exposição das origens da CI, percebemos, como 

afirma Smit e Tálamo (2007), que a CI desde sua criação sempre foi 

caracterizada por dupla missão: pesquisa e elaboração de soluções reais 

para situações concretas. Ao logo do crescimento da CI resultaram 

correntes teóricas que foram apresentadas por Araújo (2009) como: 

1. Os estudos de natureza matemática (incluindo a recuperação da 

informação e a bibliometria); 

2. A teoria sistêmica;  

3. A teoria crítica; 

4. As teorias da representação 

5. Os estudos em comunicação científica; e, 

6. Os estudos de usuários. 
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Na primeira corrente teórica percebemos uma CI ligada ao 

campo da matemática. Evidentemente, essa relação da CI com outro 

campo é sempre com objetivo de buscar aportes para soluções de 

problemas percebidos no campo informacional. A Teoria da Matemática 

da Comunicação de Shannon e Weaver, publicada em 1949, busca a 

solução do problema de transferência (comunicação) de informação. 

Com essa teoria tornara-se ´´possível a construção de um referencial 

teórico para os problemas relacionados com o transporte físico da 

informação.`` (ARAÚJO, 2009, p. 193). 

A aplicação dessa teoria impactou os estudos na CI, 

principalmente os estudos de recuperação da informação. Nessa mesma 

época houve ascensão dos estudos bibliométricos, que, apesar de serem 

anteriores à Teoria da Matemática, ganharam fôlego em meados do 

século XX com a automação. A bibliometria pretende fazer previsões por 

meio da aplicação de técnicas estatísticas de modo a identificar e 

estabelecem padrões de regularidades. A bibliometria e a Teoria da 

Matemática da Comunicação seguem a mesma lógica, de que a 

informação pode ser quantificável.  

A segunda corrente teórica considera que a CI é fortemente 

influenciada pela a Teoria Sistêmica. Tal teoria é originada na década de 

1930, mas ganha expressão no campo da CI com a publicação do 

trabalho de Wiener, em 1948, sobre a cibernética. Com origem nos 

princípios da biologia, a Teoria Sistêmica da Informação vai se embasar 

na ideia de ´´que o todo é maior do que as partes e de que as partes 

devem ser estudadas, necessariamente, a partir da função que 

desempenham para a manutenção e sobrevivência do todo.`` (ARAUJO, 

2009, p. 195). 

Tal ideia se manifestou na CI de duas formas. A primeira, 

´´relaciona-se às teorias funcionalistas a respeito da função da 

informação na sociedade. [...] A segunda, [...] se relaciona com o 

desenvolvimento das teorias sobre os sistemas de informação.`` (ARAUJO, 

2009, p. 195- 196) Disso, resultaram vários estudos para identificar a 
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importância das instituições e serviços de informação (bibliotecas, 

arquivos, centros de documentação, museus, etc) em sua relação com o 

equilíbrio da sociedade, enquanto outros estudos voltaram-se para 

determinar e caracterizar processos necessários para o adequado 

funcionamento dos sistemas de informação. Para Araújo (2009) nesses 

vários estudos, 

Os conceitos sistêmicos estão por todo o raciocínio. 

Os sistemas de informação são sempre pensados a 

partir da lógica dos processos de entrada (entrada 

de dados, com a aquisição de itens informacionais, a 

seleção destes itens para a composição de 

determinado acervo), de processamento (os itens 

informacionais que dão entrada num sistema de 

informação precisam ser descritos, catalogados, 

classificados, indexados) e de saída (pelo acesso aos 

itens informacionais por parte dos usuários, na forma 

de disseminação, entrega da informação, 

empréstimo, etc). (ARAÚJO, 2009, p. 196). 

 

A terceira corrente teórica da CI levou à ruptura com a busca 

de fundamentação nas ciências da natureza. A teoria crítica da 

Informação se fundamentou principalmente na filosofia e na história. Ao 

contrario das visões ´´positivistas9``, a teoria crítica tem como posição 

epistemológica a desconfiança, a negação do evidente, a busca do 

que está escondido ou camuflado. (ARAÚJO, 2009, p. 196). 

Apesar de sua origem na filosofia de Heráclito, a teoria crítica 

ganhou destaque com o marxismo. É nessa perspectiva que a teoria 

crítica da informação se consolidou, em contradição com os modelos 

anteriores, principalmente com o sistêmico, que enfatiza a permanência 

e a integridade. A teoria crítica vai destacar ´´o conflito, a desigualdade, 

o embate de interesses em torno da questão da informação e para 

tanto, buscará explicar os fenômenos a partir de sua historicidade.`` 

(ARAÚJO, 2009, p. 196) Essa teoria embasa os estudos de acesso e 

democratização da informação. Obviamente, o conceito de informação 

nessa corrente fundamenta-se na importância da informação para a 

                                                           
9  
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condição humana no mundo. Em decorrência da valoração da 

informação na sociedade, grupos sociais vão apropriar de informações 

de forma desigual estabelecendo uma realidade de exclusão. (ARAÚJO, 

2009). 

A quarta corrente teórica da CI está ligada com o campo da 

Biblioteconomia. As teorias da representação e da classificação 

passaram em pouco tempo a ser identificadas como da CI. 

Simultaneamente às teorias já apresentadas, desenvolveu-se na CI, 

´´desde antes dos marcos tidos como fundadores da CI, todo um ramo 

de estudos voltados para a melhor forma de representar a informação, 

de classificá-la, de descrevê-la.`` (ARAÚJO, 2009, p. 19). 

Essa corrente, marcada pela produção e profusão de modelos 

e técnicas para melhor descrever e classificar, passou por grandes 

transformações com desenvolvimentos das tecnologias de comunicação 

e informação. O foco nessa corrente teórica é desenvolver melhores 

processos de representações e classificações, por isso, desenvolvem-se 

linguagens controladas, códices de classificação, ontologia, dente 

outras.  

Na produção e comunicação científica que surge a quinta 

corrente teórica da CI. O período entre 1940 a 1960 marca a origem do 

campo da CI pela produção científica que incrementava as discussões 

sobre a informação. Isso provocou cooperações entre algumas nações, 

como EUA, França, Inglaterra e a União Soviética. Nessa teoria a 

informação é percebida como um recurso, uma condição de 

produtividade. Com o foco numa recuperação rápida e relevante 

surgiram estudos sobre comportamento informacional, sobre as diferentes 

fontes utilizadas na ciência. Com tempo, os estudos desviaram seu eixo 

da informação, como recurso, para seus fluxos. Não por acaso, no início 

da década de 1980 essa perspectiva de estudos se volta para as 

empresas e organizações.  

Por fim, a sexta corrente teórica da CI são os estudos de 

usuários. Esses estudos de usuários da informação, como afirma Araújo 
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(2009), têm diferentes configurações. Primeiramente nos denominados 

´´estudos de comunidade``, que tinham como objetivo identificar o perfil 

do usuários, para assim, planejar informações adequadas a serem 

oferecida a comunidade. Após, surgem os estudos de uso, que se 

dedicam a medição de indicadores de uso e satisfação de fontes, 

serviços ou sistemas de informação. Percebe-se que em ambos os casos 

os usuários são estudados na perspectiva sistêmica, contudo esses 

estudos de usuários desenvolvem-se para a comunicação científica, 

promovendo assim, estudos sobre fluxos e hábitos informacionais. Não 

obstante, a partir do final da década de 1970 surgem estudos ´´com 

abordagens efetivamente voltadas para os usuários.`` (ARAÚJO, 2009, p. 

1999) 

Percebe-se que todas essas correntes teóricas constituem a CI. 

Uma ciência que é ´´voltada para o estudo da produção, organização, 

armazenamento, disseminação e uso da informação.`` (ARAÚJO, 2009, p. 

1999) Portanto, a CI se preocupa com os processos envolvidos com a 

informação. Uma ciência que está em consolidação teórica, visto que, 

profissionalmente ela tem sido recorrida pela sociedade, antes mesmo 

da sua origem formal. 

A evolução da CI levantou alguns questionamentos das 

características dessa ciência. Para Sarecevic (1996) a existência da CI se 

constitui em três características: a ligação inexorável com a tecnologia 

da informação; a forte dimensão social e humana; e a sua natureza 

interdisciplinar.  

Pesquisa mais recente sobre o assunto, publicada em 2007, por 

meio do artigo ´´A Ciência da Informação na visão dos professores e 

pesquisadores brasileiros``, buscou identificar as questões que tratam da 

temática da CI. Portanto, enviaram-se questionários para todos os 

professores de todas as faculdades brasileiras da área de 

Biblioteconomia e Ciência da Informação. Em resumo, o estudo resultou 

que, 
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Os dados analisados ao longo do trabalho 

mostraram questões sobre as quais existe uma 

concordância maior (dos 31 entrevistados, 28 

acreditam ser a CI uma ciência social, e 29 

acreditam que ela seja uma ciência interdisciplinar) 

e outras sobre as quais há grandes discordâncias 

(como no caso de ser uma ciência pós-moderna, 

com a qual 19 concordam e 8 discordam, ou a 

respeito da relação entre a Biblioteconomia e a CI). 

(ARAÚJO, 2007, p. 107, grifo nosso). 

 

Observa-se que a natureza da CI é caracterizada como uma 

ciência social, pós-moderna e interdisciplinar, ou seja, com relações a 

outros campos. Desde sua origem, percebe-se que a CI foi fecundada 

na interdisciplinaridade, não na disciplinaridade.  

 

4.3 As relações entre a ciência da informação e a comunicação 

 

Após discutir-se sobre o campo da Comunicação e da 

Informação, esta seção é dedicada a tratar a relação entre essas duas 

ciências. Isso, por meio da literatura e pesquisas realizadas pelos os 

pesquisadores desses dois campos. As proximidades desses dois campos 

ocorrem em vários níveis: na literatura, percebe que textos marcantes da 

CI citam a CC como um dos campos mais próximos. Contudo, pouco se 

fala na literatura do CC sobre suas relações com a CI. Para Freires,  

As relações entre Ciência da Informação e Ciências 

da Comunicação têm sido construídas (e 

reconstruídas) paulatinamente, e, desde o 

surgimento de cada campo, o entrelaçamento entre 

as áreas demonstra inúmeros graus de variações. 

Nesse percurso evolutivo, se consolidaram variadas 

modalidades de aproximações disciplinares, entre 

elas aquelas identificadas neste trabalho: relação 

histórica, relação local (na França), relação 

institucional, relação comparativa, relação 

intermediada pela cultura, relação intermediada 

pela Lingüística, relação com as tecnologias de 

produção e reprodução da informação, e, relação 

interdisciplinar. (FREIRES, 2007, p. 182). 
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Freires (2007) ressalta que as relações entre a Comunicação e a 

Informação foram estabelecidas historicamente, institucionalmente, 

comparativamente, culturalmente, significativamente e por meio de 

tecnologias de produção e reprodução da informação. Assim, sempre 

houve uma relação entre esses dois campos, provavelmente por causa 

da ligação intrínseca entre seus objetos: a informação e a comunicação.  

Como muito bem apontaram, Stumpf e Weber (2003, p. 122), a 

´´informação só existe quando comunicada e a comunicação não existe 

sem a informação.`` Verifica-se que as marcas de relações entre a 

Ciência da Comunicação e a Ciência da Informação estão impressas 

nas relações dos seus objetos de pesquisa. Corroborando no 

entendimento dessa conexão, Gomez (2010) salienta que: 

A interdependência entre a comunicação, 

enquanto processo cultural e de sociabilidades, e a 

informação como produto resultante e, 

simultaneamente, estimulador desse processo, 

sinaliza que, embora as áreas do conhecimento que 

se ocupam dessas temáticas detenham 

especificidades e focos diferenciados, há uma 

interligação marcante entre ambas. (GOMES, 2010). 

 

Repara-se que independentemente dos campos da 

Comunicação e da Informação se dedicarem ao especialismo 

desenfreado da ciência, o liame entre eles já foi estabelecido pelo elo 

da informação com a comunicação. Como afirma Bernard Miège (1995, 

p. 92 apud Weber, Stumpf, 2005, p. 18) ´´[...] a comunicação não se opõe 

a informação, mas a prolonga; as duas noções são frequentemente 

indissociáveis;``. A informação não é produzida simplesmente por a 

produzir, sempre há objetivo de comunicá-la. Sempre há a intenção de 

registrar a informação com objetivo de ser realizar a comunicação. 

Saracevic (1996) chega afirmar que os campos informacional e 

comunicacional devem ser estudados em conjunto, visto que há uma 

confluência de certas correntes de pesquisa nessas duas áreas. Além 

disto, há permuta entre os professores desses dois campos: não é difícil 

encontrar professores doutores em Comunicação nos programas de CI e 
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o contrário também. Para Saracevic (1996) essas duas áreas partilham o 

interesse na comunicação humana, assim elas compreendem a 

informação como fenômeno e a comunicação como processo, que 

estudos em conjunto podem ser enriquecedor. 

Não obstante, dessas discussões emergiram os discursos do 

relacionamento interdisciplinar desses dois campos. Signates (2012) 

arrisca em dizer que a Comunicação é um desses campos chamados de 

interdisciplinar, assim como a ecologia tem sido reconhecida. Para 

Martin-Barbeiro (2009) os estudos na Comunicação tem que ser 

claramente interdisciplinar: para ele, isso não significa antidisciplina, 

muito menos uma simples soma de resultados de disciplinas. 

Para Santaella e Nöth (2004, p. 33) o heteróclito campo 

comunicacional apresenta dificuldades ao conceito de matriz disciplinar 

científica. A CC vai além das delimitações disciplinares estabelecidas 

pelo modelo de ciência moderna. Antes mesmo da busca pela 

constituição do campo comunicacional, pesquisadores de outros 

campos interessavam-se e pesquisavam as questões comunicacionais. 

Da mesma maneira como acontece com a CC, a CI também 

apresenta dificuldades para se constituir nas fronteiras disciplinares. Para 

Le Coadic (2004) a CI é uma interdisciplina que: 

Traduz-se por uma colaboração entre diversas 

disciplinas, que leva a interações, isto é, uma certa 

reciprocidade nas trocas, de modo que haja, em 

suma, enriquecimento mútuo. A forma mais simples 

de ligação é o isomorfismo10, a analogia. (LE 

COADIC, 2004, p. 20). 

 

Desde as primeiras definições, a CI já se apresentava 

interdisciplinar com outras ciências. De acordo com González de Gómez 

e Orrico (2004) o tema interdisciplinaridade tem sido abordado em 

diferentes momentos e sob diversos ângulos nas últimas décadas. A CI 

                                                           
10Isomorfismo pode ser correlativizado com o hexagrama oito do I Ching (União), cujo 

conceito é de união na dissemelhança, em busca de objetivos comuns. Isto posto, em 

aplicação dessa filosofia nas Relações Humanas; objetivando o desenvolvimento de 

uma Civilização Harmoniosa, como a China antiga, por exemplo. 
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tem procurado compreender o alcance e suas relações com outras 

áreas. Para Lena Vânia Pinheiro, 

Durante vinte anos de estudos de Ciência da 

Informação, nossa percepção é de que a Ciência 

da Informação tem seu próprio estatuto científico, 

como ciência social que é, portanto, interdisciplinar 

por natureza, e apresenta interfaces com a 

biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciência 

Cognitiva, Sociologia da Ciência e Comunicação, 

entre outras áreas, e suas raízes, em princípio, vêm da 

bifurcação da Documentação/Bibliográfica e da 

Recuperação da Informação. (PINHEIRO, 1999, p. 

155). 

 

Observa-se que o nexo entre campo da Comunicação e da 

Informação se constituíram com trocas interdisciplinares. Para Smit e 

Tálamo (2007) ´´a interdisciplinaridade pode ser caracterizada pela 

elaboração [...] de conceitos específicos da área, fertilizados por 

conceitos provenientes de outras áreas.`` (SMIT; TÁLAMO, 2007, p. 39). 

As relações interdisciplinares dos campos de interesse desse 

trabalho sempre tiveram próximo, mesmo que em nível teórico. Vale 

ressaltar, interessantemente, que o clássico do autor Daniel Bougnoux, 

até a edição de 1994, era intitulado ´´Introdução às ciências da 

informação e comunicação``. Na edição de 1999, o título reduziu para 

Introdução às ciências da comunicação, retirando a informação. 

Respectivamente isso foi acontecendo com esses dois campos, eles 

foram se distanciando e buscando se especializar como qualquer outro 

campo científico. Contudo, ´´Informação e Comunicação são 

inseparáveis. Mesmo sendo vistas num sentido estrito, ora como produto, 

ora como processo, confirma-se o caráter intercambiável entre ambas 

[...]`` (WEBER, STUMPF, 2015, p. 19). 

Foram identificados 10 trabalhos, relativamente recentes, que 

abordam a relação entre as áreas de CC e CI. Apresenta-se uma síntese 

desses estudos, focando nas conclusões dessas pesquisas. Assim, aponta-

se as quais pesquisas de relações entre esses dois campos estão sendo 

desenvolvidas 
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O primeiro trabalho destacado denomina-se "Informação e 

Comunicação: as duas faces de Jano". Em 2006, o professor da 

Universidade do Porto, Armando Malheiro da Silva, publicou um artigo 

que inicialmente apresenta uma ´´trajectória que vai das análise 

etimológica e conceptual até a uma indagação epistemológica 

exploratória do posicionamento da Ciência da Informação face às 

denominadas Ciências da Comunicação.`` (SILVA, 2006, p. 3). Depois o 

autor busca determinar alguns contornos de objeto, problemas e 

situações de estudo, partilháveis ou não pela C.I. Além disso, Silva (2006) 

busca averiguar eventual partilha de um objeto comum entre a Ciência 

da Comunicação e Ciência da Informação. 

Silvia (2006, p. 3) conclui que ´´à proposta de que as Ciências da 

Comunicação constituem uma interdisciplina para o qual o contributo 

construtivo da C.I. se revela natural e fecundo.`` Silva (2006) traça a 

possibilidade de rever e aprofundar, com base em pesquisas, reflexões e 

debates em comum, um programa epistemológico de trabalho 

interdisciplinar, no qual a CI e a CC tem muito a contribuir entre si.  

O segundo estudo apresentado é intitulado "Interfaces entre os 

campos da comunicação e da informação". Publicado em 2007 pela 

revista Comunicação e Informação, tendo sua versão preliminar 

apresentada no VII ENANCIB - Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência 

da Informação de 2006. No artigo Interfaces entre os campos da 

comunicação e da informação, Sônia Domingues Santos Brambilla, Rita 

do Carmo Ferreira Laipelt, Sônia Elisa Caregnato e Ida Regina C. Stumpf 

discutem as relações entre esses dois campos. Esse trabalho é fruto dos 

estudos das relações entre CC e CI desenvolvidos no âmbito do Grupo 

de Pesquisa em Comunicação Científica do PPGCOM/UFRGS. A pesquisa 

testou uma metodologia para identificar interfaces entre a CC e a CI por 

meio da ementa das linhas de pesquisa dos Programas de Pós-

Graduação das duas áreas no Brasil.  

O estudo revelou que algumas interfaces já configuradas entre as 

áreas da Comunicação e da Informação são contempladas pelo os dois 
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campos. Para Brambilla (2007, p. 31), em relação a CI e a CC, ´´as 

interfaces de fato existem e, se estudadas conjuntamente, podem 

progredir, contribuindo para o avanço do conhecimento nas áreas.`` 

Contudo, as autoras ressaltam que, 

Como as interfaces ainda não estão totalmente 

consolidadas, muitas questões precisam ser 

delineadas, traçando-se limites, mas, ao mesmo 

tempo, abrindo fronteiras interdisciplinares que 

devem ser exploradas e debatidas continuamente, 

sem reservas e barreiras, que apenas dificultam o 

surgimento de novos paradigmas nas ciências. 

(BRAMBILLA et al, 2007, p. 31). 

 

Portanto, há ainda uma necessidade de aproximação com 

contribuições mútuas, fazendo assim jus à tão mencionada característica 

interdisciplinar desses campos. Requer-se reflexão para identificar os 

pontos em comum de relacionamentos entre essas áreas. 

O terceiro trabalho identificado é intitulado ´´Relações entre a 

Ciência da Informação e as Ciências da Comunicação: um estudo dos 

conceitos de representação documentária, mediação e comunicação 

científica``. Também em 2007, Thiago Gaudêncio Siebert Freires publica 

sua monografia que ´´Discute as relações entre a Ciência da Informação 

e as Ciências da Comunicação, a partir dos conceitos de representação 

documentária, mediação e comunicação científica.`` (FREIRES, 20007, p. 

8). Para isso, Freires analisou o percurso histórico e conceitual da 

interdisciplinaridade e identificou os objetos de estudo dos campos 

estudados: informação e comunicação. 

Para Freires (2007) aproximação entre os campos da Informação 

e da Comunicação foram estabelecidos sob as perspectivas histórica, da 

relação local (na França), da relação institucional, da relação 

comparativa, da relação intermediada pela cultura, da relação 

intermediada pela Lingüística, da relação com as tecnologias de 

produção e reprodução da informação, e, da relação interdisciplinar. 

Assim sendo, as relações entre a CC e CI tem sido construída e 

reconstruídas constantemente desde o surgimento de cada campo.  Por 
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fim, o estudo ´´aponta o caráter comunicacional da Ciência da 

Informação e o caráter informacional das Ciências da Comunicação.`` 

(FREITAS, 2007, p. 8). 

O quarto texto selecionado denomina-se ´´A bibliometria: 

reflexões para comunicação científica na Ciência da Comunicação e 

Ciência da Informação``. O artigo de Andrielle de A. Marques, publicado 

em 2010 pelo o Intercom Nacional, tem como objetivo dissertar a cerca 

da importância da bibliometria como ferramenta que auxilia a 

interdisciplinaridade existente entre a CC e a CI utilizando a 

comunicação científica isso. Ou seja, para Marques as relações entre 

esses dois campos são existentes e são acentuadas com uso da 

ferramenta bibliométrica de origem do campo da Informação. Isso tudo 

através de estudo de comunicação científica, uma área de pesquisa 

que historicamente tem recebido contribuições da CC e da CI. 

O quinto trabalho detectado chama-se ´´A interligação entre 

Comunicação e Informação``. Em 2010, a professora Henriette Ferreira 

Gomes, até então, coordenadora do Programa de Pós-graduação em 

Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, publicou no 

periódico DataGramaZero um artigo que abordou ´´a interseção entre 

Comunicação e Informação, influências teóricas, proximidades e limites 

entre os estudos, apontando as interpretações de Miège, Coelho Netto, 

Sfez e Debray relativas a este assunto.`` (GOMES, 2010). 

Com uma reflexão teórica, Gomes (2010) concluiu que apesar de 

a Comunicação e a Informação terem especificidades e focos 

diferentes, os campos têm uma interligação marcante entre eles. Além 

disso, Gomes (2010, p. [11]) recomenda a exigência de ´´leituras 

acuradas das bases teóricos dos dois campos, de modo a se identificar 

os limites, ou melhor as fronteiras inerentes às especificidades.`` Mas a 

autora ressalta que a excessiva cautela pode ofuscar a visualização das 

zonas de interligação entre esses dois campos e, consequentemente, 

perder o dialogo de explicações e formulações científicas dessas duas 

área. 
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O sexto estudo recuperado intitula-se ´´Informação e notícia: 

conexões no âmbito da Ciência da Informação e da Comunicação 

Social``. Estudo realizado por Ariane Barbosa Lemos e Mônica Erichsen 

Nassif, discute possíveis conexões entre os conceitos de informação e 

notícia, tendo como arcabouço teórico reflexões apresentadas por 

autores da Ciência da Informação e da Comunicação Social. As autoras 

observaram que informação e notícia são construídas socialmente, mas 

que embora toda notícia tenha informação, o contrario não ocorre. 

Lemos e Nassif (2011) sugerem tal tema para reflexão em estudo 

interdisciplinar, envolvendo as duas áreas do conhecimento citadas. 

Tudo isso, com objetivo de apontar serviço de monitoramento de 

notícias, que compreende coleta, análise, organização e disseminação 

de informação de fonte jornalística no âmbito organizacional. 

As duas autoras estão refletindo sobre as ações do informar e 

noticiar com foco aos ´´serviços e produtos de informação``, tão comuns 

nas unidades de informação. Isso enquadra no escopo de práticas dos 

profissionais de informação, portanto, no campo da Ciência da 

Informação, mas suas práticas recorrem também ao campo da 

Comunicação, por meio dos seus conhecimentos comunicacionais e 

noticiosos. O estudo conclui com uma proposta de ´´investigação para 

analisar cada uma das etapas do processo de gerenciamento de 

informação executado no serviço do monitoramento de notícias.`` 

(LEMOS; NASSIF, 2011). Isso com investigação de natureza interdisciplinar 

entre a Ciência da Informação e a Comunicação Social. 

O sétimo texto identificado designa-se ´´Ciência da informação: 

histórico, delimitação do campo e a sua perspectiva sobre a área da 

Comunicação``. Procurando estabelecer algumas relações entre os 

campos da Comunicação e da Informação, Larissa Akabochi de 

Carvalho e Giulia Crippa publicaram, em 2013, uma reflexão sobre o 

histórico da CI e seus três paradigmas (físico, cognitivo e social). Além 

disso, as autoras discutiram a respeito das diferenças entre uma ciência 
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moderna e uma ciência pós-moderna e questionaram a 

interdisciplinaridade da C.I. 

Carvalho e Crippa (2013, p. 248) desde o início do artigo já 

declararam que ´´ a proposta [do] artigo não foi negar que a Ciência da 

Informação é uma ciência pós-moderna e interdisciplinar, mas questionar 

essas afirmações...``. As autoras concluíram que a CI possui 

características de uma ciência moderna e pós-moderna. Quanto à 

interdisciplinaridade da CI, para as autoras deveria ser mais concreta, isto 

é, elas afirmam que os discursos que dizem que a CI é um campo 

interdisciplinar, pouco se concretizam em ações. Com reação ao campo 

da Comunicação, para Carvalho e Crippa (2013, 248) a parceria entre a 

Comunicação e a Informação ´´ traz benefícios para ambas, na medida 

em que a interdisciplinaridade é colocada em prática.``  

O oitavo estudo identificado denomina-se ´´A 

interdisciplinaridade entre a Ciência da Informação e a Ciência da 

Comunicação``. No IV Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria 

realizado em Recife, no ano de 2014, os pesquisadores João de Melo 

Maricato e Filipe Reis publicaram um estudo métrico que analisou as 

reações entre o campo da Comunicação e da Informação. A pesquisa 

propôs 

Identificar evidências empíricas de relações entre a 

Ciência da Informação e a Ciência da 

Comunicação. Para atingir esse objetivo, lançaram 

mão dos métodos bibliométricos e cientométricos, 

especialmente os estudos de citação e cocitação, 

aplicando-os às revistas Perspectivas em Ciência da 

Informação e Intercom. (MARICATO; REIS, 2014, p. 2). 

 

A partir desde estudo, Maricato e Reis (2014) concluíram que 

relações entre os dois campos estudados foram encontradas, contudo 

afirmam que ´´não é possível concluir se essas relações são 

interdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares ou pluridisciplinares`` 

(MARICATO, REIS, 2014, p. 7). Daí, nota-se a dificuldade de identificar as 

relações interdisciplinares entre esses dois campos de forma empírica. 

Outro fator interessante do estudo é a dificuldade de afirmar se a 
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relação identificada entre dois campos é forte ou fraca. Os autores 

concluem ainda sobre o potencial da bibliometria e a cientometria 

´´para medir, mensurar e comparar indicadores que auxiliem na 

identificação de elementos e níveis de relacionamento entre as mais 

diversas áreas, subsidiando reflexões sobre interdisciplinaridade...``. 

(MARICATO; REIS, 2014, p. 8). 

Por fim, o sétimo trabalho destacado intitula-se ´´O debate 

retomado: conflitos e convergências entre comunicação e informação``. 

Publicado originalmente, em 2003, Maria Helena Weber e Ida Regina 

Stumpf republicam o artigo em 2015, e ampliam a problematização do 

paradoxo sobre a autonomia epistemológica dos dois campos e a sua 

dependência político-institucional. Como as próprias autoras afirmam, 

´´este artigo se inscreve na memória do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul[...]``. (WEBER; STUMPF, 2015, p. 11). Isso, a fim de debater a sobre dois 

campos de conhecimento: Comunicação e Ciência da Informação. 

Para Weber e Stumpf (2015, p. 11), ´´em vinte anos, a 

consolidação do PPGCOM/UFRGS respondeu à crítica das sucessivas 

avaliações que questionavam a sua área de concentração – 

Comunicação e Informação.``  Para as autoras a resistência e a 

experiência do Programa podem ajudar nas discussões sobre a 

interdisciplinaridade da ciência. A reescrita desse artigo, para as autoras, 

tem por base ´´uma as perspectivas históricas e conceituais que 

permitem a identificação de três dimensões de interdisciplinaridade entre 

Comunicação e Informação: dependência, mediação e intervenção.`` 

(WEBER; STUMPF, 2015, p. 11) Além disso, as autoras concluem que a 

convergência de interesses comuns para a formação de doutores e 

mestres com objetivos de produção de conhecimento tem fortalecido os 

vínculos institucionais entre Comunicação e Ciência da Informação. 

Pelos trabalhos apresentados aqui, percebe-se que as relações 

entre a Comunicação e a Informação foram estabelecidas pelas 

pesquisas em bibliometria, comunicação científica, informação e notícia. 
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Evidentemente, outras relações poderão se manifestar. Estar atento para 

perceber quais relações esses campos podem estabelecer é de suma 

importância para identificar contribuições mútuas.  
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5. ESTUDOS BIBLIOMÉTRICOS E CIENTOMÉTRICOS  

Antes de falar dos estudos métricos de informação e apresentar 

alguns exemplos de pesquisa ultilizados métodos métricos para pesquisar 

interdisciplinaridade, faz-se uma breve introdução à comunicação 

científica.  

 

5.1 Comunicação científica 

A comunicação é essencial em qualquer campo. Sua 

importância é ainda maior para a Comunicação Científica que 

perpapassa por constante mutações e se constituem pelo avaliações 

recorrentes de seus processos e resultados. Para Muller (1995, p. 64) ´´a 

comunicação é um ato inerente à pesquisa científica.``. Nessa 

concepção, a ciência só logrou seus resultados atuais devido aos seus 

processos formais de comunicação.  

A Comunidade Científica constrói seus novos saberes com bases 

em conhecimentos já lançados ateriomente, ou melhor, já publicados. 

Como afirma Le Coadic ´´as atividades científicas e técnicas são o 

manancial de onde surgem os conhecientos científicos e técnicos que se 

transformarão, depois de registrados, em informação científicas e 

técnicas.`` (LE COADIC, 1996, p. 27). Assim, o conhecimento vai 

constantemente se reconstruíndo passando por falseabilidade para 

garantir maior veracidade.  

O termo Comunicação Científica refere-se à troca de 

informações entre cientistas. Contudo, Caribé (2015) realiza algumas 

reflexões osbre o termo Comunicação Científica e conclui que o 

Termo genérico, é tratado sob diferentes aspectos, 

possui diferentes conceitos e, consequentemente, 

denominações específicas. Infere-se que, desde a 

sua concepção, que a comunicação científica 

engloba todas as demais formas de comunicação 

que variam de acordo com o tipo de linguagem 

utilizada ou com o tipo de entidade do processo de 

comunicação ao qual se encontra relacionado. 

Incorpora tanto a comunicação interna dirigida à 



90 
 

comunidade científica quanto a externa, destinada 

ao público leigo. (CARIBÉ, 2015, p. 101). 

  

Alem disso, Caribé (2015) identificou que os temos divulgação, 

popularização, vulgarização e comunicação pública da ciência são 

expressos com sentidos semelhantes. Estão centrados no emissor com 

objetivo de enviar informações específicas a determinado grupo social a 

fim de fazer conhecer. A divulgação científica, para Caribé, ´´visa gerar 

como resultado a percepção pública da ciência.`` (CARIBÉ, 2015, p. 

101).  

No Gráfico I pode-se observar como o termo Comunicação 

Científica entendido de forma genérica se destrincha em disseminação 

científica e divulgação científica.  

Gráfico I – Modelo de Comunicação Científica 

 

Fonte: Caribé, 2011, p. 185. 

Pode-se dividir a Comunicação Científca em formal e informal. A 

primeira se realiza por meio, principalmente, dos livros, periódicos, obras 

de referências em geral, relatórios técnicos, revisões de literatura, 

bibliografias de bibliografias etc. Essa comunicação científica formal 

permite um público potencialmente grande, informação armazena e 

recuperável, informação antiga, redundância moderada, avaliação 

prévia e feedback irrisório para o autor. Contudo, os canais de 
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Comunicação Científica informal se caraceterizam por público restrito, 

informação não armazenda e não recuperável, somente informação 

recente, redundância, sem avaliação prévia e feedback signficativo 

para o autor. (TARGINO, 2000).  

A ciência moderna se estrutura em torno da comunicação 

formal. Sua quantificação está na base do pretígio, financiamentos, 

visibilidade etc. Os estudos da comunicação científica formal deu origem 

aos estudos métricos da informação. A seguir dedica-se aos estudos 

métricos da informação e um levantamento de comunicações científicas 

formais para compreender os métodos métricos para estudar relações 

interdisciplinares.  

 

5.2 Estudos métricos de informação  

 

Os estudos métricos de informação têm décadas de práticas e 

desenvolvimentos teórico-metodológicos. Um momento central foi a 

criação da bibliometria ou ´´bibliografia estatística``, termo cunhado por 

Hulme em 1923. Depois surgiram a cientometria, a infometria, a 

patentometria, a webometria, a almetria etc. O interesse desse trabalho 

se voltará para a bibliometria e cientomentria e suas potencialidades 

para o estudo da interdisciplinaridade. 

A bibliometria tem sua origem na aplicação de métodos/técnicas 

matemáticos e estatísticos em publicações em formato de livros e outros 

meios de comunicação. O termo bibliometria foi cunhado por Otlet em 

1934 no seu ´´Traité de Documentation``. Entretanto, a popularidade do 

termo bibliometria foi avançar após a publicação do artigo ´´bibliografia 

estatística ou bibliometria``  de Pritchard (1969).  

Para Araújo (2006, p. 12) a bibliometria é uma ´´técnica 

quantitativa e estatística de medição dos índices de produção e 

disseminação do conhecimento científico [...]``. De fato, inicialmente a 

bibliometria dedicava-se a medição de livros, ou seja, quantidade de 
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edições e exemplares, quantidade de palavras contidas nos livros, 

espaço ocupado pelos livros nas bibliotecas etc. Contudo, aos poucos os 

estudos foram se voltando para os artigos de periódicos e daí 

dedicando-se, também, ao estudo da produtividade de autores e 

estudos de citações. (ARAÚJO, 2006). Portanto, o campo de estudos 

bibliometricos é amplo, como afirma Mingers e Leydesdorff (2015, p. 1, 

tradução nossa), ´´esta é a área original de estudos 

relacionados/preocupados com livros e publicações em geral11.`` 

Os estudos bibliométricos cuminaram na elaboração de três leis, 

consideradas clássicas, levando os nomes dos seus criadores. São elas a 

Lei de Lotka (autores), a Lei de Bradford (periódicos) e a Lei de Zipf 

(palavras). A primeira lei foi formulada em 1926 por Lotka a partir de um 

estudo sobre a produtividade de cientistas, ou seja, por meio da 

contagem de autores na Chemical Abstracts, no período de 1909 a 1916. 

Com este estudo, Lotka identificou que uma vasta parcela da literatura é 

produzida por um pequeno número de autores, e um grande número de 

autores produzem pouco. Esta lei foi altamente usada: um estudo 

realizado mostra que de 1926 até 2000 foram identificados mais de 200 

trabalhos, em diversos formatos, tentando criticar, replicar e/ou 

reformular esta lei. Entre os aperfeiçoamentos realizados nesta lei, 

destaca-se o de Price, que concluiu que 1/3 da literatura é produzida por 

menos de 1/10 dos autores mais produtivos. (ARAÚJO, 2006). 

A segunda lei, de Bradford, trata de conjuntos de periódicos. Tem 

o objetivo, como afirma Araújo (2006, p. 14), ´´de descobrir a extensão na 

qual artigos de um assunto científico específico apareciam em 

periódicos destinados a outros assuntos, estudando a distribuição dos 

artigos em termos de variáveis de proximidade ou de afastamento.`` A 

partir de estudos de Bradford em 1934, ele descobre que 

Numa coleção de periódicos sobre geofísica, existe 

sempre um núcleo menor de periódicos relacionados 

de maneira próxima ao assunto  e  um  núcleo  maior  

de  periódicos  relacionados  de  maneira estreita, 

                                                           
11 This  is  the  original  area  of  study  covering  books  and publications  generally. 
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sendo que o número de periódicos em cada zona 

aumenta, enquanto a produtividade diminui. 

Analisando 326 periódicos, ele descobriu que 9 

periódicos continham 429 artigos, 59 continham 499 e 

258 continham 404 artigos. (ARAÚJO, 2006, p. 14). 

 

A lei de Bradford foi muito utilizada na biblioteca em aplicações 

práticas. Por meio do estudo de coleções, a lei auxiliava na decisão de 

aquisição, descarte, encadernação, depósito, utilização da verba, 

planejamento de sistema etc. A lei de Bradford ganhou respeito durante 

décadas e até hoje continua sendo realizados estudos significativos com 

base nela. 

A terceira lei clássica da bibliometria, a Lei de Zipf, foi criada em 

1949. É dedica à frequência de palavra num texto e sua ordem 

sequencial desses termos. Ao analisar a obra de James Joyce, Ulisses, Zipf 

identificou uma correlação entre o número de palavras diferentes e a 

frequência de seu uso, assim, ele concluiu que existe uma regularidade 

no uso de palavras, ou seja, um pequeno número de palavras é usado 

muito mais frequentemente. Zipf formulou o princípio do menor esforço. 

Uma mesma palavra será usada mais frequentemente, assim, essas 

palavras indicam o assunto do documento. (ARAÚJO, 2006). 

Voltando-se ao contexto brasileiro, os estudos bibliométricos 

ganharam ascensão na década de 1970, principalmente por causa dos 

realizados no Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), 

hoje Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica, (IBICT). 

Nos anos 1980 houve uma queda no interesse pela a bibliometria, não só 

no Brasil, mas no exterior também. Com a possibilidade de uso do 

computador, o início dos anos 1990 reacendeu o interesse na 

bibliometria. A partir daí começaram ficar mais nítidas as subdisciplinas 

ou subcampos da bibliometria, como por exemplo, a cientometria e a 

infometria. Evidentemente, elas já haviam sido cunhadas anteriormente, 

mas começaram a ganhar destaque a partir da década de 1990. São 

métodos quantitativos semelhantes que se diferenciam pelo objeto de 
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estudo, as variáveis, os métodos específicos e os objetivos. (MCGRATH, 

1989 apud ARAÚJO, 2006, p. 22). 

Como já foi tido, esse trabalho se dedicará a bibliometria e a 

cientometria e suas potencialidades para o estudo da 

interdisciplinaridade. Com evolução da bibliometria, foram surgindo 

outras terminologias que melhor definiam certas práticas: é o caso do 

termo cientometria. Diferentemente da bibliometria que abrangia vários 

tipos de produções, a cientometria ´´concentra-se especificamente 

sobre a ciência12`` (MINGERS; LEYDESDORFF, 2015, p. 2, tradução nossa), 

ou seja, seus materiais de análises se delimitam somente às produções 

científicas. 

Em 1963 a cientometria ganha destaque com a publicação do 

livro Little Science, Big Science, do Derek Solla Price. Em 1969, os 

pesquisadores Vassily V. Nalimov e Z. M. Mulchenko cunha o termo 

naukometriya (cientometria em russo). Price realizou grandes estudos 

cientométricos com foco na descrição da natureza da ciência, da 

comunicação e da produtividade científica. 

Outro evento importante para constituição da cientometria foi a 

notoriedade da revista Scientometrics, criada em 1977, que continua 

publicando importantes estudas até hoje. A partir desses marcos, a 

cientometria desenvolveu-se em suas pesquisas e ganhou demandas 

oriundas da política de ciência e de gestão da pesquisa. Aliás, a 

segunda metade do século XX é marcada pela crescente produção de 

conhecimento científico que estimulou a realização de estudo 

cientométricos. 

  Atualmente, a cientometria vai além da bibliometria. Ela aplica 

técnicas bibliométricas à produção da ciência que visa a observação do 

desenvolvimento de políticas científicas. Para Pereira (2015, p. 74) 

fundamentado em Tague-Sutcliffe, 1992; Spinak, 1996 e 1998, os temas de 

interesse da cientometria incluem: 

                                                           
12 This  field  concentrates  specifically  on  science (and the social sciences and 

humanities). 
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O crescimento quantitativo da ciência, o 

desenvolvimento das disciplinas e subdisciplinas, a 

relação entre ciência e tecnologia, a obsolescência 

dos paradigmas científicos, a estrutura da 

comunicação entre os campos científicos, a 

produtividade e criatividade dos pesquisadores e, 

fundamentalmente, as relações entre o 

desenvolvimento científico e o crescimento 

econômico. 

  

Obviamente os estudos cientométricos se mostraram úteis como 

técnicas para mesurar performances das pesquisas científicas, além de 

ser um domínio que trata do desenvolvimento de indicadores de 

interesse ao planejamento e desenvolvimento da política científica.  

Após essa rápida exposição sobre estudos métricos, a seguir 

apresenta-se alguns trabalhos, de forma concisa, que utilizaram métodos 

bibliométricos ou cientometricos para pesquisar relações 

interdisciplinares. Para isso, buscou-se em várias bases e bibliotecas, 

sendo a base Library and Information Science Abstracts (LISA) que mais 

recuperou trabalhos nessa temática. Ficou nítido que a produção em 

língua inglesa, nesse assunto, tem sido publicada já há algumas décadas, 

mas se popularizou nos últimos dez anos (como pode ser observado no 

Apêndice A). 

 

5.3 Uso dos estudos métricos para estudos das relações interdisciplinares 

 

O primeiro trabalho destacado denomina-se ´´Uma medida das 

dimensões interdisciplinar de duas ciências aplicadas: modelo de 

cientometria``. Em 1978, Alexandre do Espírito Santo defendeu sua tese 

na Universidade de Wisconsin com requisito parcial para ser doutor em 

Filosofia. O tema deste trabalho é a busca da interdisciplinaridade entre 

Ciência Animal e Veterinária (Animal science and veterinary Science), 

para determinar se elas são ciências irmãs ou não, ou seja, se ela 

estabelecem uma relação interdisciplinar. Espírito Santo (1978) afirmou 

que uma ciência é dependente de diferentes disciplinas das ciências e 
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que estas dependências podem ser observadas no uso de diferentes 

literaturas para suportar as suas próprias conclusões. Para analisar as duas 

ciências, o autor utilizou a bibliometria e a cientometria, principalmente a 

análise de citação durante a pesquisa. Os resultados indicaram que a 

Ciência Veterinária é significativamente independente da Ciência 

Animal, entre outros resultados. Para o autor o modelo utilizado pode ser 

útil para a determinação de irmandade entre as ciências, uma vez que 

parece que decisões deste tipo podem ser mais bem feitas com a ajuda 

de um modelo do que sem ele. Vale ressaltar ainda, que para Espírito 

Santo (1978, p. 30) ´´Bibliometria e cientometria são os métodos que têm 

sido mais utilizados nos estudos de interdisciplinaridade.13`` Portando, 

antes mesmo desse estudo já havia estudos bibliométrico e cientometrico 

para pesquisas interdisciplinares. 

O segundo estudo recuperado intitula-se ´´Indicadores 

comparativos da interdisciplinaridade na ciência moderna``. Depois do 

trabalho do Espírtio Santo da década de 1970. Identificamos dois 

trabalhos no ano 1996, conforme o Apêndice A. Dando mais atenção ao 

trabalho do Tomov e Mutafov (1996, p. 1), eles afirmam logo de início que 

´´Existem numerosos métodos bibliométricos para avaliar a estrutura e 

dinâmica das ligações interdisciplinares entre diferentes campos e 

subcampos.14`` Portanto, mais uma produção confirmando que o uso de 

estudos métricos em pesquisas interdisciplinares não é privilégio dos 

últimos anos. A partir de vinte revistas listadas no JCR da SCI buscaram-se 

um índice de interdisciplinaridade. Identificou-se que o uso combinado 

deste método de co-classificação com o método de co-citação. Essa 

junção de métodos mostra como é desafiador identificar relações entre 

campos. Como afirmam Tomov e Mutafov (1996, p. 268), ´´ A 

interdisciplinaridade pode ser expressa em diferentes níveis que merecem 

                                                           
13 Bibliometrics and scientometrics are the methods that have been most used in 

the studies of interdisciplinarity. 

 
14 There exist numerous bibliometric methods to assess the structure and dynamics of 

interdisciplinary links between different fields and subfields. 
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métodos adequados de avaliação cientométrica.15`` Assim, os métodos 

utilizados devem ser adequados ao objetivo interdisciplinar de interesse.  

Vale ressaltar que, inspirado em Lancaster, Tomov e Mutafov 

(1996) afirmaram que comunidade cientométrica deve atrair os jovens 

cientistas de diferentes disciplinas. Para os autores, educação e 

formação em cientometria aplicadas para cientistas seria um importante 

impulso na política científica do futuro. Tomov e Mutafov (1996) finalizam 

que afirmando que a análise cientométrica da interdisciplinaridade é 

adequada para identificar relações entre campos científicos, além do 

que, já foi provado que o uso de co-classificação e de co-citação tem-

se apresentado útil para pesquisa interdisciplinar. 

O terceiro texto destacado denomina-se ´´A ciência é cada vez 

mais interdisciplinar?``. Na primeira década do século XXI a produção de 

estudos interdisciplinares utilizando métricas informacionais se acentuou. 

Conseguimos recuperar dessa década, mais de dez pesquisas que se 

enquadram nesses parâmetros. Dentre os trabalhos, se destaca o artigo 

dos autores Alan L. Porter e Ismael Rafols (2009) que decidiram pesquisar 

se de fato a ciência é cada vez mais interdisciplinar, na contra mão dos 

discursos anedóticos, ou seja, que afirmam, mas não apresentam dados 

empíricos.  

Por meio da produção de mais de seis domínios de investigação, 

os autores investigam as possíveis mudanças interdisciplinares nas 

publicações científicas desses campos entre os anos de 1975 até 2005. 

Para isso, utilizaram da bibliometria com foco nos indicadores de citação 

e colaboração. Resultando na afirmação de que, ´´ em resumo, a 

ciência é, de fato cada vez mais interdisciplinar, mas em pequenos 

passos16.`` Tais metodologias métricas, tem contribuído para 

                                                           
15 The interdisciplinarity can be expressed at different levels that deserve suitable 

methods of scientometric assessment. 
16 In summary, science is indeed becoming more interdisciplinary, but in small 

steps. 
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entendermos melhor a produção científica possibilitando reflexões e 

ajustes nas suas dinâmicas. 

O quarto trabalho destacado denomina-se ´´Marca corporativa: 

uma revisão da literatura interdisciplinar``. A segunda década do século 

XXI nem terminou e já é possível recuperar mais trabalhos que toda a 

década anterior. Identificamos 13 pesquisas com as qualificações 

exigidas. Dentre eles, destaca-se o estudo realizado em parceria entre o 

pesquisador americano Marc Fetscherin e do suíço Jean-Claude Usunier. 

Os autores tiveram como objetivo analisar como evoluiu a pesquisa 

acadêmica sobre marca corporativa. Para isso, eles usaram análise de 

cocitação da bibliométrica nos artigos publicados entre 1969 e 2008.  

O estudo resultou no entendimento de que ´´O campo é 

notavelmente interdisciplinar, com artigos publicados principalmente em 

disciplinas de negócios, gestão, arquitetura, artes e comunicação17.`` 

(FETSCHERIN; USUNIER, 2010, p. 733) O autor ressalta que apesar do alto 

grau de objetividade, a análise bibliométrica tem uma dimensão 

subjetiva, visto que fazem-se escolhas sobre os termos de pesquisa 

utilizados e o período de tempo, bem como identificar e rotular os fluxos 

de núcleo de pesquisa com a ajuda de softwares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 The field is notably interdisciplinary, with articles published mainly in business, 

management, architecture, arts and communications disciplines. 
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Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os 

timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca 

tendo certeza do seu destino.  

(Leonardo da Vinci). 

 

6 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Este capítulo dedica-se a apresentar os procedimentos 

metodológicos que guiaram a presente pesquisa. Apresentam-se as 

fontes e os percursos para realizar o levantamento dos dados empíricos 

que subsidiaram esta empreitada científica.  

6.1 Fontes para coleta de dados 

Após alguns testes na base Web of Science, percebeu-se que a 

base não apresentava um resultado favoravem para análise desta 

pesquisa. Sendo assim, para identificar as relações entre CC e CI, 

estabeleceu-se o corpus desta pesquisa na produção científica 

indexada na base de dados Scopus. Além da base Scopus possibilitar  

classificação e combinação entre áreas de comunicação e informação 

por meio das afiliações organizacionais (há um campo de metadado 

chamado ´´AFFILORG``) dos autores, ela também proporcionou uma 

melhor resultado de produções científica para a análise desta pesquisa.  

A Scopus se define como: 

O maior banco de dados de citações e resumo de 

literatura revisada por pares: revistas científicas, livros 

e conferências. A Scopus oferece ferramentas 

inteligentes para rastrear, analisar e visualizar a 

pesquisa, fornecendo uma visão abrangente da 

produção mundial de pesquisa nas áreas de ciência, 

tecnologia, medicina, ciências sociais e artes e 

humanidades18. (ELSEVIER, 2016). 

A Scopus abrange várias áreas do conhecimento: ciência, 

matemática, engenharia, tecnologia, saúde e medicina, ciências sociais 

                                                           
18 The largest abstract and citation database of peer-reviewed literature: 

scientific journals, books and conference proceedings. Delivering a 

comprehensive overview of the world's research output in   the fields of science, 

technology, medicine, social sciences, and arts   and humanities, Scopus 

features smart tools to track, analyze and visualize research. (ELSEVIER, 2016). 
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e artes e humanidades. A base conta com mais de 60 milhões de 

registros, isso inclui: mais de 21.500 revistas (revisão por pares [peer-

review]), dos quais mais de 4.200 são de acesso aberto completo; mais 

de 360 publicações comerciais; publicações de mais de 5.000 editores 

internacionais, incluindo a Cambridge University Press, o Instituto de 

Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), Nature Publishing Group, 

Springer, Wiley-Blackwell e, é claro, Elsevier; artigos-em-imprensa (ou seja, 

artigos que foram aceitos para publicação) de mais de 5.000 títulos. Além 

disso, a Scopus disponibiliza mais de 130.000 livros.  

A Scopus é reconhecida pela sua cobertura (possui mais revistas 

indexadas do que a base de dados Web of Science) e sua capacidade 

de combinações múltiplas possíveis para realizar uma estratégia de 

busca mais completa e específica. A base apresenta na sua tela inicial 

de busca um link para os tipos de buscas que ela pode realizar. Os 

códigos do campo [field codes] de busca são primeira seção dos tipos 

de buscas apresentado pela base, e podem ser visualizados em no 

Anexo A. Nessa tabela são apresentadas os códigos, suas descrições e 

alguns exemplos. Ter ciência desses códigos é essencial para 

compreender a estratégia de busca realizada para a recuperação dos 

dados que subsidiaram este trabalho.  

Para o levantamento dos dados desta pesquisa, após vários 

testes, realizou-se uma estratégia de busca inicial (dia 17 de dezembro 

de 2016), como pode ser visualizado no Quadro 1. Percebe-se que essa 

estratégia de busca inicial foi delimitada pelas afiliações das 

organizações [AFFILORG] das áreas de comunicação e informação, ou 

seja, as áreas de afiliações dos autores (um ou mais) deveriam conter a 

relação explicita das áreas de comunicação e informação. Além disso, 

houve uma delimitação por tipo de documento [DOCTYPE] artigo e por 

subáreas [SUBJAREA] do conhecimento. Assim, foram delimitados 

somente artigos e recuperados documentos apenas das áreas de 

ciências sociais [SOCI] ou multidisciplinaridade [MULT]. Em outras 

palavras, a estratégia de busca utilizada buscou encontrar autores que 
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possuíam relações entre as áreas de informação ou comunicação a 

partir das afiliações dos autores, nas áreas de ciências sociais aplicadas e 

multidisciplinar. Com isto, pressupõe-se que o corpus de artigos 

resultantes da estratégia de busca pode ser considerado potencialmente 

interdisciplinar entre as duas áreas estudadas. 

Quadro 1 - Estratégia de busca: delimitação inicial 

( AFFILORG ( "Communication science" )  AND  AFFILORG ( "Information 

science" ) )  OR  ( AFFILORG ( "Communication and 

Information" )  OR  AFFILORG ( "Information and 

communication" ) )  OR  ( AFFILORG ( "Communication and 

Information" )  OR  AFFILORG ( "Information and 

communication" ) )  OR  ( AFFILORG ( "Communication 

studies" )  AND  AFFILORG ( "information science" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( DOCTYPE ,  "ar" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  "MULT" ) ) 

RESULTADO: 2.317 ARTIGOS RECUPERADOS 

FONTE: elaborado pelo autor. 

Essa primeira estratégia de busca resultou em 2.317 artigos 

recuperados. Desse montante, foram selecionados apenas os periódicos 

que apresentavam mais de dez artigos, ou seja, para essa pesquisa 

foram selecionados somente os periódicos que mais publicam sobre 

relações entre informação e comunicação. Após a leitura de alguns 

títulos e resumos, percebeu-se que algumas revistas possuíam poucos 

artigos relevantes. Por esse motivo a estratégia de delimitação das 

revistas que apresentavam mais de dez artigos foi adotada. Assim, com 

essa delimitação, os 2.317 artigos recuperandos na busca inicial foram 

reduzidos para 1,122 artigos. Isso pode observado no Quadro 2.  

Quadro 2 - Estratégia de busca: delimitação dos periódicos com mais de dez 

artigos  

( AFFILORG ( "Communication science" )  AND  AFFILORG ( "Information 

science" ) )  OR  ( AFFILORG ( "Communication and 

Information" )  OR  AFFILORG ( "Information and 

communication" ) )  OR  ( AFFILORG ( "Communication and 

Information" )  OR  AFFILORG ( "Information and 

communication" ) )  OR  ( AFFILORG ( "Communication 

studies" )  AND  AFFILORG ( "information science" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( DOCTYPE ,  "ar " ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI " )  OR  LIMIT-



102 
 

TO ( SUBJAREA ,  " MULT " ) )  AND  ( LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Information 

Japan" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Journal Of Information And 

Computational Science" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Jilin Daxue Xuebao 

Gongxueban Journal Of Jilin University Engineering And Technology 

Edition" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Scientific Reports" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "IEEE Transactions On Information Theory" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des 

Sciences" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Scientometrics" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Health Communication" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Public Relations Review" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Advanced Science Letters" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Indian Journal Of Science And Technology" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Asian Journal Of Communication" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Journal Of The Association For Information Science And 

Technology" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Library And Information Science 

Research" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Journal Of Health 

Communication" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Journal Of Information 

Science" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Telematics And 

Informatics" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Journal Of Information Science 

And Engineering" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Information Processing And 

Management" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Online Information 

Review" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "First Monday" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Telecommunications Policy" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Information" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Library 

Review" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Proceedings Of The Asist Annual 

Meeting" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Springerplus" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Computers And Education" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Journal Of Documentation" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Malaysian Journal Of Library And Information 

Science" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Computers And Security" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Cyberpsychology Behavior And Social 

Networking" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Journal Of 

Communication" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Aslib Proceedings New 

Information Perspectives" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Current 

Science" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Australian Journal Of Basic And 

Applied Sciences" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Middle East Journal Of 

Scientific Research" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Proceedings Of The 

National Academy Of Sciences Of The United States Of America" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Computer Standards And Interfaces" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Journal Of Applied Sciences" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Journalism And Mass Communication 

Quarterly" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Information Communication And 

Society" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Information Research" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "International Information And Library Review" )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Shanghai Jiaotong Daxue Xuebao Journal Of Shanghai 

Jiaotong University" ) ) 

RESULTADO: 1.122 ARTIGOS RECUPERADOS 

FONTE: elaborado pelo autor. 
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Após selecionar esses 1.122 artigos, realizou-se uma nova 

delimitação. Para isso, utilizou-se como critério a análise dos assuntos dos 

escopos das revistas e dos artigos recuperados por essa estratégia de 

busca. Ou seja, os periódicos que não apresentavam em seus escopos 

temáticas de pesquisa nas área de comunicação e ciência da 

informação foram excluídos do corpus da análise. 

Com base nos procedimentos metodológicos adotados, a 

quantidade de artigos foi reduzida para 438 artigos. Salienta-se que esses 

periódicos possuem forte aderência nas áreas de comunicação e 

informação. Sendo assim, restaram-se 23 periódicos (Apêndice B - 

Periódicos selecionados) e foram rejeitados 22 (Apêndice C - Periódicos 

descartados). Como pode ser observado no Quadro 3, além das 

delimitações dos periódicos selecionados pelo o escopo, houve exclusão 

dos quatros artigos do ano de 2017, visto que, as publicações de 2017 só 

começaram e seria desproporcional selecionar os artigos desse ano para 

compor o corpus desta pesquisa.  

Quadro 3 - Estratégia de busca: delimitação final 

( AFFILORG ( "Communication science" )  AND  AFFILORG ( "Information 

science" ) )  OR  ( AFFILORG ( "Communication and 

Information" )  OR  AFFILORG ( "Information and 

communication" ) )  OR  ( AFFILORG ( "Communication and 

Information" )  OR  AFFILORG ( "Information and 

communication" ) )  OR  ( AFFILORG ( "Communication 

studies" )  AND  AFFILORG ( "information science" ) )  AND  ( LIMIT-

TO ( DOCTYPE ,  "ar " ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI " )  OR  LIMIT-

TO ( SUBJAREA ,  " MULT " ) )  AND  ( LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  "Scientometrics 

" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Public Relations Review " )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Asian Journal Of Communication " )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Journal Of The Association For Information Science And 

Technology " )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Library And Information Science 

Research " )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Journal Of Information Science 

" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Information Processing And Management 

" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Online Information Review " )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  " First Monday " )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " 

Telecommunications Policy " )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Library Review 

" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Proceedings Of The Asist Annual Meeting 

" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Computers And Education " )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Journal Of Documentation " )  OR  LIMIT-

TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Malaysian Journal Of Library And Information Science 
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" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Cyberpsychology Behavior And Social 

Networking " )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Journal Of Communication 

" )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Aslib Proceedings New Information 

Perspectives " )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Middle East Journal Of Scientific 

Research " )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Journalism And Mass 

Communication Quarterly " )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Information 

Communication And Society " )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " Information 

Research " )  OR  LIMIT-TO ( EXACTSRCTITLE ,  " International Information And 

Library Review " ) )  AND  ( EXCLUDE ( PUBYEAR ,  2017 ) ) 

RESULTADO: 438 ARTIGOS SELECIONADOS 

 

O passo a passo da estratégia de busca e seleção do corpus é 

sintetizada no Quadro 4. Percebe-se três etapas importante para o 

refinamento do corpus desta pesquisa.  

Quadro 4 – Síntese do passo a passo da estratégia de busca e seleção do 

corpus desta pesquisa 

  

 

 

 

 

   

Fonte: elaborado pelo autor 

 

6.2 Fundamentos da pesquisa 

Pesquisar é seguir um procedimento formal com método de 

pensamento reflexivo que solicita um tratamento científico e se constitui 

no caminho para descobrir verdades parciais. (LAKATOS, 1992). Nesse 

sentido, pesquisar é uma atividade que visa buscar um determinado 

conhecimento. Evidentemente, a pesquisa científica vai além de um 

mero levantamento sem critérios rígidos. Gastão (2007) afirma que 

pesquisa científica é: 

Estratégia incial

•Delimitação: 
•Afiliações org.

•Tipo de documento

•Sub-área

Estratégia 
intermediária

•Delimitação dos 
periódicos como 
mais de 10 de artigos 

Estratégia final

•Delimitação dos 
periódicos com 
escopo temático

•Exclusão dos artigos 
de 2017
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Um conjunto de ações metodicamente organizadas, 

baseadas em procedimentos racionais e 

sistemáticos, que faz uso de métodos, técnicas e 

instrumentos apropriados, realizada com o objetivo 

de solucionar um problema de cunho doutrinário, 

administrativo ou de instrução e relatada por meio 

de um discurso escrito autêntico, coerente, portanto 

ausente de contradições, lógico, agradável de ler e 

de ver, gramaticalmente impecável e 

absolutamente conforme as normas técnicas 

brasileiras em vigor. (GASTÃO, 2007, p. 16). 

Nessa mesma perspectiva, Gil (1999) esclarece que o 

conhecimento científico é objetivo, pois ele descreve a realidade 

independentemente dos caprichos do pesquisador. Além disso, ele é 

racional porque se vale, sobretudo, da razão, e não só de sensação ou 

impressões, para chegar aos seus resultados. É sistemático porque se 

preocupa em construir sistemas de ideias organizadas racionalmente e 

em incluir os conhecimentos parciais em totalidades cada vez mais 

amplas. E geral, pois seu interesse se dirige fundamentalmente à 

elaboração de leis ou normas gerais que explicam os fenômenos de 

certo tipo. Além de ser verificável, visto que, sempre possibilita 

demonstrar a veracidade das informações. Finalmente, é falível porque, 

ao contrário de outros sistemas de conhecimento elaborados pelo 

homem, reconhece sua própria capacidade de errar. (GIL, 1999) 

Assim como afirma Bicalho (2009), esta pesquisa é de natureza 

básica, aborda o tema de forma qualitativa e quantitativa, pois não 

acredita-se em uma pesquisa nas ciências sociais aplicadas com 

abordagem estritamente quantitativa ou anti-quantitativa.  

Com o objetivo de trazer uma visão geral e com a finalidade 

de desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias está pesquisa 

se caracteriza por ser exploratória e descritiva, visto que, este trabalho 

pretende explorar a análise de exemplos que estimulem a compreensão 

do fenômeno. Além disso, será descritiva, pois descreverá os fatos e 

fenômenos da produção científica das áreas da CC e da CI. (GIL, 1999). 
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Na realização da pesquisa empírica foi necessário o 

estabelecimento de critérios para compreender as relações 

interdisciplinares entre a CC e a CI. Assim, os atributos considerados 

importantes para analisar a interdisciplinaridade são: 

a) Temas de pesquisa dos artigos; 

b) Métodos utilizados; 

Para a realização desta pesquisa, são identificadas as possíveis 

relações entre a CC e a CI por meio dos critérios definidos acima. São 

critérios similares utilizados em outras pesquisas empíricas que tiveram 

objetivo de identificar relações interdisciplinares (MARICATO; REIS, 2014; 

REIS, 2015; SANTOS, 2012; ALVES; DUARTE, 2015; FREITAS, 2007; SILVA; LIMA; 

ARAÚJO, 2009). 

A população desta pesquisa: 438 artigos recuperados na base de 

dados Scopus. Nessa amostra realizou-se uma análise, a fim de identificar 

e compreender as relações interdisciplinares entre a CC e a CI.  

O primeiro critério para identificar relações interdisciplinares nesta 

pesquisa, temas de pesquisa dos artigos, sendo que procurou-se 

identificar quais assuntos os artigos da área da CC ou da CI estão 

estudando. Vale ressaltar, que essa identificação será feita da amostra 

dessa pesquisa, isto é, são os artigos de autores de faculdades tanto de 

comunicação e informação. Assim, identifica-se os temas de pesquisa 

dos autores que produzem conhecimentos ilimitados aos campos 

comunicacional ou informacional. Para detectar esses temas, utilizar-se-á 

as palavras-chave dos artigos.  

O segundo critério de indício de interdisciplinaridade entre CC e 

CI será a identificação dos Métodos utilizados. Nesse último critério, 

buscou-se os métodos praticados pelas essas duas ciências são 

intercambiados, de modo a compreender os métodos interdisciplinares. 

Como afirma Pombo (2003) às práticas de importação são: 
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Desenvolvidas nos limites das disciplinas 

especializadas e no reconhecimento da 

necessidade de transcender as suas fronteiras. Há 

uma disciplina que faz uma espécie de cooptação 

do trabalho, das metodologias, das linguagens, das 

aparelhagens já provadas noutra disciplina. Há aqui 

uma interdisciplinaridade, digamos assim, centrípeta, 

na medida em que se trata de cooptar, para o 

trabalho da disciplina importadora, determinações 

que pertencem a outras disciplinas. (POMBO, 2003, p. 

9, grifo nosso). 

Como afirma Pombo, a cooptação entre as ciências é 

certificada como prática interdisciplinar. Esta pesquisa pretende 

identificar as possíveis ocorrências desses cooptações nos artigos 

classificadas como sendo das áreas de CC e CI. 

Ressalta-se que foi realizada uma padronização das palavras-

chave (dos autores e do índice da Scopus) e termos das metodologias 

pelo programa Open Refine. Por meio desse software é possível fazer 

agrupamento de termos por proximidade, a partir de indicação do 

programa. Na Imagem 6 é possível visualizar esse processo de 

organização dos termos. Por exemplo, os termos ´´Content analysis``, 

´´content analysi`` e ´´content analysis of interviews`` foram todos 

fundidos [Merge] em ´´Content analysis``. Esse processo é nomeado por 

Agrupamento [Clustering], um recurso que ´´tenta agrupar as opções de 

faceta com base em algumas métricas de similaridade usando vários 

métodos.`` (GOOGLE..., [20--]). 
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Imagem 6 – Open Refine 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Esse processo de limpar os dados no Google Refine não se 

compara com um vocabulário controlado, mas já proporciona uma 

padronização para uma melhor contagem de recorrências dos termos. 

Além das palavras-chave apresentadas, o mesmo processo foi realizado 

com os nomes dos métodos/técnicas. No caso, os termos dos 

métodos/técnicas passaram por outra etapa. Eles foram agrupados por 

categoria de abrangência, ou seja, vários termos foram coligados, por 

exemplo, os termos entrevista em profundidade [in-depth interviews], 

entrevista estruturada [structured interviews], entrevista por telefone 

[telefone interviews], dentre outros, foram todos agrupados no vocábulo 

mais abrangente: entrevistas [interviews]. 
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“Todo grande progresso da ciência resultou de uma 

nova audácia da imaginação”.  

(John Dewey). 

 

7. RESULTADOS E ANÁLISES 

Este capítulo apresenta as análises e os resultados desta 

empreitada científica. As seções de 7.1 a 7.3 apresentam dados que 

contextualizam os resultados das relações interdisciplinares entre a 

Comunicação e a Informação. Assim, como proposto na metodologia 

deste trabalho, as relações interdisciplinares entre as áreas de 

comunicação e informação foram identificadas por meio das palavras-

chave e dos métodos/técnicas de pesquisa utilizados nos artigos que 

compõem o corpus desta investigação científica. Esses resultado são 

apresentados nas duas últimas seções deste capítulo.  

 

7.1 Países com a maior quantidade de artigos 

 

Após o percurso metodológico, foram selecionados 438 artigos 

para extrair os resultados deste trabalho. O primeiro deles é totalidade de 

artigos em um único idioma. Ou seja, 100% do corpus desta pesquisa foi 

escrito em língua inglesa. De fato, reconhece-se atualmente a língua 

inglesa como um idioma franco de troca de conhecimentos científicos 

entre cientistas, assim como o latim já foi um dia. Afinal de contas, ´´a 

comunicação é um ato inerente à pesquisa científica.`` (MUELLER, 1995, 

p. 64).  

A escolha da base Scopus possibilita essa hegemonia da língua 

inglesa nas publicações. O impacto cultural gerado pela supremacia da 

economia dos países anglo-saxônicos é percepetível em muitos campos. 

O campo científico é mais um desses.  

Vale ressaltar que os relatos científicos são produzidos numa 

miríade de idiomas, porém as bases com maior impacto têm 
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predominado os textos em língua inglesa. As próprias universidades vão 

se adaptando a essa lógica comunicativa, com aulas em língua inglesa. 

Não entrar nesse movimento apresenta-se como prejudicador. Em 2013 a 

Folha de São Paulo apresenta as 15 melhores universidades do BRIC e 

países emergentes. O Brasil aparece com 4 universidades na lista geral, 

mas entre as 15 só a Universidade de São Paulo (USP) aparece em 11ª 

lugar. A análise apresentada pela reportagem coloca que a USP estaria 

melhor se as aulas fossem dadas em inglês, pois os outros países ministram 

suas nesta língua mesmo não sendo localizadas em países em que este é 

o idioma oficial.  Percebe-se todo um discurso e reconhecimento da 

língua inglesa como idioma da ciência.  

Na Imagem 6 observa-se que diferentes nacionalidades 

intercambiam resultados científicos num mesmo idioma. Percebe-se que 

nem todos os países são de língua inglesa, como o Brasil. Os países 

([country/territory] na base de dados Scopus) são as nacionalidades das 

instituições que os autores do corpus desta pesquisa estão vinculados. Ou 

seja, levantou-se o nome da faculdade [college/school/faculty], da 

universidade/instituído e do país [country/territory] do autor. Após isso, 

separou-se esses autores pelas faculdades [college/school/faculty] que 

apresentavam o termo comunicação e informação e as que 

apresentavam outros termos. Assim, identificamos também quais 

faculdades [college/school/faculty] relacionam com as de 

comunicação e informação.  

Os 438 artigos foram escritos por 1.147 autores. Desses autores, 

767 são de instituições de comunicação e informação. Contudo, 373 

autores são de instituições que não apresentam comunicação e 

informação em seus nomes oficiais. Ressalta-se que 7 autores não 

apresentaram informações suficientes para esta pesquisa. Sendo assim, 

só foi possível identificar o nome da faculdade [college/school/faculty], 

da universidade/instituído e do país [country/territory] dos 1.141 autores 

que apresentaram informações suficientes. 
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Destaca-se que os nomes das instituições foram padronizados. 

Por exemplo, alguns autores nomearam como ´´School of 

Communication and Information`` e outros por ´´Wee Kim Wee School of 

Communication and Information``. Padronizou-se pela segunda opção, 

visto que, era a forma mais recorrente e o site da instituição apresenta-se 

dessa forma.  Houve padronização da língua também. Alguns autores 

expressaram o nome da sua instituição em inglês e outros em espanhol 

da mesma instituição. Por exemplo, ´´Open University of Catalonia`` é o 

mesmo que ´´Universitat Oberta De Catalunya``. Padronizou-se tudo em 

língua inglesa. 

Imagem 6 – Países das instituições dos autores classificadas nas áreas de 

Comunicação e Informação 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 



112 
 

Na Imagem 6 percebe-se uma maior ocorrência de trabalho 

com autores da Singapura [Singapore] (271) e Estados Unidos [United 

States] (241). O terceiro país de maior ocorrência é a Espanha [Spain] 

com 55 artigos publicados. Assim, pode-se afirmar que há uma elite de 

trabalhos de autores de instituições das áreas de comunicação e 

informação na Singapura e nos Estados Unidos. Só esses dois países 

representam aproximadamente 66.6% dos 768. Todos esses dados podem 

ser observados com mais detalhes no Apêndice B.  

Observa-se um padrão um pouco diferente dos coautores do 

autores de instituições que apresentaram comunicação e informação 

em seus nomes. Na Imagem 7, apresenta os países mais ocorrentes dos 

coautores que não apresentaram vínculo com instituições nomeadas por 

comunicação e informação. Nota-se que os Estados Unidos [United 

States](142) contam com a maior relevância. Enquanto outros países, 

como por exemplo, Espanha [Spain](38), Reino Unido [United 

Kingdom](32), Coreia do Sul [South Korea](24) e Singapura 

[Singapore](20) juntas não chegam alcançar os Estados Unidos. Todos 

esses dados podem ser observados com mais detalhes no Apêndice C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Imagem 7 – Países das instituições dos autores não classificadas nas áreas de 

Comunicação e Informação 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

7.2 Universidades com maior quantidade de artigos 

 

A Imagem 8 evidencia apenas as universidade/institutos que 

apresentaram mais de 10 ocorrências de autores. De 82 diferentes 

universidades, só a Nanyang Technological University foi responsável por 

34.89% das autorias vinculadas às faculdades de comunicação e 

informação dessas universidades. Na Imagem 8 percebe-se uma elite. 

Essas 10 universidades representam 77.73% dos autores vinculados às 

faculdades de comunicação e informação. Todos esses dados podem 

ser observados com mais detalhes no Apêndice D. 
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Imagem 8 – Universidades das áreas de Comunicação e Informação com 

ocorrência de mais de 10 autores vinculados 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Diferentemente da Imagem 8, a Imagem 9 apresenta uma 

divisão mais igualitária de coautores vinculados às faculdades que não 

apresentaram comunicação e informação em seu nomes, ou seja, essas 

são as universidades dessas faculdades. O primeiro lugar, CIBER Research 

Ltd, ´´é um grupo de pesquisa interdisciplinar e independente orientado 

por políticas, voltado para o consumidor.19`` (CIBER RESEARCH LTD, [20--

?]). O professor David Nicholas foi fundador desse grupo de pesquisa. 

Antes disso, foi diretor do Departamento de Estudos de Informação no 

University College de Londres. O CIBER Research Ltd realiza pesquisas 

principalmente nas áreas de ciência da informação e biblioteconomia.    
                                                           
19 CIBER research is a policy-led, consumer-driven, interdisciplinary and 

independent research group. (CIBER RESEARCH LTD, [20--?]) 
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Imagem 9 – Universidades com mais ocorrência não classificadas nas áreas de 

Comunicação e Informação dos autores 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Outro diferencial entre os autores de faculdades de 

comunicação e informação dessas universidades e autores vinculados 

em outros tipos de faculdades foi que no primeiro caso houve uma maior 

ocorrência de autores (738), mas pouca diversidade de universidades 

(82). Contudo no segundo caso, apesar de ter ocorrido uma menor 

ocorrência de autores (373), houve uma diversidade de tipos de 

universidades (206) maior que o primeiro caso. Sendo assim, a elite da 

Imagem 9 é menor que da Imagem 8, pois ela só apresenta 23.05% das 

recorrências de autores vinculados às essas universidades. 

A Imagem 10 apresenta as faculdades de comunicação e 

informação a que os autores do corpus desta pesquisa estão vinculados. 
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Vale ressaltar que essas faculdades de comunicação e informação 

foram recuperadas inicialmente na estratégia de busca desta pesquisa 

com o operador AFFILORG. Assim, todos os artigos que apresentaram 

pelo menos um autor vinculado às instituições de comunicação e 

informação foram recuperados, ou seja, essas vinculações definiram 

todos os outros resultados dessa pesquisa.   

Na Imagem 10, as faculdades de comunicação e informação 

foram apresentadas com os nomes das suas universidades para 

diferenciar uma de outra, pois algumas faculdades apresentam o mesmo 

nome, por exemplo, ´´School of Communication and Information`` pode 

ser faculdade da ´´Rutgers University`` ou da ´´The state university of New 

Jersey``. Para diferenciá-la acrescentou-se o nome da universidade.  

Nota-se na Imagem 10 as faculdades que apresentaram de 10 

ocorrências na parte superior. Das 88 faculdades, essas 13 representam 

77.34% das incidências, ou seja, as outras 75 faculdades não se 

destacaram no corpus desta pesquisa. Todos esses dados podem ser 

observados com mais detalhes no Apêndice F. 
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Imagem 10 – Faculdades de autores vinculados à comunicação e informação 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

No Wee Kim Wee School of Communication and Information - 

Nanyang Technological University três objetivos determinam o currículo, 

programas e atividades deles: ´´ajudar nossos alunos a se tornarem 

profissionais competentes nos setores de mídia e informação, ser uma 
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instituição de pesquisa de primeira linha e manter uma rede internacional 

de educadores, Pesquisadores e profissionais.20`` (NANYANG 

TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 2015). 

Com a missão de ´´educar e nutrir profissionais e acadêmicos 

de comunicação e informação, para avançar o conhecimento e servir a 

sociedade21.`` O Wee Kim Wee School of Communication and 

Information - Nanyang Technological University oferece cursos de 

graduação [undergraduate] e pós-graduação [graduate]. No primeiro 

nível há cursos de bacharelado em Estudos de Comunicação [Bachelor 

of Communication Studies] e bacharelado em Artes [Bachelor of Arts]. 

Para os alunos do curso de arte é possível seguir uma das combinações: 

A) Economia e Análise de Mídia ou B) Psicologia e Análise de Mídia. Em 

nível de pós-graduação, o Wee Kim Wee School of Communication and 

Information oferece mestrado em Comunicação de Massa [Mass 

Communication], Estudos de Informação [Information Studies], Sistema de 

Informação [Information Systems] e Gestão do Conhecimento 

[Knowledge Management].  Além disso, há o Doutorado em filosofia 

[Doctor of Philosophy] com duas ênfases, uma na área de Informação e 

outra na área de Comunicação. Na primeira área as pesquisas 

englobam:  

Interação com computadores humanos, jogos e 

gamificação, recuperação e análise de informações, 

mídias sociais, computação móvel e ubíqua, 

comportamento da informação, alfabetização da 

informação, organização do conhecimento, 

aplicações e práticas de gerenciamento de 

                                                           
20 To help our students become adept professionals in the media and information sectors, 

to be a premier research institution, and to maintain an international network of 

educators, researchers and professionals. (NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 

2015). 

 
21 To educate and nurture communication and information professionals and academics, 

to advance knowledge, and to serve society.  (NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 

2015). 
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conhecimento22. (NANYANG TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY, 2015). 

Na ênfase de comunicação as pesquisas englobam:  

Comunicação e informação em saúde, 

comunicação de marketing e relações públicas, 

artes midiáticas e estudos culturais, comunicação 

mediada por computador, jornalismo, comunicação 

internacional / intercultural, direito e política de 

comunicação.23 (NANYANG TECHNOLOGICAL 

UNIVERSITY, 2015). 

Conhecendo a estrutura organizacional do Wee Kim Wee 

School of Communication and Information da Nanyang Technological 

University percebe-se uma aproximação entre profissionais de 

comunicação e informação e, consequentemente entre suas pesquisas 

também. Não só essa faculdade, mas todas as outras têm a possibilidade 

de uma melhor interação entre essas duas áreas. Juntas, essas áreas 

podem progredir e, assim, contribuindo para o avanço do conhecimento 

nas áreas de comunicação e informação. (BRAMIBILLA, 2007, p. 31). 

Ressalva-se algumas limitações desta pesquisa. Uma delas é 

como as afiliações levantadas pela base Scopus foi determinada pelo o 

uso dos termos ´´comunicação`` e ´´informação`` em língua inglesa. 

Sabe-se que algumas faculdades, mesmo apresentando esses termos, 

não apresentam cursos de graduação e/ou de pós-graduação nas 

áreas de comunicação. Das 14 apresentadas na Imagem 10, apenas 

uma não apresentou cursos nesse área. Vale destacar também que a 

delimitação de periódicos das áreas de comunicação e informação foi 

um diferencial, ou seja, mesmo que os autores não fosse de faculdades 

de comunicação e informação, eles publicaram em revistas científicas 

                                                           
22 Human computer interaction, games and gamification, information retrieval and 

analytics, social media, mobile and ubiquitous computing, information behaviour, 

information literacy, knowledge organization, knowledge management applications and 

practices. (NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 2015). 

 
23 Health communication and information, marketing communication and public 

relations, media arts and cultural studies, computer-mediated communication, 

journalism, international/intercultural communication, communication law and policy. 

(NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, 2015). 
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que apresentaram essa temática nos seus escopos. Indica-se para futuras 

pesquisas, identificar a história e os cursos das 88 faculdades de 

comunicação e informação (Apêndice F) a fim de conhecer melhor a 

institucionalização dessas duas áreas em organizações. 

Na Imagem 11 observa-se as faculdades que não 

apresentaram os termo ´´comunicação`` e ´´informação`` em língua 

inglesa. Salienta-se que houve uma maior (245) diversidades de 

faculdades que não apresentaram esses termos com as que 

apresentaram(88) (Imagem 10). Contudo, com uma menor recorrência. 

As instituições que apresentaram mais de quatro incidências são 

apresentadas na Imagem 11.    

Imagem 11 – Faculdades de autores vinculados a outras áreas do 

conhecimento 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Constata-se que os autores afiliados às organizações de 

Comunicação e Informação publicam, principalmente com autores 

afiliados às instituições apresentadas na Imagem 11. Evidencia-se uma 

relação próxima com a Ciência da informação apresentada no primeiro, 

segundo e quinto lugar das instituições da Imagem 10, pois são 

instituições de pesquisadores da área de ciência da informação. Além 

disso, há relações com as áreas de educação, publicidade, relações 

públicas, medicina e estatística. A Imagem 11 apresenta somente as mais 

recorrentes, no Apêndice E expõem todas as instituições, ou seja, 

apresenta um leque maior de áreas que as faculdades de comunicação 

e informação se relacionam. 

 

7.3 Periódicos com maior quantidade de artigos publicados 

 

A Imagem 12 apresenta os periódicos os utilizados pelos autores 

de ligados as faculdades de comunicação e informação. Além disso, na 

mesma imagem é possível perceber os anos que essas revistas científicas 

mais receberam publicações dos autores dessa pesquisa. Fica evidente 

que entre os anos de 2009 a 2016 houve a maior incidência de 

publicações, em variados periódicos. Nota-se que o ano de 1984 foi 

quando ocorreu a primeria publicação entre os artigos do corpus desta 

pesquisa, no periódico Journal of Information Science. A maior 

quantidade de publicações foi em 2012 com 56 artigos publicados. 

Observa-se que não é possível identificar uma elite, visto que, com 

exceção de alguns, todos os periódicos apresentam uma quantidade 

balanceada de publicações. 
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Imagem 12 – Periódicos e anos de publicação dos autores ligados às áreas de 

Comunicação e Informação e seu coautores ligados a outras áreas 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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7.4 Análise das palavras-chave dos artigos 

A base Scopus disponibiliza dois tipos de palavras-chave, as dos 

autores [AUTHORS KEYWORDS] e um índice de palavras-chave [INDEX 

KEYWORDS]. No segundo caso, as palavras são atribuídas pela Scorpus 

por meio do seu vocabulário controlado. A Imagem 13 apresenta as 

palavras-chave mais recorrentes do corpus desta pesquisa. Observa-se 

que os termos Mídia social [social media] (44), humano [Human] (29), 

Recuperação da informação [Information retrieval] (28), Internet (24), 

Feminino [Female] (20), Masculino [Male] (20) foram os termos que 

obtiveram 20 incidência para cima. A Imagem 13 só expõe as palavras-

chave que apresentaram mais de quatro recorrências. De 1195 termos 

diferentes, apenas 61 obtiveram cinco citações para cima. Esse grupo de 

61 palavras representam 28.68% de todas as recorrências das palavras-

chaves. Todos esses dados podem ser observados com mais detalhes no 

Apêndice H. 

Imagem 13 – Índice de palavras-chaves  
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Fonte: elaborado pelo autor. 

Apesar de serem os mesmo artigos, as palavras-chave 

apresentaram algumas diferenças entre os termos dos autores e do 

Índice da Scopus. Contudo, percebe-se entre os termos 

iguais/semelhantes que foram apresentados nas Imagens 13 e 14. Os 

termos mídia social [social media] e Recuperação da informação 

[Information retrieval] são os assuntos iguais e mais recorrentes nos dois 

grupos de palavras-chave. Vale ressaltar que o termo Singapura 

[Singapore] (20) foi o mais recorrente entre as palavras dos autores, 

pode-se inferir que esse alto uso é resultado da quantidade de artigos 

produzidos por autores vinculados ao Wee Kim Wee School of 

Communication and Information - Nanyang Technological University.  

Destaca-se que os termos apresentados na Imagem 14 

representam 21,32% de todas as ocorrências das palavras-chave dos 

autores. De 1.133 termos, apenas 43 tiveram mais de três ocorrências e 

eles são expostos na Imagem 14. Todos esses dados podem ser 

observados com mais detalhes no Apêndice I. 

Imagem 14 – Palavras-chaves dos autores 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Nota-se nas Imagens 13 e 14 assuntos comuns tanto na área de 

comunicação quanto de informação. Percebe-se os termos, como, 

mídia social [social media], comunicação [communication], 

telecomunicações [telecomunication], marketing, mídia de massa [mass 

media], comunicação de crise [crisis communication], relações sociais 

[public relations], dentre outros, são assuntos mais próximos do campo da 

comunicação do que da informação. Entretanto, os termos recuperação 

da informação [information retrieval], uso da informação [information 

use], busca da informação [information seeking], gestão da informação 

[information management], ciência da informação [information science], 

serviços de informação [information services], metadados [metadata], 

letramento informacional [information literacy], bibliometria 

[bibliometrics], estudo de usuário [user studies], dentre outros são termos 

mais próximos da área de informação. Além disso, destaca-se que os 

termos humano [human], feminino [female], masculino [male], 

adolescente [adolescent], pesquisas [surveys], adulto [adult], motivação 

[motivation], análise de conteúdo [content analysis], universidades 

[universities], colaboração [callaboration], qualidade [quality], dentre 

outros são termos mais genéricos, ligados à ciência como um todo, não 

sendo possível uma classificação.  

Nesse raciocínio, constata-se que os termos educação 

[education], estudantes [students], sistema de aprendizagem [learning 

systems], aprendizagem on-line [e-learning], comportamento social 

[social behavior], educação a distancia [distance education] apontam 

para uma aproximação da área de educação para as áreas de 

comunicação e informação. Sabe-se que todo processo educativo 

envolve comunicação e informação. Para Kenski (2008, p. 648) 

´´Educação e comunicação são necessidades exigidas em todos os 

campos em que prevalecem as relações humanas e técnicas.`` Afinal de 

contas, “o ato de educar é um ato de comunicação” (PRETTO, 2008, p. 

13). Para Kenski:  
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A relação biunívoca em que se entrelaçam 

educação e comunicação engloba os mais 

diferenciados assuntos formais e não-formais 

conscientes e determinados, ou nem tanto assim. 

Envolve também manifestações humanas expressivas 

- mediadas ou não - em um sentido de 

transformação e continuidade das relações 

interpessoais. abrange a autonomia para a 

produção e a realização de conteúdos midiáticos 

contextualizados, as próprias invoações, as 

interconexões possíveis entre processos e produtos 

comunicaionais; as mentagens e edições como 

aprendizagens e descobertas, refletindo o sentido de 

aprender, os desejos de ir além e ultrapassar as 

fronteiras de si em múltiplas dimensões pessoais e 

sociais. (KENSKI, 2008, p. 649).  

Para o autor quanto mais ampliarmos o sentido de 

comunicação e educação, mais compreenderemos uma relação 

estreita entres essas duas áreas. Na perspectiva de Belloni (2002), pode-se 

identificar duas perspectivas ou abordagens dessa intersecção da 

comunicação com a informação. A primeira refere-se à pedagogia dos 

meios e Belloni nomeia de educação-para-os-meios ou mídia-educação. 

A segunda diz respeito aos meios na pedagogia, tanto teórica quanto 

prática, conhecida como tecnologia educacional. 

Assim como na comunicação, a educação e a informação são 

áreas factíveis com todas as áreas de conhecimento. A relação da 

educação com a ciência da informação é percebida claramente por 

tempos, como por exemplo, letramento informacional, comportamento 

informacional, mediador da informação, dentre outros. Esses termos são 

carregados de conceitos que inter-relacionam com a área da 

educação. Além disso, a educação só se faz possível com uso de 

informação, para isso ela deve estar disponível e acessível. 

Historicamente, as instituições educacionais e informacionais 

estabeleceram parcerias para fortalecimento de ambas. Para Freire 

(2007): 

Uma parceria entre informação e educação pode 

fazer diferença no desenvolvimento do processo 

educativo e do ensino, contribuindo para o 
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movimento pela democratização do acesso às 

tecnologias de produção e comunicação da 

informação. É nessa parceria que reside nossa 

esperança para inclusão social e cognitiva das 

classes desfavorecidas economicamente - e para 

ela deveria convergir nosso esforço coletivo na 

formulação de políticas públicas que contemplem as 

competências em informação na educação. (FREIRE, 

2007, p. 144). 

Nessa perspectiva de Freire (2007), as áreas de comunicação, 

informação e educação estão totalmente interligadas. Suas práticas são 

virtualmente incorporadas em suas relações.  

Além de termos ligados à área de educação, nota-se nas 

Imagens 13 e 14 termos relacionados com a área de biblioteconomia, 

como por exemplo, biblioteca digitais [digital libraries], bibliometria 

[bibliometrics],  bibliotecas [libraries], bibliotecários [librarians], usuários de 

biblioteca [library users], biblioteca universitária [university libraries] e 

letramento informacional [information literacy]. A recorrência desses 

termos já era pressuposta. A ciência da informação é marcada por 

relacionamentos próximos coma a biblioteconomia, inclusive, em alguns 

países os programas de pós-graduação são nomeados de ciência da 

informação e biblioteca [library and information science].  

Saracevic (1996, p. 49) afirma que o campo comum entre 

biblioteconomia e CI é bastante forte e ´´consiste no compartilhamento 

de seu papel social e sua preocupação comum com os problemas da 

efetiva utilização dos registros gráficos.`` Questões sociais são os motivos 

atrativos entre os campos, isso envolve todo o processo técnico, 

organizacional e humanístico. Ora, pensar a utilização de registros 

informacionais é perceber a complexidade de uso desses recursos.  Além 

disto, Saracevic (1996, p. 49) apresenta as diferenças significativas entre 

biblioteconomia e CI:  

(1) seleção dos problemas propostos e a forma de 

sua definição; (2) questões teóricas apresentadas e 

os modelos explicativos introduzidos; (3) natureza e 

grau de experimentação e desenvolvimento 
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empírico, assim como o conhecimento 

prático/competências derivadas; (4) instrumentos e 

enfoques usados; e (5) a natureza e a força das 

relações interdisciplinares estabelecidas e sua 

dependência para o avanço e evolução dos 

enfoques interdisciplinares. (SARACEVIC, 1996, p. 49). 

A literatura evidencia ligações estreitas entre biblioteconomia e 

CI, mas são campos independentes. Atualmente são marcados por 

relações interdisciplinares, devido às questões históricas de constituição 

da CI e da proximidade com pesquisadores de biblioteconomia. Vale 

destacar que ´´um dos problemas com essa terminologia [ciência da 

informação] é que é aceitável para atividades de estudo e pesquisa, 

mas pouco sonora e um tanto pedante para designar a prática 

profissional.`` (DIAS, 2000, p. 79). 

 

7.5 Métodos e técnicas apresentadas nos artigos 

 

Na Imagem 15 são expostos os termos dos métodos/técnicas 

apresentados nos artigos do corpus desta pesquisa. De 437 artigos, em 

137 não foi possível identificar nem um método/técnica de pesquisa. 

Sendo assim, a Imagem 15 representa métodos/técnicas de 300 artigos. 

Ressalta-se que em alguns artigos foi possível identificar mais de um 

método/técnica, resultando assim numa ocorrência de 

métodos/técnicas e os nãos identificados, maior que quantidade (437) 

de artigos (corpus) desta pesquisa. 

Observa-se que na Imagem 15, que os termos entrevistas 

[interviews] (56), questionário [questionnaire] (42), análise de conteúdo 

[content analysis] (36), bibliometria [bibliometric] (34), estudo de caso 

[case study] (31), levantamento/pesquisa [survey] (29), laboratorial 

[laboratory] (13) e revisão de literatura [literature review] (10) foram os 

métodos/técnicas mais recorrentes, ou seja, são os métodos/técnicas 

mais empregados nas faculdades de comunicação e informação. De 

360 recorrências dos métodos/técnicas apresentados na Imagem 15, os 
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oitos mais incidentes representam 69,72% de todos os métodos/técnicas 

utilizados pelos autores das faculdades de comunicação e informação. 

Todos esses dados podem ser observados com mais detalhes no 

Apêndice J. 
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Imagem 15 – Métodos/técnicas 

 

Fonte: elaborado pelo autor.
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Uma disciplina se caracteriza, principalmente, pela construção 

de teorias, métodos, instrumentos, objeto etc. Sendo assim, quando uma 

disciplina emerge e se constitui pela transversalidade dessas 

características evocadas de outras disciplinas, ela se constitue como 

interdisciplinar.  

Os Campos da comunicação e da informação têm apanhado 

metodologias/técnicas em outros campos para desenvolver suas 

pesquisa e, consequentemente, alcançar seus resultados. A Imagem 15 

mostra que os métodos utilizados pela comunicação e informação não 

são métodos/técnicas com origens nesses campos. Isso implica numa 

constitucionalidade de interdisciplinaridade nas pesquisas desses dois 

campos inter-relacionados, pois quando ´´há uma disciplina que faz uma 

espécie de cooptação do trabalho, das metodologias, das linguagens, 

das aparelhagens já provadas noutra disciplina. Há aqui uma 

interdisciplinaridade...``. (POMBO, 2003, p. 9, grifo nosso). 

Os Campos da comunicação e da informação têm realizado 

essas práticas desde suas origens. Nessa pesquisa, a fim de compreender 

melhor as relações interdisciplinares da comunicação e informação, 

busca-se compreender melhor alguns dos métodos/técnicas mais 

recorrentes identificados nesta pesquisa.  

Entre os métodos/técnicas mais incidentes, o temos entrevistas 

[interviews] ficou em primeiro lugar. Gil (2008, p. 109) afirma que  

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe 

formula perguntas, como o objetivo de obtenção 

dos dados que interessam à investigação.  A 

entrevista é, portanto, uma forma de interação 

social. Mais especificamente, é uma forma de 

diálogo assimétrico, em que uma das partes busca 

coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 

informação. (GIL, 2008, p. 109). 

O autor também afirma é uma das técnicas de coletas de 

dados mais utilizadas âmbito das ciências sociais. Gil (2008) ainda cita os 
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profissionais da psicologia, sociologia, pedagogia e assistência social. A 

comunicação e a informação são consideradas campos sociais e tem 

muitas contribuições teóricas e metodológicas de origens desses campos 

citados por Gil.  

Nas chamadas teorias da comunicação são comuns estudos 

comunicacionais de origem de outros campos. No âmbito da psicologia 

é possível encontrar estudos sobre as massas na teoria do Organismo 

social. Refletindo sobre a gestão das multidões, essa corrente teórica vai 

apresentar estudos sobre a psicologia das massas. O sociólogo italiano 

Scipio Sighele (1868-1913) escreve um ensaio nomeado de ´´A massa 

criminosa``. Ele passa de um psicologia individual para uma psicologia 

coletiva. Para ele, ´´toda multidão, há condutores e conduzidos, 

hipnotizadores e hipnotizados``. (MATTELART; MATTELART, 1999, p. 24). Não 

é difícil de encontrar outros estudos da psicologia nas teorias da 

comunicação, como por exemplo, a Teoria de Chicago e Teoria de usos 

e gratificações. 

A ciência da informação também sofre influências da 

psicologia. A máxima disso ocorre no paradigma cognitivo, 

representado, principalmente, pelos autores B. C. Brookes, Nicholas Belkin, 

Pertti Vakkari e Peter Ingwersen. Com objetivo de superar o paradigma 

físico, que apresenta dificuldades de separar informação de suporte, o 

paradigma cognitivo segue o ´´modelo no qual os conteúdos intelectuais 

formam uma espécie de rede que existe somente em espaços cognitivos 

ou mentais, e chama tais conteúdos de ´informação objetiva`.`` 

(CAPURRO, 2003). Essa perspectiva, enxerga como o usuário pode ser ou 

não transformado pelo os processos informativos.  

A segunda método/técnica mais recorrente nesta pesquisa foi 

questionário [questionnaire], com 42 incidências. Gil (2008) define  

Como a técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas 

com a propósito de obter informações sobre 
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conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado etc. (GIL, 2008, 

p. 121). 

Não é de estranhar o alto uso de questionário entre os 

métodos/técnicas desta pesquisa. A comunicação e a informação 

demandam grande parte das suas pesquisas com pessoas. O 

questionário é um excelente meio para coletar informações. Além disso, 

o questionário possibilita atingir um grande número de pessoas em 

diversas regiões, implica em menores gastos, garante o anonimato das 

pessoas, permite uma liberdade de horário para responder e não expõe 

os pesquisados à influência da pessoa do pesquisador. Entretanto, o 

questionário exclui pessoas analfabetas, impede o auxílio do pesquisador 

ao pesquisado, não garante respostas completas de todos os 

pesquisados e envolve um pequeno número de pessoas. (GIL, 2008).  

 O terceiro método/técnica mais citado nesta pesquisa foi 

análise de conteúdo [content analysis]. Bardin define análise de 

conteúdo como: 

Um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens. (BARDIN 2010, 

p. 44). 

 A análise de conteúdo (AC) é um método muito comum nas 

ciências sociais e humanas, destinado a investigação de fenômenos 

simbólicos. Durante a Segunda Guerra Mundial a AC teve grande 

reconhecimento, entretanto nos anos de 1970 houve desqualificação da 

mesma entre os marxistas. Nos anos de 1990, a web, os jornais online, 

programas de TV e rádio renovou o interesse pelas técnicas de AC, em 

particular graças às facilidades do uso de computadores nas pesquisas.  
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Em 1955, pesquisadores de diversas áreas reforçaram seu 

interesse pela AC, que incorporou novas contribuições. O aspecto mais 

importante, segundo Bardin (2010) foi à superação da ênfase no aspecto 

quantitativo. Isto significa que a AC “já não é considerada 

exclusivamente com um alcance descritivo” (BARDIN, 2010, p. 23), se 

tomando consciência que seu objetivo é à inferência, baseada ou não 

em indicadores quantitativos. 

A AC é bastante comum na comunicação, embora isto não 

signifique que seu uso não seja relevante e comum na informação. No 

campo da comunicação a AC é mais um desses procedimentos 

metodológicos que se encaixou no campo.  

O quarto método/técnica mais recorrente foi a bibliometria. 

Para Araújo (2006, p. 12) a bibliometria é uma ´´técnica quantitativa e 

estatística de medição dos índices de produção e disseminação do 

conhecimento científico.`` Desde sua origem, na biblioteconomia, a 

bibliometria é preocupada com a análise da produção científica e a 

busca de benefícios práticos imediatos para bibliotecas. (FIGUEREIDO, 

1997).  

Com o surgimento da Ciência da Informação, a bibliometria foi 

incorporada ao campo com diversos estudos. Para Cândido e Tambosi 

Filho (2015) a bibliometria ´´com o passar do tempo, voltou-se para o 

estudo de outras formas de publicação para, por fim, voltar-se para os 

estudos de produtividade de autores, periódicos e do estudo de 

citações.``. Além disso, como já foi mencionada, a CI e a 

biblioteconomia estabeleceram relações históricas. Vale ressaltar que a 

revista Scientometrics foi uma das selecionadas no corpus desta 

pesquisa. Interessante notar que entre os métodos métricos de 

informação, somente o a bibliometria e a cientometria foram citados e o 

primeiro com destaque bem maior q o segundo.  
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Com essa breve apresentação sobre os métodos/técnicas mais 

recorrentes (Imagem 16) foi possível perceber a inter-relação dos 

campos da comunicação e da informação com outros campos e entre 

si. A incorporação de um método/técnica é importantíssima na 

constituição do campo, afinal de contas, ele vai moldar os resultados do 

campo. Para González de Gómez,  

A metodologia da pesquisa designa, de maneira 

amplia, o inicio e orientação de um movimento de 

pensamento cujo esforço e intenção direciona-se à 

produção de um novo conhecimento, num horizonte 

de possibilidades sociais e historicamente definidas. 

Os métodos, quantitativos, qualitativos, 

comparativos, assim como as técnicas de coleta e 

análise da informação, definem a direção e 

modalidade das ações de pesquisa de modo 

secundário, estando já ancorados num domínio 

epistemológico e político que acolhe e legitima as 

condições de produção do objeto da pesquisa. Uma 

metodologia de pesquisa teria, para nós, e como 

primeira tarefa, a tematização dessas condições de 

produção do objeto de conhecimento. (GONZÁLEZ 

DE GÓMEZ, 2000).  

Nesta perspectiva, percebe-se que os métodos/técnicas 

utilizados pela Comunicação e Informação, ou por qualquer outra 

disciplina, são definidores da direção e modalidade das ações das 

pesquisas do campo, isto é, a incorporação de metodologias/técnicas 

de campos alheios não representa um estatuto disciplinar, mas uma 

relação entre disciplinas com vistas de uma melhor investigação. Afinal 

de contas, muitas vezes, a interdisciplinaridade é acionada devido à 

complexidade do problema pesquisa, ou seja, o problema requer 

conhecimentos mais abrangentes do que os de uma disciplina. 
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8. CONCLUSÕES 

Todo o caminho desenvolvido nesta pesquisa possibilitou 

resultados para uma melhor compreenção das relações interdisciplinares 

entre a Comunicação e a Informação por meio das suas produções 

científicas. Para finalizar todo esse processo foi necessário uma vereda 

árdua e objetiva. Com a complexidade dos assuntos tratados e as 

questões postas neste trabalho, foi necessária constante reflexão a fim de 

uma melhor compreensão e tomada de decisões. 

A busca por literatura que ajudasse a compreender essa 

pesquisa foi constante. A compreensão de alguns conceitos foi 

desafiador como, por exemplo, o de interdisciplinaridade, o de 

comunicação, o de informação, dentre outros. São termos carregados 

de uma multiplicidade de conceitos que nesta pesquisa foram 

delimitados para uma melhor compreensão e resolução da questão-

problema. Ademais, houve uma atenção aos rumos que os estudiosos 

caminhavam na conceituação desses termos.  

Apesar de desafiadora, a metodologia desta pesquisa foi 

profícua. Antes mesmo de delineá-la, foram levantados casos bem 

sucedidos com uso desta metodologia para pesquisa relações 

interdisciplinares. Além de necessário, esse processo foi importante para 

compreender melhor os objetivos e traçar os procedimentos 

metodológicos desta pesquisa. Todas essas leituras de pesquisas 

anteriores similares em nível mundial garantiu uma compatibilidade desta 

pesquisa com estudos realizados por vários pesquisadores.  

Apesar de toda essa fundamentação, surgiram desafios nos 

procedimentos metodológicos deste trabalho. Com vistas iniciais de uso 

da base Web of Science, a pesquisa enfrentou complicações na 

delimitação da estratégia de busca e, após isso, na extração de dados. 

Após esses problemas, buscou-se uma nova possibilidade na base 

Scopus. Ao volta-se para Scopus foi necessário iniciar todo o processo de 
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delimitação da estratégia de busca com vários testes. Definida a 

estratégia, foi trabalhado o máximo que possível para aproveitar os 

dados oferecidos pela base no prazo viável desta pesquisa. 

Acredita-se o trabalho logrou resultados que possibilitam uma 

melhor compreensão da produção científica dos campos da 

Comunicação e da Informação em nível mundial. Considera-se que os 

objetivos traçados nesta pesquisa foram alcançados. Indentificaram-se 

os principais fundamentos e práticas interdisciplinares por meio de uma 

revisão bibliográfica. Para realização desta pesquisa conseguiu-se propor 

categorias de análises interdisciplinares a fim de compreender as 

relações entre os campos científicos da CC e da CI. Por meio da 

produção cientifica internacional, foi possível identificar relações entre a 

CC e CI, proporcionando uma visão global da interdisciplinaridade nas 

áreas. Além disso, esta pesquisa aponta-se o potencial do uso dos 

métodos bibliométricos e cientométricos para estudo de relações 

interdisciplinares entre as ciências; 

 Ressalta-se que a escolha das teorias, do método, das fontes 

de informação, das delimitações, da estratégia de busca etc. demitou 

todos os resultados da pesquisa. Isso não significa que os resultados não 

são sólidos, mas são resultados do modelo proposto para alcança-los e 

quando bem elaborado deve ser respeitado. Dito isso, sabe-se que os 

resultados desta pesquisa seguiram critérios definidos na literatura 

nacional e internacional, tanto me nível teórico quanto em nível 

metodológico. 

Já esperado, também devido ao recorte desta pesquisa, a 

língua inglesa marcou totalmente a produção científica do corpus deste 

trabalho. Entende-se, historicamente, que esse processo de poderio de 

uma língua é transitório e, muitas vezes, resultados da força militar e 

econômica. Além disso, deve-se refletir uma historicidade dos campos 

analisados nesta investigação na cultura inglesa. Sabe-se que, não só 
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eles, mas principalmente, os países de cultura anglo-saxônica têm história 

respeitável com a constituição de instituições e estudos de 

Comunicação e Informação. 

Deveras foi sui generis (especial) que o corpus desta pesquisa 

teve origem em todos os continentes do mundo. Delimitado por autores 

afiliados às instituições de comunicação e informação, assim como a 

casa que possibilitou a realização deste trabalho, a Faculdade de 

Informação e Comunicação (FIC) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), os artigos analisados foram criados por autores de várias 

nacionalidades. Evidentemente, as devidas proporções, visto que, alguns 

países tiveram pouca expressão no corpus desta pesquisa. 

Foi interessante saber quais são as faculdades e universidades 

de comunicação e informação. Perceber que só com as nomeações 

destas instituições já é possível entender as suas delimitações. Isto é, o 

emprego de termos como ciência, estudos ou nenhum desses nomes nas 

suas nomeações. Além disto, mais curioso foi ver quais instituições os 

colegas de pesquisadores de instituições de comunicação e informação 

estão ligados. Compreender essas relações é essencial para visualizar os 

assuntos que esses pesquisadores intercambiam. Além do que, é 

entender que as delimitações entre instituições e assuntos são 

atualmente apenas organizacionais, não compatíveis com a realidade 

complexa.  O filósofo e poeta Bachelard nos lembra:  

Ora, para o espírito científico traçar claramente uma 

fronteira é já ultrapassá-la. A fronteira científica é 

menos um limite do que uma zona de pensamentos 

particularmente ativos, um domínio de assimilação. 

Pelo contrário, a fronteira imposta pelo metafísico 

apresenta-se ao sábio como uma espécie de 

fronteira neutra, abandonada, indiferente. 

(BACHELARD, 1971. p 25).  

Independente das fronteiras estabelecidas pelo o modelo de 

pensamento da modernidade cartesiana. As complexidades dos 

problemas da sociedade são líquidas e transbordantes às fronteiras do 
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pensamento humano delimitador. A interdisciplinaridade é um dos 

movimentos em busca do compartilhar, pois acredita que o 

relacionamento proporciona louros que o ímpar já mais poderá 

alcançar. 

É relevante saber que há mais de três décadas um grupo de 

periódicos científicos é escolhido em vários anos para publicar trabalhos 

de autores afiliados às instituições de Comunicação e Informação. Além 

disso, perceber que um crescimento dessa produção é notável, talvez 

pelo reconhecimento que esses profissionais destas intuições têm 

recebido nos últimos anos pela sociedade. É evidente que muitas dessas 

intuições de comunicação e informação já existem algumas décadas e 

mesmo assim não se percebeu uma divisão dessas faculdades em uma 

instituição só de comunicação e só de informação. Guardada as 

devidas motivações para não separação de instituições comunicação e 

informação numa cultura de especialização, acredita-se que esses 

departamentos entendem os benefícios da aproximação dessas duas 

áreas, mesmo que muitas vezes não concebendo tais vantagens. 

Tudo isso pode ser refletido nos assuntos escolhidos pelos 

autores. Entende-se as palavras-chave como a síntese dos assuntos 

trabalhados pelos autores de organizações de comunicação de 

informação.  Nelas foi possível perceber a proximidade temas trabalhado 

pela comunicação e informação em nível mundial. Ademais, identificar 

com que assuntos flertam a comunicação e informação. Ao apontar 

maiores aproximações com as áreas de educação e biblioteconomia, foi 

possível reconhecer uma literatura que já estava prescindindo esses 

relacionamentos. De forma mais tímida foi possível ver relações com 

outras áreas essências para desenvolver temas de pesquisa da 

comunicação e da informação. 

O mais difício foi identificar as metodologias/técnicas de 

pesquisa utilizadas pelo o corpus deste trabalho. Apesar da importância 
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da metodologia/técnica de pesquisa no processo de construção de 

conhecimento científico, não foi descomplicado levantar os 

métodos/técnicas dos artigos dos autores de comunicação e 

informação. De fato, o gênero artigo científico é bastante reduzido, nele, 

muitas vezes uma tese é encolhida em 15 páginas. Nesse condensado 

perdem-se muitas informações do processo de realização da pesquisa, 

entretanto, nomear os métodos/técnicas utilizados pela pesquisa é 

essencial até por garantia de veracidade. Afinal de contas, os resultados 

são também consequências dos métodos/técnicas escolhidos. Apesar 

disso tudo, não se constatou muitas diferenças metodológicas do nível 

mundial para o que comumente se usa no Brasil. 

Diante de tudo isso, recomenda-se mais pesquisas para 

compreender as relações entre Comunicação e Informação. Indica-se 

investigar as aproximações conceituais e teóricas dos termos 

comunicação e informação.  Aconselha-se pesquisar os históricos das 

intuições de comunicação e informação a fim de compreender melhor 

quando, como e por qual motivo essas intuições se aproximaram ou 

distanciaram. Propõe-se averiguar os motivos que levam os autores de 

comunicação e informação buscar autores de outras áreas do 

conhecimento para realizarem suas pesquisas. Além disso, recomenda-se 

investigar como os estudos métricos podem contribuir para uma melhor 

compreensão das relações interdisciplinares. 

Acredita-se que estudo pode contribuir para melhor 

entendimento das relações interdisciplinares entre Comunicação e 

Informação. Além de fortalecer as bases teóricas desses dois campos. 

Perceber que uma interligação de intuições de comunicação e 

informação.  Também contribui para uma literatura crescente que busca 

identificar os benefícios das relações entre a Comunicação e a 

Informação. 
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Assim, finaliza-se estre trabalho com alguns questionamentos: 

Até quando a interdisciplinaridade será acionada, isto é, até quando a 

falta de relacionamentos entre as ciências será incipiente? Qual o futuro 

do relacionamento da comunicação e da informação na sociedade da 

informação, do conhecimento, líquida, pós-moderna e até pós-digital?  
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APÊNCICE A - Pesquisas interdisciplinares com usos de métricas na investigação 

 

Nº TÍTULO ANO 

01 A measure of the dimensions of interdisciplinary of two applied sciences: a scientometric 

model 

1978 

02 Comparative indicators of interdisciplinarity in modern science 1996 

03 Mapping of R&D structures in transdisciplinary areas: new biotechnology in food sciences 1996 

04 Disciplinary, Multidisciplinary, Interdisciplinary - Concepts and Indicators - 2001 

05 Measuring knowledge transfer between fields of science 2002 

06 The intellectual structure and interdisciplinary breadth of Knowledge Management: A 

bibliometric study of its early stage of development 

2002 

07 The use of bibliometric analysis in research performance assessment and monitoring of 

interdisciplinary scientific developments 

2003 

08 Análise de redes sociais como metodologia de apoio para a discussão da 

interdisciplinaridade na ciência da informação 

2006 

09 Interdisciplinary research: meaning, metrics and nurture 2006 

10 How cross-disciplinary is bionanotechnology? Explorations in the specialty of molecular 

motors 

2007 

11 Measuring researcher interdisciplinarity 2007 

12 Interfaces educação especial e fonoaudiologia: um estudo bibliométrico baseado na 

produção científica de dissertação e teses 

2009 

13 Is science becoming more interdisciplinary? Measuring and mapping six research fields over 

time 

2009 

14 Mapping the Iranian ISI papers on Nanoscience and Nanotechnology: a citation analysis 

approach 

2009 

15 A network analysis of interdisciplinary research relationships: the Korean government’s R&D 

grant program 

2010 

16 Corporate branding: an interdisciplinary literature review 2010 

17 Maps of science as interdisciplinary discourse: co-citation contexts and the role of analogy 2010 

18 Identifying Interdisciplinarity Through the Disciplinary Classification of Coauthors of Scientific 

Publications 

2012 

19 Reflection of cross-disciplinary research at Creative Research Institution (Hokkaido University) 

in the Web of Science database: appraisal and visualization using bibliometry 

2012 

20 Interdisciplinary relations in some high-priority fields of science and technology: An analytical 

study 

2013 

21 O plano de reestruturação e expansão das universidades federais (REUNI) e suas 

contribuições para a interdisciplinaridade: um estudo cientométrico a partir dos projetos de 

pesquisa da Universidade Federal De Goiás (UFG) 

2013 

22 Using Bibliometrics to Support the Facilitation of Cross-Disciplinary Communication 2013 

23 A interdisciplinaridade entre a ciência da informação e a ciência da comunicação: análise de 

cocitações nas revistas Perspectivas em ciência da informação e Intercom 

2014 

24 A topic model approach to measuring interdisciplinarity at the National Science Foundation 2014 

25 As relações (inter)disciplinaresentre a Ciência da Informação e a Ciência da Comunicação: 

uma análise bibliométrica a partir de teses 

2014 

26 The dynamics of interdisciplinary research fields: the case of river research 2014 

27 Citation analysis and mapping of nanoscience and nanotechnology: identifying the scope and 

interdisciplinarity of research 

2015 

28 Exploring the interdisciplinary evolution of a discipline: the case of Biochemistry and 

Molecular Biology 

2015 

29 A interdisciplinaridade na Ciência da Informação pela perspectiva da análise de citações 2016 

30 On the Evolution of Library and Information Science Doctoral Dissertation Topics in North 

America (1960–2013) 

2016 
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APÊNDICE B - Países das instituições classificadas nas áreas de Comunicação e 

Informação dos autores 

 

Nº PAÍSES QUANTIDADE 

 

PORCENTAGEM 

01 
Singapore 271 35.29% 

02 
United States 241 31.38% 

03 
Spain 55 7.16% 

04 
Malaysia 39 5.08% 

05 
India 36 4.69% 

06 
South Korea 20 2.60% 

07 
United Kingdom 20 2.60% 

08 
Australia 15 1.95% 

09 
Germany 12 1.56% 

10 
Netherlands 10 1.30% 

11 
Greece 8 1.04% 

12 
Thailand 6 0.78% 

13 
Sierra Leone 4 0.52% 

14 
South Africa 4 0.52% 

15 
Belgium 3 0.39% 

16 
Canada 3 0.39% 

17 
France 3 0.39% 

18 
Italy 3 0.39% 

19 
Brazil 2 0.26% 

20 
Chile 2 0.26% 

21 
Croatia 2 0.26% 

22 
Denmark 2 0.26% 

23 
Iran 2 0.26% 

24 
Lebanon 2 0.26% 

25 
Ghana 1 0.13% 

26 
Namibia 1 0.13% 

27 
Turkey 1 0.13% 

 

TOTAL 768 

 

100.00% 
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APÊNDICE C - Países das instituições não classificadas nas áreas de 

Comunicação e Informação dos autores 

 

Nº PAÍSES QUANTIDADE 

 

PORCENTAGEM 

01 
United States 142 38.07% 

02 
Spain 38 10.19% 

03 
United Kingdom 32 8.58% 

04 
South Korea 24 6.43% 

05 
Singapore 20 5.36% 

06 
India 15 4.02% 

07 
Netherlands 13 3.49% 

08 
Malaysia 11 2.95% 

09 
Australia 11 2.95% 

10 
Canada 7 1.88% 

11 
Belgium 6 1.61% 

12 
China 5 1.34% 

13 
Iran 5 1.34% 

14 
Germany 4 1.07% 

15 
Thailand 4 1.07% 

16 
Brazil 3 0.80% 

17 
New Zealand 3 0.80% 

18 
Austria 2 0.54% 

19 
Chile 2 0.54% 

20 
Colombia 2 0.54% 

21 
Finland 2 0.54% 

22 
Greece 2 0.54% 

23 
Hong Kong 2 0.54% 

24 
Kuwait 2 0.54% 

25 
Taiwan 2 0.54% 

26 
United Arab Emirates 2 0.54% 

27 
Cuba 1 0.27% 

28 
Denmark 1 0.27% 

29 
France 1 0.27% 

30 
Ireland 1 0.27% 

31 
Jordan 1 0.27% 

32 
Malta 1 0.27% 

33 
Myanmar 1 0.27% 

34 
Namibia 1 0.27% 

35 
Sierra Leone 1 0.27% 

36 
Slovakia 1 0.27% 

37 
Sweden 1 0.27% 

 

TOTAL 373 

 

100.00% 
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APÊNDICE D – Universidades classificadas nas áreas de Comunicação e 

Informação dos autores 

 

Nº UNIVERISIDADES QUANTIDADE 

 

PORCENTAGEM 

1 Nanyang Technological University 268 34.90% 

2 Rutgers University 49 6.38% 

3 Florida State University 48 6.25% 

4 The University of Alabama 48 6.25% 

5 University of Tennessee 39 5.08% 

6 The State University of New Jersey 35 4.56% 

7 International Islamic University Malaysia 24 3.13% 

8 University of Kentucky 14 1.82% 

9 

CSIR National Institute of Science Communication and Information 

Resources 13 1.69% 

10 Universiti Teknikal Malaysia Melaka 13 1.69% 

11 

National Institute for Science Communication and Information 

Resources 12 1.56% 

12 University of Granada 12 1.56% 

13 Pompeu Fabra University 11 1.43% 

14 University of Extremadura 11 1.43% 

15 Griffith University 8 1.04% 

16 Open University of Catalonia 8 1.04% 

17 University of the Aegean 8 1.04% 

18 Delft University of Technology 7 0.91% 

19 SASTRA University 7 0.91% 

20 University of A Coruña 6 0.78% 

21 YeungNam University 6 0.78% 

22 Khon Kaen University 5 0.65% 

23 Max-Planck Institute for Human Development and Education 5 0.65% 

24 Northumbria University 4 0.52% 

25 Polytechnic of Central London 4 0.52% 

26 Universidad de Vigo 4 0.52% 

27 University of Sierra Leone 4 0.52% 

28 Inha University 3 0.39% 

29 Korea University 3 0.39% 

30 National University of Singapore 3 0.39% 

31 Sunkyunkwan University 3 0.39% 

32 Tilburg University 3 0.39% 

33 Université Laval 3 0.39% 

34 Université Libre de Bruxelles 3 0.39% 

35 University of Sussex 3 0.39% 

36 University of Trento 3 0.39% 

37 University of Wollongong 3 0.39% 

38 University of Zagreb 2 0.26% 
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39 Centre for Advanced Computing Technology 2 0.26% 

40 Centre for European Economic Research 2 0.26% 

41 Congress of the United States 2 0.26% 

42 Copenhagen Business School 2 0.26% 

43 

Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication 

Technology 2 0.26% 

44 Federal University of Rio Grande do Sul - UFRGS 2 0.26% 

45 Institute of Information and Communication Technology 2 0.26% 

46 Kent State University 2 0.26% 

47 Payam Noor University 2 0.26% 

48 Polytechnic of Hannover 2 0.26% 

49 Queen Margaret College 2 0.26% 

50 The Lebanese University 2 0.26% 

51 The Polytechnic of Central London 2 0.26% 

52 The University of Newcastle 2 0.26% 

53 University of Bremen 2 0.26% 

54 University of Hawaii at Manoa 2 0.26% 

55 University of Murcia 2 0.26% 

56 University of Oxford 2 0.26% 

57 University of the Western Cape 2 0.26% 

58 Ajou University 1 0.13% 

59 Economic and Social Research Council 1 0.13% 

60 Hankuk University of Foreign Studies 1 0.13% 

61 Korea Advanced Institute of Science and Technology 1 0.13% 

62 Korea Institute of Science Technology 1 0.13% 

63 Little Library Building 1 0.13% 

64 Ministry of Information and Communication Technology 1 0.13% 

65 Royal Melbourne Institute of Technology 1 0.13% 

66 SCImago Research Group Associated Unit 1 0.13% 

67 Seoul National University 1 0.13% 

68 Sheffield City Polytechnic 1 0.13% 

69 Sungkyunkwan University 1 0.13% 

70 Swinburne University of Technology 1 0.13% 

71 Taejon University 1 0.13% 

72 University at Albany 1 0.13% 

73 University of Bielefeld 1 0.13% 

74 University of Bordeaux 1 0.13% 

75 University of Ghana 1 0.13% 

76 University of Hawaii 1 0.13% 

77 University of Namibia 1 0.13% 

78 University of Nice Sophia Antipolis 1 0.13% 

79 University of Rennes-2 1 0.13% 

80 University of Westminster 1 0.13% 

81 University of Zagreb 1 0.13% 

82 Washington State University 1 0.13% 
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 TOTAL 768 100.00% 

 

APÊNDICE E – Universidades não classificadas nas áreas de Comunicação e 

Informação dos autores 

Nº UNIVERSIDADES CONTAGEM PORCENTAGEM 

1 CIBER Research Ltd 18 4.83% 

2 University of Kentucky 11 2.95% 

3 University of Alabama 9 2.41% 

4 Florida State University 7 1.88% 

5 Institute of Public Goods and Policies 7 1.88% 

6 University of Granada 6 1.61% 

7 University of Maryland 6 1.61% 

8 University of South Carolina 6 1.61% 

9 Vanderbilt University 6 1.61% 

10 Indian Statistical Institute 5 1.34% 

11 University of Extremadura 5 1.34% 

12 Australian National University 4 1.07% 

13 Ghent University 4 1.07% 

14 Islamic Azad University 4 1.07% 

15 Korea Advanced Institute of Science and Technology 4 1.07% 

16 Michigan State University 4 1.07% 

17 OCLC Research 4 1.07% 

18 SASTRA University 4 1.07% 

19 The State University of New Jersey 4 1.07% 

20 University of Alcalá 4 1.07% 

21 University of Amsterdam 4 1.07% 

22 University of Georgia 4 1.07% 

23 Wayne State University 4 1.07% 

24 Carlos III University of Madrid 3 0.80% 

25 Fairleigh Dickinson University 3 0.80% 

26 Kyung Hee University 3 0.80% 

27 National Library Board 3 0.80% 

28 Radboud University 3 0.80% 

29 Rutgers University 3 0.80% 

30 The University of Tennessee 3 0.80% 

31 UNESP - Univ Estadual Paulista 3 0.80% 

32 University of California 3 0.80% 

33 University of Glasgow 3 0.80% 

34 Cooper-Hewitt National Design Museum 2 0.54% 

35 Griffith University 2 0.54% 

36 Heriot-Watt University 2 0.54% 

37 Illinois Heartland Library System 2 0.54% 

38 Indian Institute of Technology Delhi 2 0.54% 



159 
 

39 Indiana University 2 0.54% 

40 Kolej Universiti Islam Melaka 2 0.54% 

41 Kuwait University 2 0.54% 

42 Maejo University 2 0.54% 

43 McGill University 2 0.54% 

44 Ministry of Education 2 0.54% 

45 Multimedia University 2 0.54% 

46 National Institute of Education 2 0.54% 

47 National Institute of Science 2 0.54% 

48 National University of Singapore 2 0.54% 

49 One Microsoft Way 2 0.54% 

50 Pompeu Fabra University 2 0.54% 

51 San Diego State University 2 0.54% 

52 Singapore Management University 2 0.54% 

53 Sungkyunkwan University 2 0.54% 

54 The Chinese University of Hong Kong 2 0.54% 

55 The University of Texas at Austin 2 0.54% 

56 The University of Waikato 2 0.54% 

57 The World Bank and Alexander Street Press 2 0.54% 

58 Universidad de Santiago de Chile 2 0.54% 

59 University at Buffalo 2 0.54% 

60 University of British Columbia 2 0.54% 

61 University of California Santa Barbara 2 0.54% 

62 University of Florida 2 0.54% 

63 University of Illinois 2 0.54% 

64 University of Oxford 2 0.54% 

65 University of South Florida 2 0.54% 

66 University of Southern California 2 0.54% 

67 University of Wisconsin-Madison 2 0.54% 

68 University of York 2 0.54% 

69 Yonsei University 2 0.54% 

70 Abu Dhabi University 1 0.27% 

71 Administrative Headquarters of the Max Planck Society 1 0.27% 

72 Ajou University 1 0.27% 

73 Al-Balqa Applied University 1 0.27% 

74 Arizona State University 1 0.27% 

75 Banaras Hindu University 1 0.27% 

76 Beijing Normal University 1 0.27% 

77 Beta Research Corporation 1 0.27% 

78 Catholic University of Leuven 1 0.27% 

79 Centrum Wiskunde and Informatica 1 0.27% 

80 Charles Sturt University 1 0.27% 

81 Chinese University of Hong Kong 1 0.27% 

82 Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 1 0.27% 

83 City University 1 0.27% 



160 
 

84 City University of Hong Kong 1 0.27% 

85 Consumer Engagement Strategies for Strategic Radio 

Solutions 

1 
0.27% 

86 Delft University of Technology 1 0.27% 

87 DePaul University 1 0.27% 

88 East Carolina University 1 0.27% 

89 Eastern Kentucky University 1 0.27% 

90 EYEKA Singapore 1 0.27% 

91 Florida College System 1 0.27% 

92 Free University of Brussels 1 0.27% 

93 George Mason University 1 0.27% 

94 George Washington University School of Business 1 0.27% 

95 German Research Centre for Artificial Intelligence 1 0.27% 

96 GNUO-Consultores 1 0.27% 

97 Government of Singapore 1 0.27% 

98 Grupo SCImago 1 0.27% 

99 Honam University 1 0.27% 

100 Hongik University 1 0.27% 

101 Huawei Technologies 1 0.27% 

102 Illinois State University 1 0.27% 

103 Incheon National University 1 0.27% 

104 Indiana University Bloomington 1 0.27% 

105 Indiana University Southeast 1 0.27% 

106 Integral University 1 0.27% 

107 International Shari'ah Research Academy for Islamic 

Finance (ISRA) 

1 
0.27% 

108 Islamic Sciences University of Malaysia 1 0.27% 

109 Jeju National University 1 0.27% 

110 Kent State University 1 0.27% 

111 Khon Kaen University 1 0.27% 

112 KonKuk University 1 0.27% 

113 Kunsan National University 1 0.27% 

114 Kwangwoon University 1 0.27% 

115 Leiden University 1 0.27% 

116 Loughborough University 1 0.27% 

117 Lund University 1 0.27% 

118 Massey University 1 0.27% 

119 Microsoft Research New England 1 0.27% 

120 Ming Chuan University 1 0.27% 

121 Ministry of National Development 1 0.27% 

122 Ministry of Social and Family Development 1 0.27% 

123 Myanmar NLP Research Center 1 0.27% 

124 Nanyang Research Programme 1 0.27% 

125 National Chengchi University 1 0.27% 

126 National Institute of Singapore 1 0.27% 

127 National Library Board of Singapore 1 0.27% 
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128 National Medical Sciences Information Centre-Infomed 1 0.27% 

129 National Technical University of Athens 1 0.27% 

130 National University of Ireland Maynooth 1 0.27% 

131 National University of Uzbekistan 1 0.27% 

132 Ohio State University 1 0.27% 

133 Peking University 1 0.27% 

134 PSL Research University 1 0.27% 

135 Queensland University of Technology 1 0.27% 

136 Radford University 1 0.27% 

137 Royal Academy of Doctors of Spain 1 0.27% 

138 SCImago Research Group 1 0.27% 

139 Seoul National University 1 0.27% 

140 Singapore Department of Statistics 1 0.27% 

141 Singapore Polytechnic 1 0.27% 

142 Slovak Academy of Science 1 0.27% 

143 Sogang University 1 0.27% 

144 Sookmyung Women's University 1 0.27% 

145 Specialized in Public Relations Québec 1 0.27% 

146 Specialized in Public RelationsQuébec 1 0.27% 

147 Strathclyde University 1 0.27% 

148 Sun Moon University 1 0.27% 

149 Swedish Institute of Computer Science 1 0.27% 

150 Swinburne University of Technology 1 0.27% 

151 Tarbiat Modares University 1 0.27% 

152 Technological Educational Institute of Patras 1 0.27% 

153 Technology University Kebangsaan Malaysia 1 0.27% 

154 The United States Department of State 1 0.27% 

155 Tilburg University 1 0.27% 

156 Troy University 1 0.27% 

157 Udon Thani Rajabhat University 1 0.27% 

158 Union University 1 0.27% 

159 Universidad Carlos III de Madrid 1 0.27% 

160 Universitat Autònoma de Barcelona 1 0.27% 

161 Universitat Pompeu Fabra 1 0.27% 

162 Universitat Rovira i Virgili 1 0.27% 

163 Universiti Kebangsaan Malaysia 1 0.27% 

164 Universiti Sains Malaysia 1 0.27% 

165 Universiti Teknikal Malaysia Melaka 1 0.27% 

166 Universiti Teknologi Malaysia 1 0.27% 

167 University at Albany 1 0.27% 

168 University College London 1 0.27% 

169 University of Aberdeen 1 0.27% 

170 University of Antioquia 1 0.27% 

171 University of Applied Sciences Vorarlberg 1 0.27% 

172 University of Bolton 1 0.27% 
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173 University of Copenhagen 1 0.27% 

174 University of Dayton 1 0.27% 

175 University of Girona 1 0.27% 

176 University of Groningen 1 0.27% 

177 University of Hawaii 1 0.27% 

178 University of Helsinki 1 0.27% 

179 University of Houston 1 0.27% 

180 University of Malta 1 0.27% 

181 University of Murcia 1 0.27% 

182 University of Namibia 1 0.27% 

183 University of Navarra 1 0.27% 

184 University of New South Wales 1 0.27% 

185 University of North Carolina 1 0.27% 

186 University of North Carolina Greensboro 1 0.27% 

187 University of Rhode Island 1 0.27% 

188 University of Sierra Leone 1 0.27% 

189 University of Tampere 1 0.27% 

190 University of Technology Sydney 1 0.27% 

191 University of Texas at Arlington 1 0.27% 

192 University of Texas at Austin 1 0.27% 

193 University of Texas 1 0.27% 

194 University of Vienna 1 0.27% 

195 University of Washington 1 0.27% 

196 University of Western Ontario 1 0.27% 

197 University of Wisconsin 1 0.27% 

198 University of Wisconsin-Whitewater 1 0.27% 

199 Valdosta State University 1 0.27% 

200 Villanova University 1 0.27% 

201 VU University Amsterdam 1 0.27% 

202 Washington State University 1 0.27% 

203 Wuhan University 1 0.27% 

204 Yale University 1 0.27% 

205 Yeungnam University 1 0.27% 

206 Zayed Central Library 1 0.27% 

 TOTAL 373 100.00% 
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APÊNDICE F – Faculdade de Comunicação e Informação dos autores 

Nº FACULDADES CONTAGEM 

 

PORCENTAGEM 

1 

Wee Kim Wee School of Communication and Information - 

Nanyang Technological University 268 34.90% 

2 

College of Communication and Information - Florida State 

University 48 6.25% 

3 

College of Communication and Information Science - The 

University of Alabama 48 6.25% 

4 

School of Communication and Information - Rutgers 

University 47 6.12% 

5 

College of Communication and Information - University of 

Tennessee 39 5.08% 

6 

School of Communication and Information - The State 

University of New Jersey 35 4.56% 

7 

CSIR National Institute of Science Communication and 

Information Resources 24 3.13% 

8 

Kulliyyah of Information and Communication Technology - 

International Islamic University Malaysia 14 1.82% 

9 

College of Communication and Information -University of 

Kentucky 13 1.69% 

10 

Faculty of Information and Communication Technology - 

Universiti Teknikal Malaysia Melaka 13 1.69% 

11 

Department of Information and Communication - University 

of Granada 12 1.56% 

12 

Department of Information and Communication 

Technologies - Pompeu Fabra University 12 1.56% 

13 

Department of Information and Communication - University 

of Extremadura 11 1.43% 

14 

Department of Information and Communication Systems 

Engineering - University of the Aegean 10 1.30% 

15 

Information and Communication Sciences Department - 

Open University of Catalonia 8 1.04% 

16 

School of Information and Communication Technology - 

Griffith University 8 1.04% 

17 

Department of Information and Communication Technology 

- SASTRA University 8 1.04% 

18 

Section of Information and Communication Technology - 

Delft University of Technology 7 0.91% 

19 

Department of Information and Communication 

Technologies - University of A Coruña 7 0.91% 

20 

Information and Communication Management Program - 

Khon Kaen University 6 0.78% 

21 

Research Association for Science Communication and 

Information - Max-Planck Institute for Human Development 

and Education 5 0.65% 

22 

Atlantic Research Center for Information and 

Communication Technologies - Universidad de Vigo 5 0.65% 

23 

Communication and Information Studies - Polytechnic of 

Central London 4 0.52% 

24 

Department of Communication and Information - YeungNam 

University 4 0.52% 

25 

Division of Information and Communication Studies - 

Northumbria University 4 0.52% 

26 

Information and Communication Studies - University of 

Sierra Leone 4 0.52% 

27 

College of Information and Communication - Korea 

University 4 0.52% 

28 College of Information and Communication Engineering - 3 0.39% 
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Sunkyunkwan University 

29 

Department of Communication and Information - Inha 

University 3 0.39% 

30 

Department of Communication and Information Sciences - 

Tilburg University 3 0.39% 

31 

Department of Information and Communication Technology 

- University of Trento 3 0.39% 

32 

Department of Information and Communication Technology 

- University of Wollongong 3 0.39% 

33 

Information and Communication Department - Université 

Laval 3 0.39% 

34 

Information and Communication Management Programme - 

National University of Singapore 3 0.39% 

35 

Centre for Communication and Information Studies - The 

Polytechnic of Central London 3 0.39% 

36 

Centre for Information and Communication Technologies - 

University of Sussex 2 0.26% 

37 

Centre of Applied Information and Communication 

Technology - Copenhagen Business School 2 0.26% 

38 

College of Communication and Information - Kent State 

University 2 0.26% 

39 

Communication and Information Research - University of 

Bremen 2 0.26% 

41 

Communication and Information Technologies Program - 

Congress of the United States 2 0.26% 

42 

Communication and Information Technology - The University 

of Newcastle 2 0.26% 

43 

Department of Communication and Information - YeungNam 

University 2 0.26% 

44 

Department of Communication and Information Science - 

UFRGS 2 0.26% 

45 

Department of Communication and Information Studies - 

Queen Margaret College 2 0.26% 

46 

Department of Information and Communication Technology 

Engineering - Payam Noor University 2 0.26% 

47 

Dhirubhai Ambani Institute of Information and 

Communication Technology 2 0.26% 

48 

Faculty of Communication and Information Management - 

The Lebanese University 2 0.26% 

49 

Faculty of Information and Communication Studies - 

University of Murcia 2 0.26% 

50 

Faculty of Information and Communication Technology - 

Centre for Advanced Computing Technology 2 0.26% 

51 

Information and Communication Department - Polytechnic 

of Hannover 2 0.26% 

52 

Information and Communication Science Department - 

Université Libre de Bruxelles 2 0.26% 

53 

Information and Communication Services - University of the 

Western Cape 2 0.26% 

54 Institute of Information and Communication Technology 2 0.26% 

55 

Interdisciplinary PhD Program in Communication and 

Information Sciences - University of Hawaii at Manoa 2 0.26% 

56 

Programme on Information and Communication 

Technologies - University of Oxford 2 0.26% 

57 

Research Department Information and Communication 

Technologies - Centre for European Economic Research 2 0.26% 

58 

School of Communication and Information - Rutgers 

University 2 0.26% 

59 

Center of Human Centered Interaction for Coexistence - 

Korea Institute of Science Technology 2 0.26% 

60 

Centre for Communication and Information Studies - 

University of Westminster 1 0.13% 

61 

Centre for International Research on Communication and 

Information Technologies - Royal Melbourne Institute of 

Technology 1 0.13% 
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62 

College of Communication and Information - Little Library 

Building 1 0.13% 

63 College of Computing and Information - University at Albany 1 0.13% 

64 

Communication and Information Research Group - Sheffield 

City Polytechnic 1 0.13% 

65 

Communication and Information Sciences Program - 

University of Hawaii 1 0.13% 

66 

Department for Information and Communication Sciences - 

University of Zagreb 1 0.13% 

67 

Department of Information and Communication Engineering 

- Taejon University 1 0.13% 

68 

Department of Information and Communication Sciences - 

Université Libre de Bruxelles 1 0.13% 

69 

Department of Information and Communication Sciences - 

University of Nice Sophia Antipolis 1 0.13% 

70 

Department of Information and Communication Sciences - 

University of Zagreb 1 0.13% 

71 

Department of Information and Communication Studies - 

University of Namibia 1 0.13% 

72 

Division of Information and Communication Engineering - 

Korea Advanced Institute of Science and Technology 1 0.13% 

73 

Edward R. Murrow College of Communication - Washington 

State University 1 0.13% 

74 

Faculty of Communication and Documentation - SCImago 

Research Group Associated Unit 1 0.13% 

75 

Faculty of Information and Communication Technologies - 

Swinburne University of Technology 1 0.13% 

76 

Graduate School of Information and Communication - Ajou 

University 1 0.13% 

77 

Head of the Center for Information and Communication 

Technologies - University of Sussex 1 0.13% 

78 

Information and Communication Science Department - 

University of Extremadura 1 0.13% 

79 

Information and Communication Sciences Department - 

University of Rennes-2 1 0.13% 

80 Information and Communication Technologies Authority 1 0.13% 

81 

Institute for Communication and Information - Hankuk 

University of Foreign Studies 1 0.13% 

82 

L.A.S.I.C. (Associate Information and Communication 

Science Laboratory) - University of Bordeaux 1 0.13% 

83 

Ministry of Information and Communication Technology - 

Ministry of Information and Communication Technology 1 0.13% 

84 

Programme on Information and Communication 

Technologies - Economic and Social Research Council 1 0.13% 

85 

Research Association for Science Communication and 

Information - University of Bielefeld 1 0.13% 

86 

School of Computer Science and Engineering - Seoul 

National University 1 0.13% 

87 

School of Information and Communication Engineering - 

Sungkyunkwan University 1 0.13% 

88 

School of Information and Communication Studies - 

University of Ghana 1 0.13% 

 TOTAL 768 100.00% 
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APÊNDICE G – Faculdades não classificadas de Comunicação e Informação dos 

autores 

Nº FACULDADES CONTAGEM 

 

PORCENTAGEM 

1 CIBER Research Ltd 18 4.83% 

2 

SCImago Research Group - Institute of Public 

Goods and Policies 7 1.88% 

3 College of Education - Florida State University 6 1.61% 

4 

Department of Advertising and Public Relations - 

University of Alabama 6 1.61% 

5 

School of Library and Information Science - 

University of South Carolina 6 1.61% 

6 School of Medicine - Vanderbilt University 6 1.61% 

7 

Indian Statistical Institute - Indian Statistical 

Institute 5 1.34% 

8 OCLC Research 4 1.07% 

9 

Department of Computer Science and 

Engineering - SASTRA University 4 1.07% 

10 

Amsterdam School of Communication Research - 

University of Amsterdam 4 1.07% 

11 

Grady College of Journalism and Mass 

Communication - University of Georgia 4 1.07% 

12 

School of Library and Information Science - 

Wayne State University 4 1.07% 

13 

Research School of Physical Science and 

Engineering - Australian National University 3 0.80% 

14 

Department of Library and Information Sciences - 

Carlos III University of Madrid 3 0.80% 

15 

Department of Communication Studies - Fairleigh 

Dickinson University 3 0.80% 

16 

Department of Library and Information Science - 

Islamic Azad University 3 0.80% 

17 

Department of Management Science - Korea 

Advanced Institute of Science and Technology 3 0.80% 

18 

Department of Journalism and Communication - 

Kyung Hee University 3 0.80% 

19 National Library Board 3 0.80% 

20 

Library and Information Science - The State 

University of New Jersey 3 0.80% 

21 

School of Information Sciences - The University of 

Tennessee 3 0.80% 

22 Information Science Faculty 3 0.80% 

23 

Department of Computing Science - SASTRA 

University 3 0.80% 

24 

College of Information Studies - University of 

Maryland 3 0.80% 

25 Cooper-Hewitt National Design Museum 2 0.54% 

26 Multimedia Lab - Ghent University 2 0.54% 

27 

Institute for Computer-Based Learning - Heriot-

Watt University 2 0.54% 

28 

Cataloging Maintenance Center - Illinois 

Heartland Library System 2 0.54% 

29 

Department of Biochemical Engineering and 

Biotechnology - Indian Institute of Technology 

Delhi 2 0.54% 

30 

School of Informatics & Computing - Indiana 

University 2 0.54% 

31 

Faculty of Business Innovation and Accounting - 

Kolej Universiti Islam Melaka 2 0.54% 
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32 

Department of Library and Information Science - 

Kuwait University 2 0.54% 

33 

Department of Information Technology - Maejo 

University 2 0.54% 

34 School of Information Studies - McGill University 2 0.54% 

35 

College of Communication Arts and Sciences - 

Michigan State University 2 0.54% 

36 

Department of Telecommunication - Michigan 

State University 2 0.54% 

37 Ministry of Education - Ministry of Education 2 0.54% 

38 

Technology and Development Studies - National 

Institute of Science 2 0.54% 

39 Microsoft Research - One Microsoft Way 2 0.54% 

40 

Department of Communication - Pompeu Fabra 

University 2 0.54% 

41 Communication Science - Radboud University 2 0.54% 

42 

Department of Computer Science - Rutgers 

University 2 0.54% 

43 

School of Journalism and Media Studies - San 

Diego State University 2 0.54% 

44 

School of Information Systems - Singapore 

Management University 2 0.54% 

45 

School of Journalism and Communication - The 

Chinese University of Hong Kong 2 0.54% 

46 

College of Communication - The University of 

Texas at Austin 2 0.54% 

47 

Department of Management Communication - 

The University of Waikato 2 0.54% 

48 

The World Bank and Alexander Street Press - The 

World Bank and Alexander Street Press 2 0.54% 

49 Information Science Department - UNESP 2 0.54% 

50 

Departamento de Ingeniería Informatica - 

Universidad de Santiago de Chile 2 0.54% 

51 

Department of Computer Science - University of 

California 2 0.54% 

52 

Department of Communication - University of 

California Santa Barbara 2 0.54% 

53 Library - University of Extremadura 2 0.54% 

54 

Servicio de Biblioteca, Archivo y Documentación - 

University of Extremadura 2 0.54% 

55 

College of Journalism and Communications - 

University of Florida 2 0.54% 

56 

Department of Library and Information Science - 

University of Granada 2 0.54% 

57 

Department of Software Engineering - University 

of Granada 2 0.54% 

58 College of Medicine - University of Kentucky 2 0.54% 

59 College of Public Health - University of Kentucky 2 0.54% 

60 

Department of Health Behavior - University of 

Kentucky 2 0.54% 

61 

Rural Cancer Prevention Center - University of 

Kentucky 2 0.54% 

62 

Department of Communication - University of 

Maryland 2 0.54% 

63 

CTI Centre for Textual Studies - University of 

Oxford 2 0.54% 

64 

Annenberg School for Communication and 

Journalism - University of Southern California 2 0.54% 

65 

School of Library and Information Studies - 

University of Wisconsin-Madison 2 0.54% 

66 CTI Centre for Psychology - University of York 2 0.54% 

67 College of Arts and Sciences - Abu Dhabi 1 0.27% 
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University 

68 

Division for Science and Innovation Studies - 

Administrative Headquarters of the Max Planck 

Society 1 0.27% 

69 

Department of Computer Engineering - Ajou 

University 1 0.27% 

70 

Department of Information Science - Al-Balqa 

Applied University 1 0.27% 

71 

Institute for the Science of Teaching and Learning 

- Arizona State University 1 0.27% 

72 Faculty of Law - Australian National University 1 0.27% 

73 Central Library - Banaras Hindu University 1 0.27% 

74 

School of Art and Communication - Beijing 

Normal University 1 0.27% 

75 

Beta Research Corporation - Beta Research 

Corporation 1 0.27% 

76 

Centre for Media Culture and Communication 

Technology - Catholic University of Leuven 1 0.27% 

77 

Centrum Wiskunde and Informatica - Centrum 

Wiskunde and Informatica 1 0.27% 

78 

School of Information Studies - Charles Sturt 

University 1 0.27% 

79 Chinese University of Hong Kong 1 0.27% 

80 Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints 1 0.27% 

81 

Communications Policy Research Centre - City 

University 1 0.27% 

82 

Department of Media and Communication - City 

University of Hong Kong 1 0.27% 

83 

Consumer Engagement Strategies for Strategic 

Radio Solutions 1 0.27% 

84 

Faculty of Technology - Delft University of 

Technology 1 0.27% 

85 College of Communicatio - DePaul University 1 0.27% 

86 

College of Fine Arts and Communication - East 

Carolina University 1 0.27% 

87 

College of Education - Eastern Kentucky 

University 1 0.27% 

88 EYEKA Singapore 1 0.27% 

89 Chipola College - Florida College System 1 0.27% 

90 School of Information - Florida State University 1 0.27% 

91 

The Federal Agency for Information and 

Communication Technology - Free University of 

Brussels 1 0.27% 

92 

Center for Climate Change Communication - 

George Mason University 1 0.27% 

93 

Center for the Connected Consumers - George 

Washington University School of Business 1 0.27% 

94 German Research Centre for Artificial Intelligence 1 0.27% 

95 iMinds, Multimedia Lab - Ghent University 1 0.27% 

96 

Interdisciplinary Inst. for Broadband Technology - 

Ghent University 1 0.27% 

97 GNUO-Consultores 1 0.27% 

98 

Ministry of Community Development - 

Government of Singapore 1 0.27% 

99 

Institute for Integrated and Intelligent Systems - 

Griffith University 1 0.27% 

100 

The Griffith School of Environment - Griffith 

University 1 0.27% 

101 Grupo SCImago 1 0.27% 

102 Department of Computer Engineering - Honam 1 0.27% 
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University 

103 

Department of Advertising and Public Relations - 

Hongik University 1 0.27% 

104 

Western European Department - Huawei 

Technologies 1 0.27% 

105 

Department of Communication - Illinois State 

University 1 0.27% 

106 

Department of Mass Communication - Incheon 

National University 1 0.27% 

107 

Department of Journalism - Indiana University 

Bloomington 1 0.27% 

108 

Department of Psychology - Indiana University 

Southeast 1 0.27% 

109 Integral University 1 0.27% 

110 

International Shari'ah Research Academy for 

Islamic Finance (ISRA) 1 0.27% 

111 

Department of Communication - Islamic Azad 

University 1 0.27% 

112 

Faculty of Economics and Muamalat - Islamic 

Sciences University of Malaysia 1 0.27% 

113 

Department of Journalism and Public Relations - 

Jeju National University 1 0.27% 

114 

School of Library and Information Science - Kent 

State University 1 0.27% 

115 

Faculty of Humanities and Social Sciences - Khon 

Kaen University 1 0.27% 

116 

Department of Library and Information Science - 

KonKuk University 1 0.27% 

117 

Department of Computer Science - Korea 

Advanced Institute of Science and Technology 1 0.27% 

118 

Kunsan National University - Kunsan National 

University 1 0.27% 

119 

Division of Communication Arts - Kwangwoon 

University 1 0.27% 

120 

Centre for Science and Technology Studies - 

Leiden University 1 0.27% 

121 

Department of Information Science - 

Loughborough University 1 0.27% 

122 

School of Economics and Management - Lund 

University 1 0.27% 

123 School of Business - Massey University 1 0.27% 

124 

Microsoft Research New England - Microsoft 

Research New England 1 0.27% 

125 

Department of Radio and TV - Ming Chuan 

University 1 0.27% 

126 

Ministry of National Development - Ministry of 

National Development 1 0.27% 

127 Ministry of Social and Family Development 1 0.27% 

128 Faculty of Management - Multimedia University 1 0.27% 

129 Persiaran Multimedia - Multimedia University 1 0.27% 

130 Myanmar NLP Research Center 1 0.27% 

131 

Raffles Girls School in Singapore - Nanyang 

Research Programme 1 0.27% 

132 

Department of Radio and Television - National 

Chengchi University 1 0.27% 

133 National Institute of Education 1 0.27% 

134 

Policy and Leadership Studies - National Institute 

of Education 1 0.27% 

135 National Institute of Singapore 1 0.27% 

136 National Library Board of Singapore 1 0.27% 

137 

Department of Teaching and Research - National 

Medical Sciences Information Centre-Infomed 1 0.27% 
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138 

Department of Chemical Engineering - National 

Technical University of Athens 1 0.27% 

139 

Innovation Value Institute - National University of 

Ireland Maynooth 1 0.27% 

140 

Department of Communications and New Media - 

National University of Singapore 1 0.27% 

141 

Institute of Systems Science - National University 

of Singapore 1 0.27% 

142 

Department Mechanics and Mathematics - 

National University of Uzbekistan 1 0.27% 

143 School of Communication - Ohio State University 1 0.27% 

144 

Department of Information Management - Peking 

University 1 0.27% 

145 

Laboratoire Univers et Théories - PSL Research 

University 1 0.27% 

146 

Faculty of Science and Technology - Queensland 

University of Technology 1 0.27% 

147 

ITS Institute for Applied Social Sciences - 

Radboud University 1 0.27% 

148 

Department of Marketing, College of Business - 

Radford University 1 0.27% 

149 Royal Academy of Doctors of Spain 1 0.27% 

150 

Department of Library and Information Science - 

Rutgers University 1 0.27% 

151 

Institute of Public Goods and Policies - SCImago 

Research Group 1 0.27% 

152 

School of Computer Science and Engineering - 

Seoul National University 1 0.27% 

153 

Singapore Department of Statistics - Singapore 

Department of Statistics 1 0.27% 

154 Singapore Polytechnic - Singapore Polytechnic 1 0.27% 

155 

Institute of Economic Research - Slovak Academy 

of Science 1 0.27% 

156 School of Communication - Sogang University 1 0.27% 

157 

School of Communication & Media - Sookmyung 

Women's University 1 0.27% 

158 Specialized in Public Relations Québec 1 0.27% 

159 

Master Student in Public Communication - 

Specialized in Public RelationsQuébec 1 0.27% 

160 

Centre for Academic Practice - Strathclyde 

University 1 0.27% 

161 School of Communication - Sun Moon University 1 0.27% 

162 

Department of Interaction Science - 

Sungkyunkwan University 1 0.27% 

163 

Department of Journalism and Mass 

Communication - Sungkyunkwan University 1 0.27% 

164 Swedish Institute of Computer Science 1 0.27% 

165 

Higher Education Divisional Office - Swinburne 

University of Technology 1 0.27% 

166 

Department of Information Technology 

Management - Tarbiat Modares University 1 0.27% 

167 

Department of Civil Engineering - Technological 

Educational Institute of Patras 1 0.27% 

168 

Faculty of Information Science - Technology 

University Kebangsaan Malaysia 1 0.27% 

169 

Rutgers Business School - The State University of 

New Jersey 1 0.27% 

170 

MetroStar Systems Support Contractor - The 

United States Department of State 1 0.27% 

171 

Tilburg Institute of Law, Technology,  and Society - 

Tilburg University 1 0.27% 

172 Troy University 1 0.27% 
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173 

Faculty of Science - Udon Thani Rajabhat 

University 1 0.27% 

174 Speech Therapy School - UNESP 1 0.27% 

175 

Albany College of Pharmacy and Health Sciences 

- Union University 1 0.27% 

176 

Library and Information Science Department - 

Universidad Carlos III de Madrid 1 0.27% 

177 

Communication Science Faculty - Universitat 

Autònoma de Barcelona 1 0.27% 

178 

Department of Experimental and Health Sciences 

- Universitat Pompeu Fabra 1 0.27% 

179 

Department of Communication Studies - 

Universitat Rovira i Virgili 1 0.27% 

180 

Faculty of Engineering and Built Environment - 

Universiti Kebangsaan Malaysia 1 0.27% 

181 

School of Communication - Universiti Sains 

Malaysia 1 0.27% 

182 

Faculty of Electrical Engineering - Universiti 

Teknikal Malaysia Melaka 1 0.27% 

183 

Department of Information System - Universiti 

Teknologi Malaysia 1 0.27% 

184 

The College of Computing and Information - 

University at Albany 1 0.27% 

185 

Department of Communication - University at 

Buffalo 1 0.27% 

186 

Department of Library and Information Studies - 

University at Buffalo 1 0.27% 

187 

Department of Computer Science - University 

College London 1 0.27% 

188 

CTI Centre for Land Use Studies - University of 

Aberdeen 1 0.27% 

189 

Department of Advertising and Mass 

Communication - University of Alabama 1 0.27% 

190 

Department of Telecommunication and Film - 

University of Alabama 1 0.27% 

191 University of Alabama 1 0.27% 

192 Department of Physics - University of Alcalá 1 0.27% 

193 

Inter-American School of Information Science - 

University of Antioquia 1 0.27% 

194 University of Applied Sciences Vorarlberg 1 0.27% 

195 

Education and Psychology Academic Group - 

University of Bolton 1 0.27% 

196 

Sauder School of Business - University of British 

Columbia 1 0.27% 

197 

School of Library, Archival and Information 

Studies - University of British Columbia 1 0.27% 

198 

Graduate School of Education and Information 

Studies - University of California 1 0.27% 

199 University of Copenhagen 1 0.27% 

200 

Department of Communication - University of 

Dayton 1 0.27% 

201 

Information and Communication - University of 

Extremadura 1 0.27% 

202 

Department of Philology and Communication - 

University of Girona 1 0.27% 

203 

Department of Computer Science and Artificial 

Intelligence - University of Granada 1 0.27% 

204 Faculty of Psychology - University of Granada 1 0.27% 

205 

Faculty of Economics and Business - University of 

Groningen 1 0.27% 

206 

Library and Information Science Program - 

University of Hawaii 1 0.27% 

207 

Department of Social Research - University of 

Helsinki 1 0.27% 



172 
 

208 School of Communication - University of Houston 1 0.27% 

209 

Department of Information and Decision 

Sciences - University of Illinois 1 0.27% 

210 

Department of the College of Business 

Administration - University of Illinois 1 0.27% 

211 

Department of Communication - University of 

Kentucky 1 0.27% 

212 Markey Cancer Center - University of Kentucky 1 0.27% 

213 

School of Library and Information Science - 

University of Kentucky 1 0.27% 

214 International Ocean Institute - University of Malta 1 0.27% 

215 

National Consortium for the Study of Terrorism 

and Response to Terrorism - University of 

Maryland 1 0.27% 

216 

Department of Diagnostic and Research Methods 

in Education - University of Murcia 1 0.27% 

217 

Information and Learning Resource Centre - 

University of Namibia 1 0.27% 

218 

Applied Medical Research Centre - University of 

Navarra 1 0.27% 

219 

Australian School of Business - University of New 

South Wales 1 0.27% 

220 

School of Information and Library Science - 

University of North Carolina 1 0.27% 

221 

Media Studies - University of North Carolina 

Greensboro 1 0.27% 

222 

Library and Information Studies - University of 

Rhode Island 1 0.27% 

223 

Information and Communication Studies - 

University of Sierra Leone 1 0.27% 

224 School of Information - University of South Florida 1 0.27% 

225 

School of Mass Communications - University of 

South Florida 1 0.27% 

226 

School of Information Sciences - University of 

Tampere 1 0.27% 

227 

Management and Leadership - University of 

Technology Sydney 1 0.27% 

228 College of Education - University of Texas 1 0.27% 

229 

Department of Communication - University of 

Texas at Arlington 1 0.27% 

230 

School of Journalism - University of Texas at 

Austin 1 0.27% 

231 

Department of Communication - University of 

Vienna 1 0.27% 

232 Information School - University of Washington 1 0.27% 

233 

Faculty of Information and Media Studies - 

University of Western Ontario 1 0.27% 

234 

Division of Communication - University of 

Wisconsin 1 0.27% 

235 

College of Business and Economics - University of 

Wisconsin-Whitewater 1 0.27% 

236 

Higher Education Program Coordinator - Valdosta 

State University 1 0.27% 

237 

Department of Communication - Villanova 

University 1 0.27% 

238 

Faculty of Economics and Business 

Administration - VU University Amsterdam 1 0.27% 

239 

Centre to Bridge the Digital Divide - Washington 

State University 1 0.27% 

240 

Department of Broadcasting and 

Telecommunication - Wuhan University 1 0.27% 

241 

School of Forestry and Environmental Studies - 

Yale University 1 0.27% 
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242 

Department of Media and Communication - 

Yeungnam University 1 0.27% 

243 Department of Communication - Yonsei University 1 0.27% 

244 

School of Electrical and Electronic Engineering - 

Yonsei University 1 0.27% 

245 Zayed Central Library 1 0.27% 

 

TOTAL 373 100.00% 
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APÊNDICE H – índice de palavras-chaves 

Nº INDEX KEYWORDS CONTAGEM 

 

PORCENTAGEM 

1 Social media 44 2.17% 

2 Human 40 1.97% 

3 Information retrieval 28 1.38% 

4 Internet 24 1.18% 

5 Female 20 0.99% 

6 Male 20 0.99% 

7 Information use 17 0.84% 

8 Design/methodology/approach 15 0.74% 

9 Information seeking 15 0.74% 

10 Information management 13 0.64% 

11 Adolescent 12 0.59% 

12 Information science 12 0.59% 

13 Surveys 12 0.59% 

14 Adult 11 0.54% 

15 Education 11 0.54% 

16 Students 11 0.54% 

17 Learning systems 10 0.49% 

18 Search engines 10 0.49% 

19 Behavioral research 9 0.44% 

20 Communication 9 0.44% 

21 Information systems 9 0.44% 

22 Telecommunication 9 0.44% 

23 Knowledge management 8 0.39% 

24 Motivation 8 0.39% 

25 Content analysis 7 0.34% 

26 Digital libraries 7 0.34% 

27 social network 7 0.34% 

28 User study 7 0.34% 

29 Aged 6 0.30% 

30 article 6 0.30% 

31 Data mining 6 0.30% 

32 E-learning 6 0.30% 

33 Information services 6 0.30% 

34 Marketing 6 0.30% 

35 mass media 6 0.30% 

36 Middle Aged 6 0.30% 

37 Natural language processing systems 6 0.30% 

38 perception 6 0.30% 

39 questionnaire 6 0.30% 

40 Research 6 0.30% 

41 Semantics 6 0.30% 

42 trust 6 0.30% 

43 Websites 6 0.30% 

44 World Wide Web 6 0.30% 

45 Young Adult 6 0.30% 

46 Blogs 5 0.25% 

47 collaboration 5 0.25% 

48 Competition 5 0.25% 

49 Computer-mediated communication 5 0.25% 
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50 Distributed computer systems 5 0.25% 

51 Information literacy 5 0.25% 

52 Libraries 5 0.25% 

53 Metadata 5 0.25% 

54 Personalizations 5 0.25% 

55 privacy 5 0.25% 

56 psychology 5 0.25% 

57 social behavior 5 0.25% 

58 Societies and institutions 5 0.25% 

59 User behaviors 5 0.25% 

60 Video Games 5 0.25% 

61 Abstracting 4 0.20% 

62 Aggression 4 0.20% 

63 China 4 0.20% 

64 Information analysis 4 0.20% 

65 Information behavior 4 0.20% 

66 Information extraction 4 0.20% 

67 Information theory 4 0.20% 

68 Online systems 4 0.20% 

69 publishing 4 0.20% 

70 recreation 4 0.20% 

71 Self Disclosure 4 0.20% 

72 Singapore 4 0.20% 

73 Structural equation modeling 4 0.20% 

74 Taxonomies 4 0.20% 

75 Teaching 4 0.20% 

76 Text processing 4 0.20% 

77 theoretical model 4 0.20% 

78 United States 4 0.20% 

79 User interfaces 4 0.20% 

80 Violence 4 0.20% 

81 Web of Science 4 0.20% 

82 analysis of variance 3 0.15% 

83 Asia 3 0.15% 

84 behavior 3 0.15% 

85 Bibliometrics 3 0.15% 

86 Collaborative filtering 3 0.15% 

87 Collaborative information 3 0.15% 

88 Commerce 3 0.15% 

89 Computer aided instruction 3 0.15% 

90 computer interface 3 0.15% 

91 Computer simulation 3 0.15% 

92 Curricula 3 0.15% 

93 Decision making 3 0.15% 

94 Design 3 0.15% 

95 Eurasia 3 0.15% 

96 evaluation 3 0.15% 

97 Forecasting 3 0.15% 

98 Health 3 0.15% 

99 Health information 3 0.15% 

100 Information search 3 0.15% 

101 Information technology 3 0.15% 
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102 Interfaces (computer) 3 0.15% 

103 Interpersonal Relations 3 0.15% 

104 Literature reviews 3 0.15% 

105 major clinical study 3 0.15% 

106 Media in education 3 0.15% 

107 media role 3 0.15% 

108 Mobile content 3 0.15% 

109 Online searching 3 0.15% 

110 Open systems 3 0.15% 

111 Perceived usefulness 3 0.15% 

112 Problem solving 3 0.15% 

113 Project management 3 0.15% 

114 psychological aspect 3 0.15% 

115 Public policy 3 0.15% 

116 Quality control 3 0.15% 

117 Query languages 3 0.15% 

118 Reading 3 0.15% 

119 self concept 3 0.15% 

120 Sentiment analysis 3 0.15% 

121 Social media platforms 3 0.15% 

122 Social Support 3 0.15% 

123 statistics 3 0.15% 

124 Technology transfer 3 0.15% 

125 Text categorization 3 0.15% 

126 Thesauri 3 0.15% 

127 User-Computer Interface 3 0.15% 

128 User-generated content 3 0.15% 

129 advertising 3 0.15% 

130 Algorithms 3 0.15% 

131 Computer software 3 0.15% 

132 Data acquisition 3 0.15% 

133 Aged, 80 and over 2 0.10% 

134 Altruism 2 0.10% 

135 Appalachians 2 0.10% 

136 

Architectures for educational 

technology system 2 0.10% 

137 Asian Continental Ancestry Group 2 0.10% 

138 attention 2 0.10% 

139 Audio-visual content 2 0.10% 

140 Authoring tools and methods 2 0.10% 

141 Body Size 2 0.10% 

142 Character 2 0.10% 

143 Child 2 0.10% 

144 Citation analysis 2 0.10% 

145 Citation index 2 0.10% 

146 Classification (of information) 2 0.10% 

147 Classification scheme 2 0.10% 

148 clinical trial 2 0.10% 

149 Collaboration patterns 2 0.10% 

150 Collaborative projects 2 0.10% 

151 Communication systems 2 0.10% 

152 Community question answering 2 0.10% 

153 Competitive Behavior 2 0.10% 
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154 Computational linguistics 2 0.10% 

155 Computer applications 2 0.10% 

156 Computer networks 2 0.10% 

157 Conceptual frameworks 2 0.10% 

158 consumer 2 0.10% 

159 Contextual factors 2 0.10% 

160 Contextual information 2 0.10% 

161 controlled clinical trial 2 0.10% 

162 Controlled laboratories 2 0.10% 

163 controlled study 2 0.10% 

164 cost benefit analysis 2 0.10% 

165 Costs 2 0.10% 

166 cultural relations 2 0.10% 

167 Data Collection 2 0.10% 

168 Data processing 2 0.10% 

169 Database systems 2 0.10% 

170 Depth Perception 2 0.10% 

171 Deregulation 2 0.10% 

172 Developing countries 2 0.10% 

173 Diffusion 2 0.10% 

174 Direct foreign investment 2 0.10% 

175 Discussion boards 2 0.10% 

176 Distance education 2 0.10% 

177 Distance education and tele-learning 2 0.10% 

178 Distributed learning environments 2 0.10% 

179 Economics 2 0.10% 

180 Education computing 2 0.10% 

181 Electronic commerce 2 0.10% 

182 Electronic document exchange 2 0.10% 

183 Embodied agent 2 0.10% 

184 Empathy 2 0.10% 

185 End users 2 0.10% 

186 Exercise 2 0.10% 

187 Exploratory search 2 0.10% 

188 friend 2 0.10% 

189 Geographic information systems 2 0.10% 

190 Health care 2 0.10% 

191 Health Promotion 2 0.10% 

192 Hierarchical systems 2 0.10% 

193 High quality 2 0.10% 

194 Higher education 2 0.10% 

195 History 2 0.10% 

196 Hostility 2 0.10% 

197 Human computer interfaces 2 0.10% 

198 human experiment 2 0.10% 

199 human relation 2 0.10% 

200 Image quality 2 0.10% 

201 import 2 0.10% 

202 Indexing (of information) 2 0.10% 

203 Industrial economics 2 0.10% 

204 Industrial management 2 0.10% 

205 Information 2 0.10% 
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206 Information need 2 0.10% 

207 information processing 2 0.10% 

208 Information seeking behaviors 2 0.10% 

209 Information sources 2 0.10% 

210 Intention 2 0.10% 

211 Interactive learning environment 2 0.10% 

212 

International Children's Digital Library 

(ICDL) 2 0.10% 

213 International cooperation 2 0.10% 

214 Investments 2 0.10% 

215 Knowledge 2 0.10% 

216 Knowledge based systems 2 0.10% 

217 Knowledge model 2 0.10% 

218 Learning 2 0.10% 

219 Learning algorithms 2 0.10% 

220 Linguistics 2 0.10% 

221 Management information systems 2 0.10% 

222 Management science 2 0.10% 

223 media industry 2 0.10% 

224 Meta analysis 2 0.10% 

225 Mobile computing 2 0.10% 

226 Mobile devices 2 0.10% 

227 Mobile telecommunication systems 2 0.10% 

228 Models, Theoretical 2 0.10% 

229 Motion pictures 2 0.10% 

230 Multi-document summarization 2 0.10% 

231 Music 2 0.10% 

232 Ontology 2 0.10% 

233 Open source software 2 0.10% 

234 Optical character recognition 2 0.10% 

235 Peer Group 2 0.10% 

236 Philippines 2 0.10% 

237 Play and Playthings 2 0.10% 

238 Political participations 2 0.10% 

239 Post-secondary education 2 0.10% 

240 Professional aspects 2 0.10% 

241 Public relations 2 0.10% 

242 Public service 2 0.10% 

243 randomized controlled trial 2 0.10% 

244 Regression analysis 2 0.10% 

245 Research results 2 0.10% 

246 Role Playing 2 0.10% 

247 School libraries 2 0.10% 

248 Scopus 2 0.10% 

249 Self Efficacy 2 0.10% 

250 Self Report 2 0.10% 

251 Semantic Web 2 0.10% 

252 Semi structured interviews 2 0.10% 

253 Singapore [Southeast Asia] 2 0.10% 

254 smartphone 2 0.10% 

255 Social interactions 2 0.10% 

256 Social life 2 0.10% 

257 Social Participation 2 0.10% 
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258 Software engineering 2 0.10% 

259 Southeast Asia 2 0.10% 

260 Strategic planning 2 0.10% 

261 System quality 2 0.10% 

262 Systems analysis 2 0.10% 

263 taxonomy 2 0.10% 

264 Text mining 2 0.10% 

265 Universities 2 0.10% 

266 Uses and gratifications 2 0.10% 

267 very elderly 2 0.10% 

268 videorecording 2 0.10% 

269 Virtual communication 2 0.10% 

270 Virtual community 2 0.10% 

271 Virtual reality 2 0.10% 

272 Web 2.0 2 0.10% 

273 Web document 2 0.10% 

274 Web search engines 2 0.10% 

275 Administrative data processing 2 0.10% 

276 Artificial intelligence 2 0.10% 

277 behavioral response 2 0.10% 

278 cancer 2 0.10% 

279 Electronic publishing 2 0.10% 

280 ethics 2 0.10% 

281 (2+1) dimensions 1 0.05% 

282 Ability testing 1 0.05% 

283 Acceptance 1 0.05% 

284 Actor network theory 1 0.05% 

285 Adaptive information retrieval 1 0.05% 

286 adoption 1 0.05% 

287 Adult learning 1 0.05% 

288 Affective experience 1 0.05% 

289 Affective factors 1 0.05% 

290 American Life Project 1 0.05% 

291 Animals 1 0.05% 

292 Anomalous behavior 1 0.05% 

293 Answerability 1 0.05% 

294 Answerer reputation 1 0.05% 

295 Applied (CO) 1 0.05% 

296 Appropriateness measure 1 0.05% 

297 Arabic-speaking children 1 0.05% 

298 Architecture 1 0.05% 

299 Archival data 1 0.05% 

300 assertiveness 1 0.05% 

301 Assessment 1 0.05% 

302 association 1 0.05% 

303 athlete 1 0.05% 

304 Audiovisual archives 1 0.05% 

305 Audio-visual document 1 0.05% 

306 Audio-visual information 1 0.05% 

307 Author identification 1 0.05% 

308 Automatic Detection 1 0.05% 

309 Automation 1 0.05% 
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310 avoidance behavior 1 0.05% 

311 backward-chaining inference 1 0.05% 

312 Balanced structures 1 0.05% 

313 Benefits and costs 1 0.05% 

314 Bibliometric analysis 1 0.05% 

315 Bigrams 1 0.05% 

316 Binary representations 1 0.05% 

317 Bioconversion 1 0.05% 

318 Bloggers 1 0.05% 

319 Blogospheres 1 0.05% 

320 Broadband 1 0.05% 

321 Broad-band access networks 1 0.05% 

322 Broker model 1 0.05% 

323 Budapest 1 0.05% 

324 Building materials 1 0.05% 

325 Business applications 1 0.05% 

326 Business environments 1 0.05% 

327 Business management 1 0.05% 

328 Business requirement 1 0.05% 

329 Case study approach 1 0.05% 

330 Cellular telephone systems 1 0.05% 

331 Change detection 1 0.05% 

332 Character n-grams 1 0.05% 

333 Check experiment 1 0.05% 

334 Checklists 1 0.05% 

335 child parent relation 1 0.05% 

336 Children 1 0.05% 

337 Chinese language 1 0.05% 

338 Chinese web 1 0.05% 

339 Citation impacts 1 0.05% 

340 Class imbalance 1 0.05% 

341 classification 1 0.05% 

342 Classification process 1 0.05% 

343 clinical article 1 0.05% 

344 Clustering techniques 1 0.05% 

345 Coauthorship 1 0.05% 

346 Cold-start 1 0.05% 

347 Collaboration network 1 0.05% 

348 Collaborative authoring 1 0.05% 

349 Collaborative searches 1 0.05% 

350 Collaborative tagging 1 0.05% 

351 Collective action 1 0.05% 

352 Collocation strength 1 0.05% 

353 Combination weights 1 0.05% 

354 Commercial exploitation 1 0.05% 

355 commercial phenomena 1 0.05% 

356 Commercial products 1 0.05% 

357 communication behavior 1 0.05% 

358 Comparative analysis 1 0.05% 

359 comparative study 1 0.05% 

360 Competitive intelligence 1 0.05% 

361 Complementary investments 1 0.05% 
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362 Complex structure 1 0.05% 

363 compulsion 1 0.05% 

364 Compulsive Behavior 1 0.05% 

365 Computation theory 1 0.05% 

366 Computer architecture 1 0.05% 

367 Computer Assisted Teaching 1 0.05% 

368 Computers in Teaching Initiative (CTI) 1 0.05% 

369 Concept-based retrieval 1 0.05% 

370 Conceptual maps 1 0.05% 

371 Conformal mapping 1 0.05% 

372 Construction steps 1 0.05% 

373 Constructionism 1 0.05% 

374 Consumer Satisfaction 1 0.05% 

375 Content based filtering 1 0.05% 

376 Content management 1 0.05% 

377 Context Aware 1 0.05% 

378 Context-aware mobile application 1 0.05% 

379 Contextual variables 1 0.05% 

380 Contingency perspective 1 0.05% 

381 Continuance intentions 1 0.05% 

382 Controlled vocabulary terms 1 0.05% 

383 Convergence policies 1 0.05% 

384 cooperation 1 0.05% 

385 Cooperative Behavior 1 0.05% 

386 Cooperative/collaborative learning 1 0.05% 

387 Copper-based networks 1 0.05% 

388 Copyrights 1 0.05% 

389 Corrosion inhibitors 1 0.05% 

390 Cost differences 1 0.05% 

391 Cost-benefit models 1 0.05% 

392 Creative process 1 0.05% 

393 Critical success factor 1 0.05% 

394 Cross-cultural usability 1 0.05% 

395 Cross-culture 1 0.05% 

396 Cross-document discourse analysis 1 0.05% 

397 Cross-platform 1 0.05% 

398 Cues 1 0.05% 

399 cultural identity 1 0.05% 

400 Curriculum designs 1 0.05% 

401 Data fusion 1 0.05% 

402 Data sets 1 0.05% 

403 Data structures 1 0.05% 

404 Death 1 0.05% 

405 Decision trees 1 0.05% 

406 Definition questions 1 0.05% 

407 Delimiters 1 0.05% 

408 Delphi method 1 0.05% 

409 Descriptive information 1 0.05% 

410 Design and evaluations 1 0.05% 

411 Design and implementations 1 0.05% 

412 Design research 1 0.05% 

413 Design solutions 1 0.05% 
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414 Detectors 1 0.05% 

415 Dewey decimal classifications 1 0.05% 

416 Different stages 1 0.05% 

417 Diffusion of innovations theories 1 0.05% 

418 Digital arithmetic 1 0.05% 

419 Digital communication systems 1 0.05% 

420 Digital copyrights 1 0.05% 

421 digital divide 1 0.05% 

422 Digital game-based learning 1 0.05% 

423 Digital information 1 0.05% 

424 Digital multimedia broadcasting 1 0.05% 

425 Digital storage 1 0.05% 

426 Disclosure 1 0.05% 

427 Discourse parsing 1 0.05% 

428 Discourse structure 1 0.05% 

429 Discovery-based learning 1 0.05% 

430 Discussion forums 1 0.05% 

431 disease control 1 0.05% 

432 disease treatment 1 0.05% 

433 Distributed information retrieval 1 0.05% 

434 Document analysis 1 0.05% 

435 Document handling 1 0.05% 

436 documentation 1 0.05% 

437 Domain specific 1 0.05% 

438 Drawing (graphics) 1 0.05% 

439 Drop-out 1 0.05% 

440 Drug efficacy 1 0.05% 

441 Drug interactions 1 0.05% 

442 Drug resistance 1 0.05% 

443 Drug therapy 1 0.05% 

444 Dwell time 1 0.05% 

445 e governments 1 0.05% 

446 eBook 1 0.05% 

447 Economic and social effects 1 0.05% 

448 economic aspect 1 0.05% 

449 Economic Competition 1 0.05% 

450 Economic growths 1 0.05% 

451 editor 1 0.05% 

452 Educational game 1 0.05% 

453 Educational materials 1 0.05% 

454 Educational resource 1 0.05% 

455 Edutainment 1 0.05% 

456 effect size 1 0.05% 

457 Effectiveness measure 1 0.05% 

458 E-learning systems 1 0.05% 

459 Electronic books 1 0.05% 

460 Electronic medical record 1 0.05% 

461 Electronic money 1 0.05% 

462 Elementary education 1 0.05% 

463 Elementary school students 1 0.05% 

464 Emotion regulations 1 0.05% 

465 Emotional factors 1 0.05% 
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466 Emotions 1 0.05% 

467 Empirical evaluations 1 0.05% 

468 Empirical research 1 0.05% 

469 Empirical studies 1 0.05% 

470 empiricism 1 0.05% 

471 Enabler and inhibitor factors 1 0.05% 

472 Engines 1 0.05% 

473 Enjoyment 1 0.05% 

474 Enterprise resource planning 1 0.05% 

475 Enterprise resource planning systems 1 0.05% 

476 Enterprise resources 1 0.05% 

477 Environmental information 1 0.05% 

478 Environmental regulations 1 0.05% 

479 Environmental scanning 1 0.05% 

480 Environmental uncertainty 1 0.05% 

481 Epistemic cultures 1 0.05% 

482 ERP system 1 0.05% 

483 Errors 1 0.05% 

484 E-shops 1 0.05% 

485 esthetics 1 0.05% 

486 ethnicity 1 0.05% 

487 Ethnography 1 0.05% 

488 European Commission 1 0.05% 

489 European Countries 1 0.05% 

490 European Union 1 0.05% 

491 Evaluation approach 1 0.05% 

492 evaluation modeling 1 0.05% 

493 Evaluation of CAL systems 1 0.05% 

494 Evaluation of test 1 0.05% 

495 Evaluation results 1 0.05% 

496 event detection 1 0.05% 

497 Everyday life information seeking 1 0.05% 

498 Experimental analysis 1 0.05% 

499 experimental model 1 0.05% 

500 Experimentation 1 0.05% 

501 Experiments 1 0.05% 

502 Exploratory studies 1 0.05% 

503 Extraction 1 0.05% 

504 Eye movement patterns 1 0.05% 

505 Eye movements 1 0.05% 

506 F1 scores 1 0.05% 

507 Factor analysis 1 0.05% 

508 Factorization 1 0.05% 

509 Factual information 1 0.05% 

510 Failure analysis 1 0.05% 

511 Failure factors 1 0.05% 

512 False alarms 1 0.05% 

513 Far East 1 0.05% 

514 Feature based approaches 1 0.05% 

515 Feature extraction 1 0.05% 

516 Feature sets 1 0.05% 

517 Feature types 1 0.05% 
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518 File Sharing 1 0.05% 

519 film 1 0.05% 

520 Finance 1 0.05% 

521 Fine grained 1 0.05% 

522 Fine-grained analysis 1 0.05% 

523 firm ownership 1 0.05% 

524 Fixed broadbands 1 0.05% 

525 Fixed networks 1 0.05% 

526 Flattering images 1 0.05% 

527 Fluorine containing polymers 1 0.05% 

528 F-measure 1 0.05% 

529 Focus groups 1 0.05% 

530 follow up 1 0.05% 

531 Full-text documents 1 0.05% 

532 Future performance 1 0.05% 

533 Future research directions 1 0.05% 

534 Gaining insights 1 0.05% 

535 Game design 1 0.05% 

536 Game evaluations 1 0.05% 

537 Gaza 1 0.05% 

538 Gender differences 1 0.05% 

539 gender issue 1 0.05% 

540 gender role 1 0.05% 

541 Generic summarization 1 0.05% 

542 Genetic 1 0.05% 

543 Genetic algorithms 1 0.05% 

544 Genre classification 1 0.05% 

545 Genre detection 1 0.05% 

546 genre studies 1 0.05% 

547 Geographic proximity 1 0.05% 

548 Geographic regions 1 0.05% 

549 Global map 1 0.05% 

550 Global telecommunication 1 0.05% 

551 global trade 1 0.05% 

552 Government data processing 1 0.05% 

553 Greenstone - Computer Software 1 0.05% 

554 Grieving 1 0.05% 

555 Ground truth 1 0.05% 

556 group behavior 1 0.05% 

557 Guided inquiry 1 0.05% 

558 health belief 1 0.05% 

559 Health related informations 1 0.05% 

560 Healthcare industries 1 0.05% 

561 Healthcare institutions 1 0.05% 

562 Heuristic approach 1 0.05% 

563 Heuristic approaches 1 0.05% 

564 Hierarchical structures 1 0.05% 

565 High quality information 1 0.05% 

566 high risk behavior 1 0.05% 

567 Higher learning institutions 1 0.05% 

568 High-frequency words 1 0.05% 

569 Hit count 1 0.05% 
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570 Home page 1 0.05% 

571 HTML tags 1 0.05% 

572 Human biology 1 0.05% 

573 Human computation 1 0.05% 

574 Human computation games 1 0.05% 

575 Human engineering 1 0.05% 

576 Human expert 1 0.05% 

577 Human immunodeficiency virus 1 0.05% 

578 Human papillomavirus 1 0.05% 

579 human pattern 1 0.05% 

580 humanities 1 0.05% 

581 Hyperlinks 1 0.05% 

582 hypermedia 1 0.05% 

583 hypertext 1 0.05% 

584 ICT 1 0.05% 

585 ICT acceptance 1 0.05% 

586 ICT literacy 1 0.05% 

587 ideology 1 0.05% 

588 Image descriptions 1 0.05% 

589 Image processing 1 0.05% 

590 Image recording 1 0.05% 

591 image tagging 1 0.05% 

592 Immersive tendencies 1 0.05% 

593 Implicit features 1 0.05% 

594 Inclusions 1 0.05% 

595 In-Degree 1 0.05% 

596 In-depth understanding 1 0.05% 

597 Indexing 1 0.05% 

598 Indexing terms 1 0.05% 

599 Individual levels 1 0.05% 

600 Influence 1 0.05% 

601 Influence detection 1 0.05% 

602 Influence propagation 1 0.05% 

603 Influential factors 1 0.05% 

604 Informal learners 1 0.05% 

605 Information acquisitions 1 0.05% 

606 

Information and Communication 

Technologies 1 0.05% 

607 Information infrastructures 1 0.05% 

608 Information integration 1 0.05% 

609 Information intensives 1 0.05% 

610 Information media 1 0.05% 

611 Information organization 1 0.05% 

612 INFORMATION PROFESSIONALS 1 0.05% 

613 Information quality 1 0.05% 

614 Information resource 1 0.05% 

615 Information search behavior 1 0.05% 

616 Information seeking process 1 0.05% 

617 Information selection 1 0.05% 

618 Information source selections 1 0.05% 

619 Information strategy 1 0.05% 

620 Information technology professionals 1 0.05% 

621 Information visualization 1 0.05% 
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622 Information-seeking strategies 1 0.05% 

623 Informative ness 1 0.05% 

624 Informed decision 1 0.05% 

625 Initial hypothesis 1 0.05% 

626 Innovation 1 0.05% 

627 In-situ 1 0.05% 

628 Insurance 1 0.05% 

629 Insurance coverages 1 0.05% 

630 Intangible capital 1 0.05% 

631 Integrated informations 1 0.05% 

632 Integrated models 1 0.05% 

633 Intelligence 1 0.05% 

634 Intelligence activities 1 0.05% 

635 Intention to use 1 0.05% 

636 Interaction behavior 1 0.05% 

637 Interaction effect 1 0.05% 

638 Interaction process 1 0.05% 

639 Interactive computer systems 1 0.05% 

640 Interactive tool 1 0.05% 

641 Interdisciplinarity 1 0.05% 

642 Interface representations 1 0.05% 

643 International collaborations 1 0.05% 

644 International interface design 1 0.05% 

645 International survey 1 0.05% 

646 International trade 1 0.05% 

647 Internet use 1 0.05% 

648 Interoperability 1 0.05% 

649 interview 1 0.05% 

650 Intranets 1 0.05% 

651 Investigate effects 1 0.05% 

652 Jackson 1 0.05% 

653 Journal articles 1 0.05% 

654 Journal citation reports 1 0.05% 

655 Journal impact factor 1 0.05% 

656 Journal rankings 1 0.05% 

657 Journalism 1 0.05% 

658 Journalism students 1 0.05% 

659 journals 1 0.05% 

660 Kentucky 1 0.05% 

661 Keyword extraction 1 0.05% 

662 Knowledge acquisition 1 0.05% 

663 Knowledge base 1 0.05% 

664 Knowledge building 1 0.05% 

665 Knowledge creations 1 0.05% 

666 Knowledge engineering 1 0.05% 

667 knowledge flows 1 0.05% 

668 Knowledge representation 1 0.05% 

669 Labeling procedures 1 0.05% 

670 Labour productivities 1 0.05% 

671 language 1 0.05% 

672 Large amounts 1 0.05% 

673 Latent dirichlet allocations 1 0.05% 
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674 Latin americans 1 0.05% 

675 Laws and legislation 1 0.05% 

676 LDA 1 0.05% 

677 learning analytics 1 0.05% 

678 Learning communities 1 0.05% 

679 Learning designs 1 0.05% 

680 Learning materials 1 0.05% 

681 Learning performance 1 0.05% 

682 Learning strategies 1 0.05% 

683 Level of detail 1 0.05% 

684 Level Of Interest 1 0.05% 

685 

Library and information science 

educations 1 0.05% 

686 Library collections 1 0.05% 

687 Library pages 1 0.05% 

688 Library systems 1 0.05% 

689 Life cycle 1 0.05% 

690 Lifelong learning 1 0.05% 

691 Light measurement 1 0.05% 

692 Limited attentions 1 0.05% 

693 Linear combinations 1 0.05% 

694 Linear regression 1 0.05% 

695 Linguistic approach 1 0.05% 

696 Linguistic environment 1 0.05% 

697 Linguistic expressions 1 0.05% 

698 Literature 1 0.05% 

699 LSA 1 0.05% 

700 M4D 1 0.05% 

701 Machine learning techniques 1 0.05% 

702 Machinery 1 0.05% 

703 Mainstream media 1 0.05% 

704 

MANAGEMENT - Research and 

Development Application 1 0.05% 

705 Managers 1 0.05% 

706 Manufacture 1 0.05% 

707 Manufacturing resource planning 1 0.05% 

708 Markup languages 1 0.05% 

709 Mathematical models 1 0.05% 

710 Measurements 1 0.05% 

711 Measuring library value 1 0.05% 

712 Mechanisms 1 0.05% 

713 Media streaming 1 0.05% 

714 Medical computing 1 0.05% 

715 Medical domain ontology 1 0.05% 

716 Medical informatics 1 0.05% 

717 Medical information systems 1 0.05% 

718 Medical language system 1 0.05% 

719 Medical record 1 0.05% 

720 Medical subject headings 1 0.05% 

721 MENA 1 0.05% 

722 Mergers and acquisitions 1 0.05% 

723 Merging 1 0.05% 

724 Metadata architecture 1 0.05% 
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725 Metadata model 1 0.05% 

726 Microblogs 1 0.05% 

727 Middle school students 1 0.05% 

728 Military operations 1 0.05% 

729 Mixed method 1 0.05% 

730 M-learning 1 0.05% 

731 Mobile 1 0.05% 

732 Mobile applications 1 0.05% 

733 Mobile communication systems 1 0.05% 

734 Mobile information seeking 1 0.05% 

735 Mobile technology 1 0.05% 

736 Mobile TV 1 0.05% 

737 Modal analysis 1 0.05% 

738 model 1 0.05% 

739 monitoring 1 0.05% 

740 Monographs 1 0.05% 

741 move analysis 1 0.05% 

742 Movie recommendations 1 0.05% 

743 Mozambique 1 0.05% 

744 Multi screens 1 0.05% 

745 Multimedia contents 1 0.05% 

746 Multimedia search 1 0.05% 

747 Multimedia/hypermedia systems 1 0.05% 

748 Multiple factors 1 0.05% 

749 Multiple linear regressions 1 0.05% 

750 Multiple regression analysis 1 0.05% 

751 Multi-session task 1 0.05% 

752 Mutual information 1 0.05% 

753 Myanmar 1 0.05% 

754 Myanmar language 1 0.05% 

755 Nanoscience 1 0.05% 

756 Nanoscience and nanotechnologies 1 0.05% 

757 Natural resources management 1 0.05% 

758 Navigation 1 0.05% 

759 Navigation systems 1 0.05% 

760 needs 1 0.05% 

761 Negative term 1 0.05% 

762 Network activities 1 0.05% 

763 Network architecture 1 0.05% 

764 Network model 1 0.05% 

765 News 1 0.05% 

766 News articles 1 0.05% 

767 News information 1 0.05% 

768 News sharing 1 0.05% 

769 Next generation networks 1 0.05% 

770 NGA 1 0.05% 

771 N-grams 1 0.05% 

772 NMF 1 0.05% 

773 nocv2 1 0.05% 

774 Noisy environment 1 0.05% 

775 nomenclature 1 0.05% 

776 Non-users 1 0.05% 
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777 North America 1 0.05% 

778 numerical model 1 0.05% 

779 

OFFICE OF TECHNOLOGY 

ASSESSMENT (OTA) 1 0.05% 

780 On the flies 1 0.05% 

781 Oncology 1 0.05% 

782 On-line collaborations 1 0.05% 

783 On-line communication 1 0.05% 

784 On-line communities 1 0.05% 

785 On-line experiments 1 0.05% 

786 On-line information 1 0.05% 

787 On-line opinions 1 0.05% 

788 Online public access catalog 1 0.05% 

789 Online questionnaire 1 0.05% 

790 Online reviews 1 0.05% 

791 Online self regulation 1 0.05% 

792 Online surveys 1 0.05% 

793 Online tutorials 1 0.05% 

794 Open Access 1 0.05% 

795 Open access journals 1 0.05% 

796 Opinion mining 1 0.05% 

797 Organisational structure 1 0.05% 

798 Organizational factors 1 0.05% 

799 Outcome quality 1 0.05% 

800 Output quality 1 0.05% 

801 Overall quality 1 0.05% 

802 Paper coating 1 0.05% 

803 Paper products 1 0.05% 

804 Paper-type 1 0.05% 

805 Parental mediation 1 0.05% 

806 Parent-Child Relations 1 0.05% 

807 Parenting 1 0.05% 

808 Parenting skills 1 0.05% 

809 Part Of Speech 1 0.05% 

810 Pattern analysis 1 0.05% 

811 Pattern-matching technique 1 0.05% 

812 PC and internet penetration 1 0.05% 

813 Pedagogical approach 1 0.05% 

814 peer review 1 0.05% 

815 Perceived aesthetic experience 1 0.05% 

816 Perceived ease of use 1 0.05% 

817 Performance indicators 1 0.05% 

818 Performance measure 1 0.05% 

819 Personal communication systems 1 0.05% 

820 Personalized recommendation 1 0.05% 

821 Personnel training 1 0.05% 

822 physical model 1 0.05% 

823 Pipelines 1 0.05% 

824 Planning 1 0.05% 

825 Platform leadership 1 0.05% 

826 Platform neutrality 1 0.05% 

827 Playability 1 0.05% 

828 police 1 0.05% 
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829 Policy capturing 1 0.05% 

830 Policy initiatives 1 0.05% 

831 political conflict 1 0.05% 

832 Portfolio analysis 1 0.05% 

833 Positive correlations 1 0.05% 

834 Positive effects 1 0.05% 

835 Possible futures 1 0.05% 

836 Postings 1 0.05% 

837 Post-task knowledge 1 0.05% 

838 Potential mechanism 1 0.05% 

839 Poverty 1 0.05% 

840 Power law relationship 1 0.05% 

841 Practical implications 1 0.05% 

842 practice guideline 1 0.05% 

843 prediction 1 0.05% 

844 Prediction methods 1 0.05% 

845 Pre-task knowledge 1 0.05% 

846 Printed books 1 0.05% 

847 Probabilistic approaches 1 0.05% 

848 Probability 1 0.05% 

849 Problem based learning 1 0.05% 

850 procedures 1 0.05% 

851 Product design 1 0.05% 

852 Product reviews 1 0.05% 

853 Productivity 1 0.05% 

854 Profiling methods 1 0.05% 

855 Program testing 1 0.05% 

856 Project failures 1 0.05% 

857 pruning 1 0.05% 

858 public attitude 1 0.05% 

859 public health 1 0.05% 

860 Public interest 1 0.05% 

861 Public key cryptography 1 0.05% 

862 Public key infrastructure 1 0.05% 

863 Public policy makers 1 0.05% 

864 Publishers 1 0.05% 

865 

Qualitative and quantitative 

approaches 1 0.05% 

866 Qualitative data analysis 1 0.05% 

867 Qualitative study 1 0.05% 

868 Qualitative techniques 1 0.05% 

869 Quality of information 1 0.05% 

870 Quantitative and qualitative methods 1 0.05% 

871 Query concepts 1 0.05% 

872 Query expansion techniques 1 0.05% 

873 Query length 1 0.05% 

874 Query reformulation 1 0.05% 

875 Question Answering 1 0.05% 

876 Question type 1 0.05% 

877 Question-answer pairs 1 0.05% 

878 Questionnaire design 1 0.05% 

879 Radio broadcasting 1 0.05% 

880 RADIO TRANSMISSION 1 0.05% 
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881 Rank order 1 0.05% 

882 Rating 1 0.05% 

883 RDF 1 0.05% 

884 RDF model 1 0.05% 

885 Reading motivations 1 0.05% 

886 Real time measurements 1 0.05% 

887 Real-time detection 1 0.05% 

888 Recent researches 1 0.05% 

889 recipient 1 0.05% 

890 Recommender systems 1 0.05% 

891 Refined model 1 0.05% 

892 Regulation 1 0.05% 

893 Regulatory frameworks 1 0.05% 

894 Regulatory holiday 1 0.05% 

895 Relative frequencies 1 0.05% 

896 Relative importance 1 0.05% 

897 Relevance assessments 1 0.05% 

898 Remote collaboration 1 0.05% 

899 Representative sample 1 0.05% 

900 Requirements engineering 1 0.05% 

901 Requirements gathering 1 0.05% 

902 Research areas 1 0.05% 

903 Research center 1 0.05% 

904 Research communities 1 0.05% 

905 Research directions 1 0.05% 

906 research methods 1 0.05% 

907 Research models 1 0.05% 

908 Research papers 1 0.05% 

909 Research questions 1 0.05% 

910 Research topics 1 0.05% 

911 research work 1 0.05% 

912 Resource allocation 1 0.05% 

913 Resource management 1 0.05% 

914 Response time (computer systems) 1 0.05% 

915 Retrieval performance 1 0.05% 

916 Retrieval systems 1 0.05% 

917 Retrieved documents 1 0.05% 

918 Reuters 1 0.05% 

919 Risk-Taking 1 0.05% 

920 Robots 1 0.05% 

921 Rule-based 1 0.05% 

922 Rural areas 1 0.05% 

923 satisfaction 1 0.05% 

924 Satisfactory predictions 1 0.05% 

925 Scanning 1 0.05% 

926 Scholarly communication 1 0.05% 

927 Scholarly publishing 1 0.05% 

928 Science journals 1 0.05% 

929 Scientific articles 1 0.05% 

930 Scientific communication 1 0.05% 

931 Scientific discipline 1 0.05% 

932 scientist 1 0.05% 
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933 Search architecture 1 0.05% 

934 Search failure patterns 1 0.05% 

935 Search performance 1 0.05% 

936 Search process 1 0.05% 

937 Search sessions 1 0.05% 

938 Secondary schools 1 0.05% 

939 Security of data 1 0.05% 

940 Semantic feature 1 0.05% 

941 Semantic relations 1 0.05% 

942 Semantic variable 1 0.05% 

943 Sense making 1 0.05% 

944 Sense of community 1 0.05% 

945 Sentence length 1 0.05% 

946 Sentiment classification 1 0.05% 

947 Sentiment strengths 1 0.05% 

948 Service provider 1 0.05% 

949 Set theory 1 0.05% 

950 Seven forcesmodel 1 0.05% 

951 severe acute respiratory syndrome 1 0.05% 

952 sex difference 1 0.05% 

953 sexual behavior 1 0.05% 

954 Short-term effects 1 0.05% 

955 Signal detection 1 0.05% 

956 Signal filtering and prediction 1 0.05% 

957 Similarities and differences 1 0.05% 

958 Similarity analysis 1 0.05% 

959 Simulation result 1 0.05% 

960 Situational factors 1 0.05% 

961 Skills 1 0.05% 

962 Social aspects 1 0.05% 

963 Social computing 1 0.05% 

964 social conflict 1 0.05% 

965 Social constructivism 1 0.05% 

966 Social dynamics 1 0.05% 

967 Social factor 1 0.05% 

968 Social Identification 1 0.05% 

969 Social identity 1 0.05% 

970 Social identity theories 1 0.05% 

971 Social network visualization 1 0.05% 

972 Social Perception 1 0.05% 

973 Social sciences 1 0.05% 

974 Social sciences computing 1 0.05% 

975 Social sharing 1 0.05% 

976 social status 1 0.05% 

977 Social structure 1 0.05% 

978 Social tagging 1 0.05% 

979 social tags 1 0.05% 

980 social theory 1 0.05% 

981 Socio-technical approach 1 0.05% 

982 Socio-technical studies 1 0.05% 

983 Software agents 1 0.05% 

984 Software packages 1 0.05% 



193 
 

985 Software testing 1 0.05% 

986 Solution providers 1 0.05% 

987 sound 1 0.05% 

988 source evaluation criteria 1 0.05% 

989 source perception 1 0.05% 

990 source selection 1 0.05% 

991 source use 1 0.05% 

992 South Korea 1 0.05% 

993 Space platforms 1 0.05% 

994 Spain 1 0.05% 

995 Spatial context 1 0.05% 

996 Specific component 1 0.05% 

997 sport 1 0.05% 

998 sporting event 1 0.05% 

999 Sports 1 0.05% 

1000 Stack overflow 1 0.05% 

1001 Stakeholder groups 1 0.05% 

1002 Standardization 1 0.05% 

1003 Standards 1 0.05% 

1004 State of the art 1 0.05% 

1005 Statistical approaches 1 0.05% 

1006 Stereo vision 1 0.05% 

1007 Stereotypes associated with the library 1 0.05% 

1008 String matching 1 0.05% 

1009 Structural change 1 0.05% 

1010 structural model 1 0.05% 

1011 Student participation 1 0.05% 

1012 Subculture 1 0.05% 

1013 Subject classification 1 0.05% 

1014 Subnetworks 1 0.05% 

1015 Success measure 1 0.05% 

1016 Summarization systems 1 0.05% 

1017 Supervised classification 1 0.05% 

1018 Support vector machines 1 0.05% 

1019 Survey data 1 0.05% 

1020 surveying 1 0.05% 

1021 SVM(support vector machine) 1 0.05% 

1022 Switched network 1 0.05% 

1023 Switching networks 1 0.05% 

1024 Syllable merging 1 0.05% 

1025 Syllable segmentation 1 0.05% 

1026 symbolism 1 0.05% 

1027 Systematic analysis 1 0.05% 

1028 systematic review 1 0.05% 

1029 Systems requirements 1 0.05% 

1030 Task type 1 0.05% 

1031 Technical capacity 1 0.05% 

1032 Technical challenges 1 0.05% 

1033 Technical quality 1 0.05% 

1034 Technoculture 1 0.05% 

1035 Telelearning 1 0.05% 

1036 Television 1 0.05% 
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1037 Television networks 1 0.05% 

1038 tension 1 0.05% 

1039 Text analysis 1 0.05% 

1040 Textual content 1 0.05% 

1041 Theoretical framework 1 0.05% 

1042 Time points 1 0.05% 

1043 Topdown 1 0.05% 

1044 topic evaluation 1 0.05% 

1045 Topic Modeling 1 0.05% 

1046 topic representation 1 0.05% 

1047 Topic words 1 0.05% 

1048 topical drug administration 1 0.05% 

1049 Tourism application 1 0.05% 

1050 Track record 1 0.05% 

1051 Traditional materials 1 0.05% 

1052 Training and testing 1 0.05% 

1053 Training conditions 1 0.05% 

1054 Training sample 1 0.05% 

1055 Transaction log analysis 1 0.05% 

1056 Transportation 1 0.05% 

1057 Tumors 1 0.05% 

1058 Twitter 1 0.05% 

1059 Two phases 1 0.05% 

1060 Two-stage cluster sampling 1 0.05% 

1061 Ubiquitous computing 1 0.05% 

1062 Ubiquitous Computing Environment 1 0.05% 

1063 unanswered questions 1 0.05% 

1064 uncertainty role 1 0.05% 

1065 undergraduates 1 0.05% 

1066 Unicode 1 0.05% 

1067 United kingdom 1 0.05% 

1068 

Universal mobile telecommunication 

systems (UMTS) 1 0.05% 

1069 University libraries 1 0.05% 

1070 University system 1 0.05% 

1071 University Teaching 1 0.05% 

1072 Urban and suburban areas 1 0.05% 

1073 Usability 1 0.05% 

1074 Usability engineering 1 0.05% 

1075 User activity 1 0.05% 

1076 user attributes 1 0.05% 

1077 User control 1 0.05% 

1078 User evaluation 1 0.05% 

1079 User feedback 1 0.05% 

1080 User interaction 1 0.05% 

1081 User research 1 0.05% 

1082 Users' perception 1 0.05% 

1083 Using RDBMS 1 0.05% 

1084 vaccine 1 0.05% 

1085 Variable length 1 0.05% 

1086 Variable selection methods 1 0.05% 

1087 Vectors 1 0.05% 

1088 Virtual organization 1 0.05% 
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1089 virus 1 0.05% 

1090 Visual effects 1 0.05% 

1091 Visualization 1 0.05% 

1092 Vocabulary control 1 0.05% 

1093 war 1 0.05% 

1094 Ward's clustering 1 0.05% 

1095 Web browsers 1 0.05% 

1096 Web genre classification 1 0.05% 

1097 Web rankings 1 0.05% 

1098 Web resources 1 0.05% 

1099 Web robot detection 1 0.05% 

1100 Web robots 1 0.05% 

1101 Web searches 1 0.05% 

1102 Web sources 1 0.05% 

1103 Web tools 1 0.05% 

1104 Web-based learning systems 1 0.05% 

1105 Webometrics 1 0.05% 

1106 Web-page 1 0.05% 

1107 Webpage representation 1 0.05% 

1108 Web-searching 1 0.05% 

1109 Weighted linear combinations 1 0.05% 

1110 Weisberg's argument 1 0.05% 

1111 Wikipedia 1 0.05% 

1112 womens health 1 0.05% 

1113 womens status 1 0.05% 

1114 Word co-occurrence 1 0.05% 

1115 Word segmentation 1 0.05% 

1116 World bank 1 0.05% 

1117 World cup 1 0.05% 

1118 World war II 1 0.05% 

1119 Writing style 1 0.05% 

1120 Yahoo! Answers 1 0.05% 

1121 Academic libraries 1 0.05% 

1122 Access rights 1 0.05% 

1123 Adaptive strategy 1 0.05% 

1124 adolescence 1 0.05% 

1125 adolescent sexuality 1 0.05% 

1126 advocacy 1 0.05% 

1127 Agreement analysis 1 0.05% 

1128 AHP 1 0.05% 

1129 Analysis of variance (ANOVA) 1 0.05% 

1130 Answer effectiveness 1 0.05% 

1131 

Application programming interfaces 

(API) 1 0.05% 

1132 Arab universities 1 0.05% 

1133 Architectural design 1 0.05% 

1134 art 1 0.05% 

1135 Assessment tool 1 0.05% 

1136 Asset management 1 0.05% 

1137 Augmented reality 1 0.05% 

1138 Authorship 1 0.05% 

1139 Automated extraction 1 0.05% 

1140 Automatic method 1 0.05% 
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1141 Backward inferences 1 0.05% 

1142 Behavioral factors 1 0.05% 

1143 Best-practices 1 0.05% 

1144 bibliographic database 1 0.05% 

1145 Blind source separation 1 0.05% 

1146 Blog postings 1 0.05% 

1147 Boolean functions 1 0.05% 

1148 Broadband networks 1 0.05% 

1149 Business Process 1 0.05% 

1150 Celebrities 1 0.05% 

1151 Character recognition 1 0.05% 

1152 Chinese context 1 0.05% 

1153 Citizen journalism 1 0.05% 

1154 Coding scheme 1 0.05% 

1155 Cognitive efforts 1 0.05% 

1156 Cold start problems 1 0.05% 

1157 college student 1 0.05% 

1158 

COMMUNICATION SATELLITES - United 

States 1 0.05% 

1159 Comprehensibility 1 0.05% 

1160 computainment 1 0.05% 

1161 Computer games 1 0.05% 

1162 Computer programming languages 1 0.05% 

1163 Computer supported cooperative work 1 0.05% 

1164 Computers 1 0.05% 

1165 Content qualities 1 0.05% 

1166 Content retrieval 1 0.05% 

1167 Context data 1 0.05% 

1168 Context-aware computing 1 0.05% 

1169 Decision models 1 0.05% 

1170 Decision theory 1 0.05% 

1171 Decision-tree algorithm 1 0.05% 

1172 Dependency structures 1 0.05% 

1173 domain-analytic approach 1 0.05% 

1174 Drug dosage 1 0.05% 

1175 E-inclusion 1 0.05% 

1176 emotion 1 0.05% 

1177 Engineering Education 1 0.05% 

1178 environmental factor 1 0.05% 

1179 export 1 0.05% 

1180 Formal languages 1 0.05% 

1181 Function evaluation 1 0.05% 

1182 Human computer interaction 1 0.05% 

1183 Human evaluation 1 0.05% 

1184 Hypertext systems 1 0.05% 

1185 ICT4D 1 0.05% 

1186 Ideal performance 1 0.05% 

1187 Identification (control systems) 1 0.05% 

1188 Information dissemination 1 0.05% 

1189 information literacy education 1 0.05% 

1190 Joining 1 0.05% 

1191 Knowledge change 1 0.05% 

1192 Market competitiveness 1 0.05% 
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1193 politics 1 0.05% 

1194 

TECHNOLOGY - Economic and 

Sociological Effects 1 0.05% 

 

TOTAL 2029 100.00% 
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APÊNDICE I – Palavras-chaves dos autores 

Nº AUTHORS KEYWORDS CONTAGEM 
 

PORCENTAGEM 

1 Singapore 20 1.32% 

2 Social media 20 1.32% 

3 Information literacy 18 1.19% 

4 Public relations 18 1.19% 

5 Bibliometrics 17 1.13% 

6 Information retrieval 15 0.99% 

7 information seeking 14 0.93% 

8 Academic libraries 12 0.79% 

9 Quality 11 0.73% 

10 Libraries 9 0.60% 

11 h-index 8 0.53% 

12 Knowledge management 8 0.53% 

13 Computer-mediated communication 7 0.46% 

14 p-index 7 0.46% 

15 Quantity 7 0.46% 

16 collaboration 7 0.46% 

17 Crisis communication 7 0.46% 

18 Exergy 6 0.40% 

19 Internet 6 0.40% 

20 Performance 6 0.40% 

21 Social Q&A 6 0.40% 

22 Universities 6 0.40% 

23 Citation 5 0.33% 

24 Trust 5 0.33% 

25 User studies 5 0.33% 

26 China 4 0.26% 

27 Communication 4 0.26% 

28 Content analysis 4 0.26% 

29 Digital libraries 4 0.26% 

30 Distance education 4 0.26% 

31 Energy 4 0.26% 

32 Librarians 4 0.26% 

33 Library users 4 0.26% 

34 Personalization 4 0.26% 

35 Qualitative research 4 0.26% 

36 Quasity 4 0.26% 

37 Research methods 4 0.26% 

38 Shanghai 4 0.26% 

39 Social networks 4 0.26% 

40 Twitter 4 0.26% 

41 University libraries 4 0.26% 

42 user behavior 4 0.26% 

43 ARWU 4 0.26% 

44 Citation analysis 3 0.20% 

45 Collection development 3 0.20% 

46 Collections management 3 0.20% 

47 E-learning 3 0.20% 
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48 Entropy 3 0.20% 

49 evaluation 3 0.20% 

50 Higher education 3 0.20% 

51 ICT 3 0.20% 

52 Indicators 3 0.20% 

53 Information extraction 3 0.20% 

54 Information profession 3 0.20% 

55 Information science 3 0.20% 

56 Information services 3 0.20% 

57 information use 3 0.20% 

58 Intelligence 3 0.20% 

59 Islam 3 0.20% 

60 Malaysia 3 0.20% 

61 Media in education 3 0.20% 

62 Online Q&A 3 0.20% 

63 Public diplomacy 3 0.20% 

64 Public libraries 3 0.20% 

65 Ranking 3 0.20% 

66 Reading 3 0.20% 

67 Research 3 0.20% 

68 School libraries 3 0.20% 

69 Social sciences 3 0.20% 

70 Social support 3 0.20% 

71 Text categorization 3 0.20% 

72 User study 3 0.20% 

73 User-generated content 3 0.20% 

74 Web 2.0 3 0.20% 

75 Africa 3 0.20% 

76 Assessment 3 0.20% 

77 Bibliometric analysis 3 0.20% 

78 Blogs 3 0.20% 

79 Classification schemes 3 0.20% 

80 Information behavior 3 0.20% 

81 Affective commitment 2 0.13% 

82 
Allen and Meyer's organizational commitment 

scale 2 0.13% 

83 Classification 2 0.13% 

84 Clustering 2 0.13% 

85 Co-words analysis 2 0.13% 

86 Collaborative Filtering 2 0.13% 

87 collective action 2 0.13% 

88 Communication technologies 2 0.13% 

89 Communities 2 0.13% 

90 Community question answering 2 0.13% 

91 Corrected quality ratio 2 0.13% 

92 Creativity 2 0.13% 

93 Crisis 2 0.13% 

94 Crisis response strategies 2 0.13% 

95 Croatia 2 0.13% 

96 Culture 2 0.13% 

97 Curriculum 2 0.13% 

98 Databases 2 0.13% 

99 Developing countries 2 0.13% 
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100 Distributed learning environment 2 0.13% 

101 Energy-index 2 0.13% 

102 Ethics 2 0.13% 

103 Experimentation 2 0.13% 

104 Facebook 2 0.13% 

105 Framing 2 0.13% 

106 g-Index 2 0.13% 

107 gender 2 0.13% 

108 Health 2 0.13% 

109 Health sciences 2 0.13% 

110 Human computation games 2 0.13% 

111 Human factors 2 0.13% 

112 Human-computer interface 2 0.13% 

113 ICTs 2 0.13% 

114 IEEE802.11 2 0.13% 

115 Image repair 2 0.13% 

116 India 2 0.13% 

117 Information 2 0.13% 

118 Information management 2 0.13% 

119 Information media 2 0.13% 

120 Information search behavior 2 0.13% 

121 Information sources 2 0.13% 

122 Information strategy 2 0.13% 

123 Information technology 2 0.13% 

124 Interactive learning environment 2 0.13% 

125 interactivity 2 0.13% 

126 International Children's Digital Library (ICDL) 2 0.13% 

127 Interpretive phenomenological analysis 2 0.13% 

128 Journal evaluation 2 0.13% 

129 Journal impact factor 2 0.13% 

130 journalists 2 0.13% 

131 Journals 2 0.13% 

132 knowledge modeling 2 0.13% 

133 knowledge sharing 2 0.13% 

134 Law 2 0.13% 

135 Liaison librarian 2 0.13% 

136 Library history 2 0.13% 

137 Literacy 2 0.13% 

138 Main Memory 2 0.13% 

139 Media relations 2 0.13% 

140 Microblogs 2 0.13% 

141 Mobile Communication 2 0.13% 

142 Mobile phone 2 0.13% 

143 Mock h-index 2 0.13% 

144 motivation 2 0.13% 

145 Multi-document summarization 2 0.13% 

146 Narrative 2 0.13% 

147 National interest 2 0.13% 

148 Natural language processing 2 0.13% 

149 Non-Volatile 2 0.13% 

150 Normalization 2 0.13% 

151 Organizational commitment 2 0.13% 
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152 Patient-provider communication 2 0.13% 

153 PCM 2 0.13% 

154 PCRAM 2 0.13% 

155 Phase Change 2 0.13% 

156 Philippines 2 0.13% 

157 Post-secondary education 2 0.13% 

158 PR practitioners 2 0.13% 

159 PRAM 2 0.13% 

160 Question type 2 0.13% 

161 Reference services 2 0.13% 

162 Research trends 2 0.13% 

163 Resource management 2 0.13% 

164 Scholarly communication 2 0.13% 

165 Schools 2 0.13% 

166 Scientific communication 2 0.13% 

167 Scientific production 2 0.13% 

168 Scopus 2 0.13% 

169 Search engines 2 0.13% 

170 Segmentation 2 0.13% 

171 Sentiment analysis 2 0.13% 

172 Sierra Leone 2 0.13% 

173 Situational Crisis Communication Theory 2 0.13% 

174 social capital 2 0.13% 

175 Social network analysis 2 0.13% 

176 Space 2 0.13% 

177 Spain 2 0.13% 

178 spiral of silence 2 0.13% 

179 Students 2 0.13% 

180 Survey 2 0.13% 

181 Teaching/learning strategies 2 0.13% 

182 text mining 2 0.13% 

183 Thailand 2 0.13% 

184 Thesis 2 0.13% 

185 Uncertainty 2 0.13% 

186 United Kingdom 2 0.13% 

187 US 2 0.13% 

188 virtual communities 2 0.13% 

189 Virtual reference services 2 0.13% 

190 Visualization of similarities 2 0.13% 

191 X = iC 2 0.13% 

192 Youth 2 0.13% 

193 Adult learning 2 0.13% 

194 Affective embodied agent 2 0.13% 

195 Algorithms 2 0.13% 

196 
Architectures for educational technology 

system 2 0.13% 

197 Authoring tools and methods 2 0.13% 

198 Authorship 2 0.13% 

199 Competition 2 0.13% 

200 computer simulation 2 0.13% 

201 end user searching 2 0.13% 

202 Government 2 0.13% 

203 Hybrid Memory 2 0.13% 
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204 Patient portal 2 0.13% 

205 Academic science 1 0.07% 

206 Active learning 1 0.07% 

207 Answerer reputation 1 0.07% 

208 Arabic-speaking children 1 0.07% 

209 Archival evaluation 1 0.07% 

210 Archival theory 1 0.07% 

211 Assessment Tool 1 0.07% 

212 audiovisual document 1 0.07% 

213 augmented reality 1 0.07% 

214 belonging 1 0.07% 

215 Benefits 1 0.07% 

216 Blogosphere 1 0.07% 

217 Book selection method 1 0.07% 

218 Books 1 0.07% 

219 campaign and strategic communication 1 0.07% 

220 Celebrities 1 0.07% 

221 change detection 1 0.07% 

222 Children 1 0.07% 

223 Citation classic 1 0.07% 

224 Citation network 1 0.07% 

225 Citation Performance 1 0.07% 

226 Class imbalance 1 0.07% 

227 Co-citation network 1 0.07% 

228 Co-institutions 1 0.07% 

229 collaborative learning 1 0.07% 

230 Collaborative search 1 0.07% 

231 Collaborative tagging 1 0.07% 

232 Colonial libraries 1 0.07% 

233 Communication management 1 0.07% 

234 Communication theory 1 0.07% 

235 Communications technology 1 0.07% 

236 Community-based Q&A 1 0.07% 

237 competitive pressure 1 0.07% 

238 constructionism 1 0.07% 

239 Context Aware 1 0.07% 

240 Continuance commitment 1 0.07% 

241 Continuing professional development 1 0.07% 

242 Contract 1 0.07% 

243 Controlled languages 1 0.07% 

244 Convergence policy 1 0.07% 

245 Cooperative/collaborative learning 1 0.07% 

246 Core competencies 1 0.07% 

247 Cost 1 0.07% 

248 Course instruction 1 0.07% 

249 Credit course 1 0.07% 

250 crisis coverage 1 0.07% 

251 Crisis management 1 0.07% 

252 Crisis news 1 0.07% 

253 Critical success factors 1 0.07% 

254 CRM 1 0.07% 

255 cross-cultural research 1 0.07% 
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256 Cross-cultural usability 1 0.07% 

257 Cross-culture 1 0.07% 

258 Cross-platform video 1 0.07% 

259 Crown Indicator 1 0.07% 

260 Cultural divergence 1 0.07% 

261 Cultural identity 1 0.07% 

262 Culture-centric approach 1 0.07% 

263 Customer relationship management 1 0.07% 

264 Customer service management 1 0.07% 

265 cyberactivism 1 0.07% 

266 Data curation 1 0.07% 

267 Data fusion 1 0.07% 

268 Data mining 1 0.07% 

269 Data quality 1 0.07% 

270 Data quality dimensions 1 0.07% 

271 Data quality skills 1 0.07% 

272 Deaccession 1 0.07% 

273 Death 1 0.07% 

274 Defect and failure 1 0.07% 

275 Delphi method 1 0.07% 

276 Delphi study in library research 1 0.07% 

277 Dependence 1 0.07% 

278 Deregulation 1 0.07% 

279 Developing nations 1 0.07% 

280 Development 1 0.07% 

281 Development journalism 1 0.07% 

282 Dialogue structure 1 0.07% 

283 digital activism 1 0.07% 

284 Digital archives 1 0.07% 

285 digital arts 1 0.07% 

286 Digital communication 1 0.07% 

287 Digital copyright 1 0.07% 

288 Digital diplomacy 1 0.07% 

289 Digital game-based learning 1 0.07% 

290 digital information 1 0.07% 

291 Digital journaling 1 0.07% 

292 digital media 1 0.07% 

293 Digital reference 1 0.07% 

294 Discursive formations 1 0.07% 

295 Dissemination 1 0.07% 

296 Distance learning 1 0.07% 

297 distrust 1 0.07% 

298 Dwell time 1 0.07% 

299 Dynamic search results 1 0.07% 

300 Dynamics 1 0.07% 

301 E = iC 1 0.07% 

302 E-commerce 1 0.07% 

303 E-influence 1 0.07% 

304 E-reputation 1 0.07% 

305 Economic development 1 0.07% 

306 Education 1 0.07% 

307 Educational games 1 0.07% 
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308 Educational technology 1 0.07% 

309 EEE 1 0.07% 

310 Efficiency 1 0.07% 

311 Eigenfactor TM 1 0.07% 

312 elaboration 1 0.07% 

313 Election 1 0.07% 

314 Electronic resources 1 0.07% 

315 Elementary education 1 0.07% 

316 Elementary school students 1 0.07% 

317 Enabler and inhibitor factors 1 0.07% 

318 Energy efficient data center 1 0.07% 

319 Engagement 1 0.07% 

320 Enjoyment 1 0.07% 

321 environmental movement 1 0.07% 

322 Ethnocentrism 1 0.07% 

323 Ethnography 1 0.07% 

324 EU regulatory framework 1 0.07% 

325 European Commission 1 0.07% 

326 Evaluation of CAL systems 1 0.07% 

327 event detection 1 0.07% 

328 Expected Value 1 0.07% 

329 Experience 1 0.07% 

330 Expert-based Q&A 1 0.07% 

331 Expertise 1 0.07% 

332 Exploratory search 1 0.07% 

333 Exponents distribution parameters 1 0.07% 

334 Extreme point 1 0.07% 

335 Factor analysis 1 0.07% 

336 Faculty awareness 1 0.07% 

337 Faculty satisfaction 1 0.07% 

338 Failure mode effect analysis 1 0.07% 

339 fatalism 1 0.07% 

340 Feature extraction 1 0.07% 

341 Feminism 1 0.07% 

342 Field trips 1 0.07% 

343 File sharing 1 0.07% 

344 Film 1 0.07% 

345 Filtering 1 0.07% 

346 Fixed networks 1 0.07% 

347 Fractional counting 1 0.07% 

348 Frame alignment 1 0.07% 

349 French higher education system 1 0.07% 

350 French universities 1 0.07% 

351 Function evaluation 1 0.07% 

352 Futures 1 0.07% 

353 game design 1 0.07% 

354 Game evaluation 1 0.07% 

355 Gap analysis 1 0.07% 

356 General education courses 1 0.07% 

357 Genetic 1 0.07% 

358 Genomics 1 0.07% 

359 genre studies 1 0.07% 
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360 Google instant 1 0.07% 

361 Green IT 1 0.07% 

362 Grieving 1 0.07% 

363 guided discovery-based learning 1 0.07% 

364 guided inquiry 1 0.07% 

365 Harmonic counting 1 0.07% 

366 Health literacy 1 0.07% 

367 Health services sector 1 0.07% 

368 Healthcare 1 0.07% 

369 heritage conservation 1 0.07% 

370 higher secondary students 1 0.07% 

371 Highly cited papers 1 0.07% 

372 homeless youth in Ghana 1 0.07% 

373 Hostel building maintenance 1 0.07% 

374 Hugely cited 1 0.07% 

375 Human agency 1 0.07% 

376 human computer interaction 1 0.07% 

377 hypertext 1 0.07% 

378 I3 1 0.07% 

379 Ibero-America 1 0.07% 

380 iCE Maps 1 0.07% 

381 ICT acceptance 1 0.07% 

382 ICT literacy 1 0.07% 

383 Image 1 0.07% 

384 Image ideals 1 0.07% 

385 Image management 1 0.07% 

386 Image processing 1 0.07% 

387 Image repair theory 1 0.07% 

388 image tagging 1 0.07% 

389 Images 1 0.07% 

390 Impact 1 0.07% 

391 Impact factor 1 0.07% 

392 Implicit features 1 0.07% 

393 Index of Evenness of Collaboration 1 0.07% 

394 Index of Foreign Collaboration 1 0.07% 

395 indexing 1 0.07% 

396 Indigenous knowledge systems 1 0.07% 

397 Industry 1 0.07% 

398 Industry structure 1 0.07% 

399 Influence 1 0.07% 

400 Influence detection 1 0.07% 

401 Influence propagation 1 0.07% 

402 influenza 1 0.07% 

403 Information architecture 1 0.07% 

404 Information assessment criteria 1 0.07% 

405 Information competency standards 1 0.07% 

406 Information facilities 1 0.07% 

407 Information flows 1 0.07% 

408 Information integration 1 0.07% 

409 Information need 1 0.07% 

410 information organization and retrieval 1 0.07% 

411 Information searches 1 0.07% 
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412 Information selection 1 0.07% 

413 Information studies 1 0.07% 

414 Information subsidy 1 0.07% 

415 Information systems 1 0.07% 

416 Information visualization 1 0.07% 

417 Informational use 1 0.07% 

418 Informativeness 1 0.07% 

419 Inhibitors 1 0.07% 

420 Innovation 1 0.07% 

421 Instruction librarians 1 0.07% 

422 Intangible capital 1 0.07% 

423 Integrated impact indicator 1 0.07% 

424 Intention to use 1 0.07% 

425 Interactive information retrieval 1 0.07% 

426 Interactive IR 1 0.07% 

427 Interactive search 1 0.07% 

428 Intercultural communication 1 0.07% 

429 Intercultural relations 1 0.07% 

430 Interface representations 1 0.07% 

431 International collaboration 1 0.07% 

432 
International Institute of Islamic thought and 

civilization 1 0.07% 

433 International interface design 1 0.07% 

434 International public relations 1 0.07% 

435 Internet addiction 1 0.07% 

436 Internet cafes 1 0.07% 

437 Internet Governance 1 0.07% 

438 Internet information quality 1 0.07% 

439 Internet of Things (IoT) 1 0.07% 

440 Internet research 1 0.07% 

441 internet videos 1 0.07% 

442 interpersonal communication 1 0.07% 

443 Interpretive programs 1 0.07% 

444 Investment 1 0.07% 

445 IPA 1 0.07% 

446 IPTV 1 0.07% 

447 IR design 1 0.07% 

448 Islamic knowledge 1 0.07% 

449 Islamic law 1 0.07% 

450 Islamic studies 1 0.07% 

451 Islamic thought and civilization 1 0.07% 

452 ISP Model 1 0.07% 

453 issue networks 1 0.07% 

454 ISTAC 1 0.07% 

455 Job satisfaction 1 0.07% 

456 Journal development 1 0.07% 

457 Journal growth 1 0.07% 

458 Journalism 1 0.07% 

459 keyword extraction 1 0.07% 

460 knowledge 1 0.07% 

461 Knowledge creation 1 0.07% 

462 Knowledge detection 1 0.07% 

463 Knowledge engineering 1 0.07% 
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464 Knowledge professionals 1 0.07% 

465 knowledge representation 1 0.07% 

466 Knowledge transfer 1 0.07% 

467 knowledge-building 1 0.07% 

468 knowledge-sharing barriers 1 0.07% 

469 knowledge-sharing motives 1 0.07% 

470 Korea 1 0.07% 

471 Labour productivity 1 0.07% 

472 Latin America 1 0.07% 

473 LDA 1 0.07% 

474 Leadership 1 0.07% 

475 Learning 1 0.07% 

476 learning analytics 1 0.07% 

477 Learning communities 1 0.07% 

478 Library 1 0.07% 

479 Library and information science education 1 0.07% 

480 Library and information services 1 0.07% 

481 Library research 1 0.07% 

482 Library standards 1 0.07% 

483 Library systems 1 0.07% 

484 Lifelong learning 1 0.07% 

485 Linear combination 1 0.07% 

486 LIS journals 1 0.07% 

487 LIS professional programmes 1 0.07% 

488 Literature 1 0.07% 

489 Literature review writing 1 0.07% 

490 Literature searching 1 0.07% 

491 localism 1 0.07% 

492 LSA 1 0.07% 

493 Lyapunov function 1 0.07% 

494 M4D 1 0.07% 

495 Machine learning 1 0.07% 

496 Majorization 1 0.07% 

497 
Malaysian Journal of Library and Information 

Science 1 0.07% 

498 Mapping 1 0.07% 

499 Maps 1 0.07% 

500 marginalized youth 1 0.07% 

501 Market competitiveness 1 0.07% 

502 marketing 1 0.07% 

503 marketing and dissemination 1 0.07% 

504 mass media 1 0.07% 

505 Master plots 1 0.07% 

506 Master's theses 1 0.07% 

507 MDS 1 0.07% 

508 Measurement 1 0.07% 

509 Measuring library value 1 0.07% 

510 Media 1 0.07% 

511 Media intrusion 1 0.07% 

512 media manifold 1 0.07% 

513 media multiplexity 1 0.07% 

514 Media non-transparency 1 0.07% 

515 media richness 1 0.07% 
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516 media studies 1 0.07% 

517 MediaFLO 1 0.07% 

518 Medical information systems 1 0.07% 

519 Medical products 1 0.07% 

520 medical records 1 0.07% 

521 Medline 1 0.07% 

522 MENA 1 0.07% 

523 Mergers 1 0.07% 

524 Messaging Apps 1 0.07% 

525 meta analysis 1 0.07% 

526 Metrics 1 0.07% 

527 Michael Jackson 1 0.07% 

528 Michel foucault 1 0.07% 

529 Micro-enterprises 1 0.07% 

530 micro-mobilization 1 0.07% 

531 Microcoordination 1 0.07% 

532 Middle school students 1 0.07% 

533 Midwives 1 0.07% 

534 MJLIS 1 0.07% 

535 Mobile 1 0.07% 

536 Mobile broadcasting TV 1 0.07% 

537 Mobile technology 1 0.07% 

538 Mobile telephones 1 0.07% 

539 Mobile TV 1 0.07% 

540 Mobile TV business model 1 0.07% 

541 Mobile TV policy 1 0.07% 

542 Mobile TV technology 1 0.07% 

543 mobile visual communication 1 0.07% 

544 Monographs 1 0.07% 

545 move analysis 1 0.07% 

546 MRI 1 0.07% 

547 Multi-screen TV 1 0.07% 

548 Multi-session task 1 0.07% 

549 Multimedia 1 0.07% 

550 Multimedia/hypermedia systems 1 0.07% 

551 Museums 1 0.07% 

552 Music 1 0.07% 

553 Mutual information 1 0.07% 

554 Myanmar language 1 0.07% 

555 Namibia 1 0.07% 

556 Nation 1 0.07% 

557 needs 1 0.07% 

558 negative communication behaviour 1 0.07% 

559 Network analysis 1 0.07% 

560 Network closure 1 0.07% 

561 Network model 1 0.07% 

562 networked politics 1 0.07% 

563 new media 1 0.07% 

564 News 1 0.07% 

565 News frame 1 0.07% 

566 news framing 1 0.07% 

567 news production 1 0.07% 
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568 News sharing 1 0.07% 

569 newspaper 1 0.07% 

570 newsroom 1 0.07% 

571 NGA 1 0.07% 

572 NMF 1 0.07% 

573 Non-users 1 0.07% 

574 Nonprofit organizations 1 0.07% 

575 Normalized citation 1 0.07% 

576 Nurses 1 0.07% 

577 OCR error 1 0.07% 

578 older people 1 0.07% 

579 Oncology 1 0.07% 

580 Online answers 1 0.07% 

581 Online database 1 0.07% 

582 Online health answers 1 0.07% 

583 Online health information 1 0.07% 

584 Online marketing interactivity 1 0.07% 

585 Online operations 1 0.07% 

586 Online public access catalog 1 0.07% 

587 Online reviews 1 0.07% 

588 online searching 1 0.07% 

589 Online tutorial 1 0.07% 

590 ontology 1 0.07% 

591 Open access 1 0.07% 

592 Open access literacy 1 0.07% 

593 Open systems 1 0.07% 

594 opinion mining 1 0.07% 

595 Organization-public relationships 1 0.07% 

596 Outcomes measurement 1 0.07% 

597 Output counting 1 0.07% 

598 Papers 1 0.07% 

599 Parental mediation 1 0.07% 

600 Parody accounts 1 0.07% 

601 pattern analysis 1 0.07% 

602 PC and internet penetration 1 0.07% 

603 Perceived aesthetic experience 1 0.07% 

604 perceived media credibility 1 0.07% 

605 Perceived output quality 1 0.07% 

606 Perception 1 0.07% 

607 Performance evaluation 1 0.07% 

608 Performance Indicators 1 0.07% 

609 Performance measures 1 0.07% 

610 Periodic point 1 0.07% 

611 Personal computers 1 0.07% 

612 personal photography 1 0.07% 

613 Personality 1 0.07% 

614 PFNET 1 0.07% 

615 phatic communication 1 0.07% 

616 Philosophy 1 0.07% 

617 photo sharing 1 0.07% 

618 Place 1 0.07% 

619 Plant genetics 1 0.07% 
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620 Platform leadership 1 0.07% 

621 Platform neutrality 1 0.07% 

622 playability 1 0.07% 

623 Policy 1 0.07% 

624 Policy initiatives 1 0.07% 

625 Political adverting 1 0.07% 

626 Political economy 1 0.07% 

627 political ideology 1 0.07% 

628 Political participation 1 0.07% 

629 political public relations 1 0.07% 

630 politics of representation 1 0.07% 

631 politics on the Web 1 0.07% 

632 Post-task knowledge 1 0.07% 

633 Poverty 1 0.07% 

634 Power 1 0.07% 

635 Power usage effectiveness metrics 1 0.07% 

636 practice theory 1 0.07% 

637 Pre-task knowledge 1 0.07% 

638 Prediction model 1 0.07% 

639 Prejudice 1 0.07% 

640 Preprocessing 1 0.07% 

641 Primary schools 1 0.07% 

642 Printed book 1 0.07% 

643 Privacy 1 0.07% 

644 Product design 1 0.07% 

645 Product recalls 1 0.07% 

646 Product review documents 1 0.07% 

647 Professional competencies 1 0.07% 

648 Professional practices 1 0.07% 

649 Professionalism 1 0.07% 

650 Profile expansion 1 0.07% 

651 Program testing 1 0.07% 

652 Programming and programming languages 1 0.07% 

653 Project management 1 0.07% 

654 Propaganda 1 0.07% 

655 protective behavior 1 0.07% 

656 Protest motivation 1 0.07% 

657 pruning 1 0.07% 

658 Pseudo-events 1 0.07% 

659 Public engagement 1 0.07% 

660 Public Health 1 0.07% 

661 Public interest 1 0.07% 

662 Public key infrastructure 1 0.07% 

663 public opinion 1 0.07% 

664 Public service 1 0.07% 

665 Public sphere 1 0.07% 

666 public trust 1 0.07% 

667 Publication productivity 1 0.07% 

668 Publishers 1 0.07% 

669 Publishing 1 0.07% 

670 Publishing trends 1 0.07% 

671 Qualitative techniques 1 0.07% 
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672 Quality assessment 1 0.07% 

673 Quality criteria 1 0.07% 

674 Quality evaluation 1 0.07% 

675 Quality indicators 1 0.07% 

676 Quality of service 1 0.07% 

677 Quantitative research 1 0.07% 

678 Query concepts 1 0.07% 

679 Query reformulation 1 0.07% 

680 Questions analysis 1 0.07% 

681 R&D 1 0.07% 

682 Raffles Library 1 0.07% 

683 RDF 1 0.07% 

684 Reading behaviour 1 0.07% 

685 Reading habits 1 0.07% 

686 Recognition 1 0.07% 

687 Reference librarians 1 0.07% 

688 Regulation 1 0.07% 

689 Regulatory holiday 1 0.07% 

690 relationship building/management 1 0.07% 

691 relationship dissolution 1 0.07% 

692 Relationship management 1 0.07% 

693 religiosity 1 0.07% 

694 Renewable energy 1 0.07% 

695 Reproducibility 1 0.07% 

696 Reputation measure 1 0.07% 

697 Research guarantor 1 0.07% 

698 Research in Humanities 1 0.07% 

699 Research priorities in computer 1 0.07% 

700 Research productivity 1 0.07% 

701 Research topics 1 0.07% 

702 Resource assessment 1 0.07% 

703 REST 1 0.07% 

704 Results 1 0.07% 

705 Retrieval features 1 0.07% 

706 Reverse direction 1 0.07% 

707 Rex Libris 1 0.07% 

708 Risk communication 1 0.07% 

709 risk perception 1 0.07% 

710 Roles research 1 0.07% 

711 Rural 1 0.07% 

712 rural studies 1 0.07% 

713 S = E - X 1 0.07% 

714 saving face 1 0.07% 

715 Scalar 1 0.07% 

716 Scholarly influence 1 0.07% 

717 Scholarly journal 1 0.07% 

718 scholarly publishing 1 0.07% 

719 School reading programmes 1 0.07% 

720 Scientific collaboration 1 0.07% 

721 Scientific excellence 1 0.07% 

722 Scientific influence 1 0.07% 

723 Scientific inquiry 1 0.07% 
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724 scientific journals 1 0.07% 

725 Scientometric indicators 1 0.07% 

726 Scientometrics 1 0.07% 

727 Score 1 0.07% 

728 Search behavior 1 0.07% 

729 Search effectiveness 1 0.07% 

730 Search strategy 1 0.07% 

731 Searching 1 0.07% 

732 Second Life 1 0.07% 

733 Secondary education 1 0.07% 

734 Secondary schools 1 0.07% 

735 Security 1 0.07% 

736 self-efficacy 1 0.07% 

737 Semantic feature 1 0.07% 

738 Semantic variable 1 0.07% 

739 Semantic-network analysis 1 0.07% 

740 Semantics 1 0.07% 

741 Senior practitioner role 1 0.07% 

742 sensationalism 1 0.07% 

743 sense-making 1 0.07% 

744 Sentiment classification 1 0.07% 

745 Service quality 1 0.07% 

746 Seven forcesmodel 1 0.07% 

747 Shari'ah-compliant 1 0.07% 

748 Simulation 1 0.07% 

749 Singapore children 1 0.07% 

750 Size 1 0.07% 

751 Skills 1 0.07% 

752 Slavoj Žižek 1 0.07% 

753 Smartphones 1 0.07% 

754 Snippets 1 0.07% 

755 social computing 1 0.07% 

756 social construction 1 0.07% 

757 social constructivism 1 0.07% 

758 social factors 1 0.07% 

759 Social identity 1 0.07% 

760 social isolation 1 0.07% 

761 Social media appropriation 1 0.07% 

762 social media trend 1 0.07% 

763 social network sites 1 0.07% 

764 Social networking sites 1 0.07% 

765 social presence 1 0.07% 

766 Social responsibility 1 0.07% 

767 Social shaping of technology 1 0.07% 

768 social tagging 1 0.07% 

769 social tags 1 0.07% 

770 Socio-technical approach 1 0.07% 

771 source effects 1 0.07% 

772 source evaluation criteria 1 0.07% 

773 source perception 1 0.07% 

774 source selection 1 0.07% 

775 source use 1 0.07% 
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776 South Korea 1 0.07% 

777 Southeast Asia 1 0.07% 

778 spatial context 1 0.07% 

779 Sports 1 0.07% 

780 Sports communication 1 0.07% 

781 Stack Overflow 1 0.07% 

782 Staged news 1 0.07% 

783 Storytelling 1 0.07% 

784 Strategic intent 1 0.07% 

785 Strategic planning 1 0.07% 

786 Structural equation modelling 1 0.07% 

787 structural knowledge 1 0.07% 

788 Subculture 1 0.07% 

789 subtopic model 1 0.07% 

790 Success measure 1 0.07% 

791 supervised classification 1 0.07% 

792 Syllable merging 1 0.07% 

793 Syllable segmentation 1 0.07% 

794 System design 1 0.07% 

795 Tapered h-index 1 0.07% 

796 Task difficulty 1 0.07% 

797 Task type 1 0.07% 

798 taxonomy 1 0.07% 

799 Teachers 1 0.07% 

800 Technoculture 1 0.07% 

801 Telecommunications 1 0.07% 

802 television 1 0.07% 

803 Text classification 1 0.07% 

804 text processing 1 0.07% 

805 texto-materialist perspective 1 0.07% 

806 The Colbert Report 1 0.07% 

807 The Daily Show 1 0.07% 

808 the Internet and politics 1 0.07% 

809 the public 1 0.07% 

810 Theoretical framework 1 0.07% 

811 Theory 1 0.07% 

812 Think tanks 1 0.07% 

813 Thomson Reuters 1 0.07% 

814 Time 1 0.07% 

815 topic coherence 1 0.07% 

816 topic evaluation 1 0.07% 

817 topic model 1 0.07% 

818 topic representation 1 0.07% 

819 Tourism 1 0.07% 

820 Traditional knowledge 1 0.07% 

821 Training 1 0.07% 

822 Transaction log analysis 1 0.07% 

823 transmedia 1 0.07% 

824 Transparency 1 0.07% 

825 Tucson shooting 1 0.07% 

826 TXOP 1 0.07% 

827 Ubiquitous Computing Environment 1 0.07% 
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828 Umberto eco 1 0.07% 

829 UMTS 1 0.07% 

830 unanswered questions 1 0.07% 

831 undergraduates 1 0.07% 

832 Uniform interface 1 0.07% 

833 United States 1 0.07% 

834 USA 1 0.07% 

835 Usability 1 0.07% 

836 user attributes 1 0.07% 

837 User research 1 0.07% 

838 Uses and gratifications paradigm 1 0.07% 

839 Value chain 1 0.07% 

840 Value of academic libraries 1 0.07% 

841 Value of PR to organizations 1 0.07% 

842 verbal content 1 0.07% 

843 video games 1 0.07% 

844 Vietnam War 1 0.07% 

845 Vietnamese higher education 1 0.07% 

846 Virtual worlds 1 0.07% 

847 visualization (electronic) 1 0.07% 

848 Warfare 1 0.07% 

849 Web APIs 1 0.07% 

850 Web applications 1 0.07% 

851 Web genre classification 1 0.07% 

852 Web of Science 1 0.07% 

853 Web ranking 1 0.07% 

854 web robot detection 1 0.07% 

855 web robot pattern 1 0.07% 

856 Web search results 1 0.07% 

857 web TV 1 0.07% 

858 Webometrics 1 0.07% 

859 Webpage representation 1 0.07% 

860 Website evaluation 1 0.07% 

861 Wikipedia 1 0.07% 

862 Wireless LANs 1 0.07% 

863 Wireless telemedicine 1 0.07% 

864 Women 1 0.07% 

865 Word co-occurrence 1 0.07% 

866 Word segmentation 1 0.07% 

867 Worldwide web 1 0.07% 

868 Writing style 1 0.07% 

869 X = lO = l 2I 1 0.07% 

870 Yahoo! Answers 1 0.07% 

871 2014 World Cup 1 0.07% 

872 Academic journal 1 0.07% 

873 Academic rankings 1 0.07% 

874 Acceptance 1 0.07% 

875 Accessing archival collections 1 0.07% 

876 Accreditation 1 0.07% 

877 activism 1 0.07% 

878 Actor-network theory 1 0.07% 

879 Adaptive information retrieval 1 0.07% 
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880 advertising 1 0.07% 

881 Affective experience 1 0.07% 

882 Affects 1 0.07% 

883 Agreement analysis 1 0.07% 

884 AHP 1 0.07% 

885 AirAsia 1 0.07% 

886 Amazon.com 1 0.07% 

887 Answer effectiveness 1 0.07% 

888 Answerability 1 0.07% 

889 Appropriateness measure 1 0.07% 

890 Appropriation 1 0.07% 

891 Arab universities 1 0.07% 

892 Archaeology of knowledge 1 0.07% 

893 Archives 1 0.07% 

894 arousal in news 1 0.07% 

895 Article Influence TM 1 0.07% 

896 articulation 1 0.07% 

897 Asia 1 0.07% 

898 Asian communication 1 0.07% 

899 Assessment in situ 1 0.07% 

900 attachment 1 0.07% 

901 Attitudes Paper type Research paper 1 0.07% 

902 attitudes toward the public 1 0.07% 

903 Attractiveness norms 1 0.07% 

904 attribution of responsibility 1 0.07% 

905 Audiovisual archives 1 0.07% 

906 Audiovisual content regulation 1 0.07% 

907 Author identification 1 0.07% 

908 Authority 1 0.07% 

909 Automation 1 0.07% 

910 Avatars 1 0.07% 

911 backward-chaining inference 1 0.07% 

912 Balance 1 0.07% 

913 Banking industry 1 0.07% 

914 Barcelona International PR Conference 1 0.07% 

915 Barriers 1 0.07% 

916 Bioinformatics 1 0.07% 

917 Book Citation Index 1 0.07% 

918 book conservationist/Facebook conservationist 1 0.07% 

919 Book selection criteria 1 0.07% 

920 Brain tumor 1 0.07% 

921 breast cancer 1 0.07% 

922 British Malaya 1 0.07% 

923 Broadband 1 0.07% 

924 Brokerage 1 0.07% 

925 Building maintenance management 1 0.07% 

926 Call centres 1 0.07% 

927 Case study 1 0.07% 

928 Cataloguing 1 0.07% 

929 Celebrity reputation 1 0.07% 

930 Champion works 1 0.07% 

931 Character n-grams 1 0.07% 
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932 Chinese language 1 0.07% 

933 Chinese media 1 0.07% 

934 Chinese press 1 0.07% 

935 citation indexes 1 0.07% 

936 Citizen generated content 1 0.07% 

937 citizen journalism 1 0.07% 

938 civic gaming 1 0.07% 

939 civic society 1 0.07% 

940 classmates 1 0.07% 

941 Co-term 1 0.07% 

942 Cognitive effort 1 0.07% 

943 Cold-start 1 0.07% 

944 Collaborative information retrieval 1 0.07% 

945 Collaborative information-seeking 1 0.07% 

946 Collaborative Q&A 1 0.07% 

947 Collocation strength 1 0.07% 

948 Comic books 1 0.07% 

949 Communication satellites 1 0.07% 

950 communication studies 1 0.07% 

951 Community managers 1 0.07% 

952 Community-driven question answering 1 0.07% 

953 Competitive 1 0.07% 

954 Competitive intelligence 1 0.07% 

955 Comprehensibility 1 0.07% 

956 computainment 1 0.07% 

957 Computer science 1 0.07% 

958 Computer software 1 0.07% 

959 Concept-based retrieval 1 0.07% 

960 Consultancies 1 0.07% 

961 content characteristics 1 0.07% 

962 content management 1 0.07% 

963 Corporate public image 1 0.07% 

964 Corresponding author 1 0.07% 

965 Crisis consultancy 1 0.07% 

966 Criticality index 1 0.07% 

967 cross-cultural 1 0.07% 

968 Cuba 1 0.07% 

969 cues to action 1 0.07% 

970 Dentistry scientific production 1 0.07% 

971 Diffusion of innovations theory 1 0.07% 

972 digital divide 1 0.07% 

973 Discourse parsing 1 0.07% 

974 discussion board 1 0.07% 

975 dissatisfaction 1 0.07% 

976 Dissents 1 0.07% 

977 Dissertations 1 0.07% 

978 Distributed information retrieval 1 0.07% 

979 Diversity 1 0.07% 

980 Document handling 1 0.07% 

981 Domain knowledge 1 0.07% 

982 domain-analytic approach 1 0.07% 

983 Doubly stochastic operator 1 0.07% 
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984 DVB-H 1 0.07% 

985 Dynamic query suggestions 1 0.07% 

986 E-health services 1 0.07% 

987 E-inclusion 1 0.07% 

988 eBook 1 0.07% 

989 Economic crisis 1 0.07% 

990 Economic growth 1 0.07% 

991 Encyclopaedias 1 0.07% 

992 Energy efficiency 1 0.07% 

993 England 1 0.07% 

994 Environmental knowledge 1 0.07% 

995 environmental scanning 1 0.07% 

996 ethics code 1 0.07% 

997 Evaluation criteria 1 0.07% 

998 everyday life information-seeking behavior 1 0.07% 

999 Evidence based practice 1 0.07% 

1000 Experiment 1 0.07% 

1001 Failure analysis 1 0.07% 

1002 fear of isolation 1 0.07% 

1003 Financial crisis 1 0.07% 

1004 Function 1 0.07% 

1005 Generic summarization 1 0.07% 

1006 Genre classification 1 0.07% 

1007 Group Interaction 1 0.07% 

1008 Hadith 1 0.07% 

1009 Heterotopia 1 0.07% 

1010 History 1 0.07% 

1011 homosexuality 1 0.07% 

1012 human evaluation 1 0.07% 

1013 Human information behavior 1 0.07% 

1014 human pattern 1 0.07% 

1015 Hypermedia 1 0.07% 

1016 ICT4D 1 0.07% 

1017 Identification 1 0.07% 

1018 Individualized collective action 1 0.07% 

1019 information and communication technologies 1 0.07% 

1020 Information control 1 0.07% 

1021 information infrastructure 1 0.07% 

1022 Intranets 1 0.07% 

1023 Knowledge change 1 0.07% 

1024 Latent Dirichlet allocation (LDA) 1 0.07% 

1025 Lis professional 1 0.07% 

1026 Lotka's law 1 0.07% 

1027 Manufacturing resource planning 1 0.07% 

1028 medical informatics 1 0.07% 

1029 Message strategies 1 0.07% 

1030 Mobile content sharing application 1 0.07% 

1031 Newspapers 1 0.07% 

1032 Pharmaceutical products 1 0.07% 

1033 PR in Singapore 1 0.07% 

 
TOTAL 1510 100.00% 
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APÊNDICE J – Métodos/técnicas utilizados por autores de faculdades de 

comunicação e informação 

Nº METHODS CONTAGEM 

 

PORCENTAGEM 

1 NÃO ENCONTRADO 137 38.06% 

2 Interviews 56 15.56% 

3 Questionnaire 42 11.67% 

4 Content analysis 36 10.00% 

5 Bibliometric 34 9.44% 

6 Case study 31 8.61% 

7 Survey 29 8.06% 

8 Laboratory 13 3.61% 

9 Literature review 10 2.78% 

10 Focus groups 7 1.94% 

11 Observation 5 1.39% 

12 Factor analysis 4 1.11% 

13 Analysis of variance 3 0.83% 

14 Comparative analysis 3 0.83% 

15 Descriptive statistics 3 0.83% 

16 Discourse analysis 3 0.83% 

17 Ethnography 3 0.83% 

18 Exploratory study 3 0.83% 

19 Historical research 3 0.83% 

20 Online experiment 3 0.83% 

21 Social network analysis 3 0.83% 

22 Statistical analyses 3 0.83% 

23 Structural analysis 3 0.83% 

24 Checklist 2 0.56% 

25 Citation analysis 2 0.56% 

26 Diary study 2 0.56% 

27 Regression analyses 2 0.56% 

28 Scientometric 2 0.56% 

29 Simulation 2 0.56% 

30 Textual analysis 2 0.56% 

31 Analyses on user behaviors 1 0.28% 

32 Automatic digital extraction system 1 0.28% 

33 Bootstrapping method 1 0.28% 

34 Data analysis 1 0.28% 

35 Data collection 1 0.28% 

36 Data mining 1 0.28% 

37 Descriptive analysis 1 0.28% 

38 Design research 1 0.28% 

39 Document analysis 1 0.28% 

40 Empirical research 1 0.28% 

41 Experimental research 1 0.28% 

42 Focus group discussions 1 0.28% 

43 Hermeneutics 1 0.28% 

44 Hyperlink analysis 1 0.28% 

45 Interpretative phenomenological analysis 1 0.28% 

46 Intervention 1 0.28% 

47 Logistic regression analysis 1 0.28% 
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48 Machine-learning-based method 1 0.28% 

49 Manual sentiment and agreement analysis 1 0.28% 

50 Mapping and cluster analysis 1 0.28% 

51 Method of classification 1 0.28% 

52 Multiple regression analysis 1 0.28% 

53 Participatory mapping 1 0.28% 

54 Perpetual inventory method 1 0.28% 

55 Phenomenology 1 0.28% 

56 Policy-capturing study 1 0.28% 

57 Pre-experimental study 1 0.28% 

58 Provision analysis 1 0.28% 

59 Pseudo-collaboration method 1 0.28% 

60 Psycho-analytic reading 1 0.28% 

61 Quasi-experimental control group study 1 0.28% 

62 Query Concept Method (QCM) 1 0.28% 

63 Relative frequency 1 0.28% 

64 Review of course descriptions 1 0.28% 

65 Rhetorical analysis 1 0.28% 

66 ScentTrails method 1 0.28% 

67 Spike and burske (métricas) 1 0.28% 

68 Stratified two-stage cluster sampling method 1 0.28% 

69 Structural equation modeling (SEM) 1 0.28% 

70 Swales's move analysis 1 0.28% 

71 Systematic analysis 1 0.28% 

72 Thematic analysis method 1 0.28% 

73 Transaction log analysis 1 0.28% 

74 Transcript analysis 1 0.28% 

75 Web robot detection method 1 0.28% 

76 Webcrawler 1 0.28% 

 

TOTAL 360 100.00% 
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APÊNDICE G – Corpus desta pesquisa 

 

Authors Title Year 

Choi N., Joo S. Booklovers' world: An examination of factors affecting 
continued usage of social cataloging sites 

2016 

Guo Y.R., Goh D.H.-L. Evaluation of affective embodied agents in an 
information literacy game 

2016 

Gerken F., Van der Land S.F., van 
der Meer T.G.L.A. 

Crisis in the air: An investigation of AirAsia's crisis-
response effectiveness based on frame alignment 

2016 

Russell K.M., Lamme M.O. Theorizing public relations history: The roles of 
strategic intent and human agency 

2016 

Charest F., Bouffard J., Zajmovic E. Public relations and social media: Deliberate or creative 
strategic planning 

2016 

Park S., Bier L.M., Palenchar M.J. Framing a mystery: Information subsidies and media 
coverage of Malaysia airlines flight 370 

2016 

Liu J., Liu C., Belkin N.J. Predicting information searchers’ topic knowledge at 
different search stages 

2016 

Caldera-Serrano J., León-Moreno 
J.-A. 

Implications of augmented reality in the management 
of television audiovisual information 

2016 

Ling R., Lai C.-H. Microcoordination 2.0: Social Coordination in the Age 
of Smartphones and Messaging Apps 

2016 

Tenopir C., Levine K., Allard S., 
Christian L., Volentine R., Boehm 
R., Nichols F., Nicholas D., Jamali 
H.R., Herman E., Watkinson A. 

Trustworthiness and authority of scholarly information 
in a digital age: Results of an international 
questionnaire 

2016 

Mehmood A., Choi G.S., von 
Feigenblatt O.F., Park H.W. 

Proving ground for social network analysis in the 
emerging research area “Internet of Things” (IoT) 

2016 

Leeder C., Shah C. Strategies, obstacles, and attitudes: Student 
collaboration in information seeking and synthesis 
projects 

2016 

Ghosh K., Chakraborty A., Parui 
S.K., Majumder P. 

Improving Information Retrieval Performance on 
OCRed Text in the Absence of Clean Text Ground Truth 

2016 

Suri V.R., Ekbia H.R. Spatial mediations in historical understanding: GIS and 
epistemic practices of history 

2016 

Woudstra L., van den Hooff B., 
Schouten A. 

The quality versus accessibility debate revisited: A 
contingency perspective on human information source 
selection 

2016 

Wang X., Goh D.H.-L., Lim E.-P., Vu 
A.W.L. 

Understanding the determinants of human 
computation game acceptance: The effects of aesthetic 
experience and output quality 

2016 

Pang N., Goh D.P.C. Are we all here for the same purpose? Social media and 
individualized collective action 

2016 

Rendon Schneir J., Xiong Y. A cost study of fixed broadband access networks for 
rural areas 

2016 

Sin S.-C.J. Social media and problematic everyday life 
information-seeking outcomes: Differences across use 
frequency, gender, and problem-solving styles 

2016 

Gu X., Blackmore K.L. Recent trends in academic journal growth 2016 

Yi K., Choi N., Kim Y.S. A content analysis of Twitter hyperlinks and their 2016 
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application in web resource indexing 

Hebrang Grgic I. Information literacy and open access in Croatian 
academic libraries 

2016 

Leeder C., Shah C. Library research as collaborative information seeking 2016 

Chen V.H.H., Chng G.S. Active and restrictive parental mediation over time: 
Effects on youths' self-regulatory competencies and 
impulsivity 

2016 

Shah C., Hendahewa C., González-
Ibáñez R. 

Rain or shine? Forecasting search process performance 
in exploratory search tasks 

2016 

Hu Y., Pang A. Public relations practitioners' perceptions of the use of 
crisis response strategies in China 

2016 

Lalueza F., Girona R. The impact of think tanks on mass media discourse 
regarding the economic crisis in Spain 

2016 

McKie D., Xifra J., Lalueza F. Introduction to configuring intelligences for 21C public 
relations 

2016 

Watkinson A., Nicholas D., 
Thornley C., Herman E., Jamali 
H.R., Volentine R., Allard S., Levine 
K., Tenopir C. 

Changes in the digital scholarly environment and issues 
of trust: An exploratory, qualitative analysis 

2016 

Choi E., Shah C. User motivations for asking questions in online Q&A 
services 

2016 

Wang X., Shi J., Chen L., Peng T.-Q. An examination of users' influence in online HIV/AIDS 
communities 

2016 

Chen W., Niebel T., Saam M. Are intangibles more productive in ICT-intensive 
industries? Evidence from EU countries 

2016 

Lobinger K. Photographs as things – photographs of things. A texto-
material perspective on photo-sharing practices 

2016 

Leeder C. Student misidentification of online genres 2016 

Kim Y., Wang Y., Oh J. Digital Media Use and Social Engagement: How Social 
Media and Smartphone Use Influence Social Activities 
of College Students 

2016 

Tsikerdekis M. Personal communication networks and their positive 
effects on online collaboration and outcome quality on 
Wikipedia 

2016 

Kazmer M.M., Alemanne N.D., 
Mendenhall A., Marty P.F., 
Southerland S.A., Sampson V., 
Douglas I., Clark A., Schellinger J. 

"A good day to see a bobcat": Elementary students' 
online journal entries during a structured observation 
visit to a wildlife center 

2016 

Lee S., Khang H., Kim Y. A cross-cultural perspective on televised political 
advertising during the presidential election between 
the US and South Korea: 1992–2012 

2016 

Case D.O., O'Connor L.G. What's the use? Measuring the frequency of studies of 
information outcomes 

2016 

Kang H., Shin W. Do Smartphone Power Users Protect Mobile Privacy 
Better than Nonpower Users? Exploring Power Usage 
as a Factor in Mobile Privacy Protection and Disclosure 

2016 

Roberts H., Veil S.R. Health literacy and crisis: Public relations in the 2010 
egg recall 

2016 

Chinchilla-Rodríguez Z., Zacca-
González G., Vargas-Quesada B., 

Benchmarking scientific performance by decomposing 
leadership of Cuban and Latin American institutions in 

2016 
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de Moya-Anegón F. Public Health 

Reynolds R.B. Relationships among tasks, collaborative inquiry 
processes, inquiry resolutions, and knowledge 
outcomes in adolescents during guided discovery-based 
game design in school 

2016 

Chew S.W., Khoo C.S.G. Comparison of drug information on consumer drug 
review sites versus authoritative health information 
websites 

2016 

Yang Y., Wang Y., Billings A.C. Online Chinese discussions about the 2014 World Cup 2016 

Raamkumar A.S., Pang N., Foo S. When countries become the talking point in 
microblogs: Study on country hashtags in Twitter 

2016 

Li J., Theng Y.-L., Foo S. Effect of Exergames on Depression: A Systematic 
Review and Meta-Analysis 

2016 

Duffy A. Who needs trust when you know everything? Dealing 
with information abundance on a consumer-review 
Web site by Andrew Duffy 

2016 

Ling R. Soft coercion: Reciprocal expectations of availability in 
the use of mobile communication 

2016 

Gómez-Núñez A.J., Vargas-
Quesada B., de Moya-Anegón F. 

Updating the SCImago journal and country rank 
classification: A new approach using Ward's clustering 
and alternative combination of citation measures 

2016 

Ünver M.B. Is a fine-tuning approach sufficient for EU NGA policy? 
A global review around the long-lasting debate 

2015 

Estanyol E., Roca D. Creativity in PR consultancies: Perception and 
management 

2015 

Jung Y., Park N., Lee K.M. Effects of Trait Hostility, Mapping Interface, and 
Character Identification on Aggressive Thoughts and 
Overall Game Experience after Playing a Violent Video 
Game 

2015 

Xifra J., Lalueza F., McKie D. Images of PR special issue and the 2013 Barcelona 
International PR conference 

2015 

Tan E.M.-Y., Goh D.H.-L. A study of social interaction during mobile information 
seeking 

2015 

Thornley C., Watkinson A., 
Nicholas D., Volentine R., Jamali 
H.R., Herman E., Allard S., Levine 
K.J., Tenopir C. 

The role of trust and authority in the citation behaviour 
of researchers 

2015 

Wan S., Koh R., Ong A., Pang A. Parody social media accounts: Influence and impact on 
organizations during crisis 

2015 

González-Ibáñez R., Shah C., White 
R.W. 

Capturing Collabportunities: A method to evaluate 
collaboration opportunities in information search using 
pseudocollaboration 

2015 

Guo Y.R., Goh D.H.-L., Luyt B., Sin 
S.-C.J., Ang R.P. 

The effectiveness and acceptance of an affective 
information literacy tutorial 

2015 

Tan L.K.-W., Na J.-C., Ding Y. Influence diffusion detection using the influence style 
(INFUSE) model 

2015 

Hendahewa C., Shah C. Implicit search feature based approach to assist users 
in exploratory search tasks 

2015 

Zhang X., Liu J., Cole M., Belkin N. Predicting users' domain knowledge in information 
retrieval using multiple regression analysis of search 
behaviors 

2015 
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Leydesdorff L., De Moya-Anegõn 
F., Guerrero-Bote V.P. 

Journal maps, interactive overlays, and the 
measurement of interdisciplinarity on the basis of 
Scopus data (1996-2012) 

2015 

Majid S., Panchapakesan C. Perceptions and Knowledge-Sharing Behavior of Pre-
University Students 

2015 

Markwei E., Rasmussen E. Everyday Life Information-Seeking Behavior of 
Marginalized Youth: A Qualitative Study of Urban 
Homeless Youth in Ghana 

2015 

Docampo D., Egret D., Cram L. The effect of university mergers on the Shanghai 
ranking 

2015 

Najaftorkaman M., Ghapanchi 
A.H., Talaei-Khoei A., Ray P. 

A taxonomy of antecedents to user adoption of health 
information systems: A synthesis of thirty years of 
research 

2015 

Pinto M. Viewing and exploring the subject area of information 
literacy assessment in higher education (2000–2011) 

2015 

Napoli P.M. Social media and the public interest: Governance of 
news platforms in the realm of individual and 
algorithmic gatekeepers 

2015 

Kent M.L. The power of storytelling in public relations: 
Introducing the 20 master plots 

2015 

Stvilia B., Choi W. Mobile wellness application-seeking behavior by 
college students-An exploratory study 

2015 

Charest F., Bouffard J. The characteristics of the e-influence of Community 
Managers: Issues for the e-reputation of organizations 

2015 

Choi N., Pruett J.A. The characteristics and motivations of library open 
source software developers: An empirical study 

2015 

Chua A.Y.K., Banerjee S. Measuring the effectiveness of answers in Yahoo! 
Answers 

2015 

Lee E.W.J., Ho S.S. Staying abreast of breast cancer: examining how 
communication and motivation relate to Singaporean 
women’s breast cancer knowledge 

2015 

Bautista J.R., Lin T.T.C. Tweeting social support messages after a non-
celebrity's death: The case of the Philippines' #Fallen44 

2015 

Luyt B. Debating reliable sources: Writing the history of the 
vietnam war on wikipedia 

2015 

Omar M., On B.-W., Lee I., Choi 
G.S. 

LDA topics: Representation and evaluation 2015 

Ghosh K., Parui S.K., Majumder P. Learning combination weights in data fusion using 
Genetic Algorithms 

2015 

Martino Sehn T.C., Fragoso S. The synergy between eBooks and printed books in 
Brazil 

2015 

Majid S., Yun-Ke C., Aye H.N., 
Khine M.M.W., Wai S.Y. 

Analyzing publishing trends in information literacy 
literature: A bibliometric study 

2015 

Yan Y., Kim Y. Framing the crisis by one’s seat: a comparative study of 
newspaper frames of the Asiana crash in the USA, 
Korea, and China 

2015 

Wu Z., Li J., Theng Y.-L. Examining the Influencing Factors of Exercise Intention 
among Older Adults: A Controlled Study between 
Exergame and Traditional Exercise 

2015 

Chua A.Y.K., Banerjee S. Answers or no answers: Studying question 
answerability in Stack Overflow 

2015 
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Radford G.P., Radford M.L., Alpert 
M. 

Slavoj Žižek, Rex Libris, and the Traumatic Real: 
Representations of the library and the librarian in a 
modern comic book series 

2015 

VanScoy A., Evenstad S.B. Interpretative phenomenological analysis for lis 
research 

2015 

Moon B.B., Yang S.-U. Why publics terminate their relationship with 
organizations: exploring antecedents of relationship 
dissolution in South Korea 

2015 

Verborgh R., Van Hooland S., Cope 
A.S., Chan S., Mannens E., Van De 
Walle R. 

The fallacy of the multi-API culture conceptual and 
practical benefits of representational state transfer ( ) 

2015 

Sin S.C.J., Vakkari P. Perceived outcomes of public libraries in the U.S. 2015 

Cui D., Lin T.T.C. Professional intervention and organizational 
incorporation: examining journalistic use of microblogs 
in two Chinese newsrooms 

2015 

Liu J., Belkin N.J. Personalizing information retrieval for multi-session 
tasks: Examining the roles of task stage, task type, and 
topic knowledge on the interpretation of dwell time as 
an indicator of document usefulness 

2015 

Shah C., Gonzalez-Ibanez R., Read 
P. 

Investigating impacts of spatial configurations on 
collaborative writing 

2015 

Nekmat E., Gower K.K., 
Gonzenbach W.J., Flanagin A.J. 

Source effects in the micro-mobilization of collective 
action via social media 

2015 

Kim Y., Kim Y., Lee J.S., Oh J., Lee 
N.Y. 

Tweeting the public: journalists' Twitter use, attitudes 
toward the public's tweets, and the relationship with 
the public 

2015 

Hopp T., Barker V., Schmitz Weiss 
A. 

Interdependent Self-Construal, Self-Efficacy, and 
Community Involvement as Predictors of Perceived 
Knowledge Gain among MMORPG Players 

2015 

Radford G.P., Radford M.L., Lingel 
J. 

The library as heterotopia: Michel Foucault and the 
experience of library space 

2015 

Ravindran T., Yeow Kuan A.C., Hoe 
Lian D.G. 

Antecedents and effects of social network fatigue 2014 

Ahn D., Seo Y., Kim M., Kwon J.H., 
Jung Y., Ahn J., Lee D. 

The effects of actual human size display and 
stereoscopic presentation on users' sense of being 
together with and of psychological immersion in a 
virtual character 

2014 

Choi E., Kitzie V., Shah C. Investigating motivations and expectations of asking a 
question in social Q&A 

2014 

Zhang H., Zhou S., Shen B. Public trust: A comprehensive investigation on 
perceived media credibility in China 

2014 

Othman H.R., Junurham N.L.N.P. Search strategies formulation among library and 
information science students in online database 

2014 

Algaet M.A., Noh Z.A.B.M., 
Shibghatullah A.S., Milad A.A., 
Mustapha A. 

A review on provisioning quality of service of wireless 
telemedicine for E-health services 

2014 

Park J., Kim J., Lee J.-H. Keyword extraction for blogs based on content richness 2014 

Jamali H.R., Nicholas D., 
Watkinson A., Herman E., Tenopir 
C., Levine K., Allard S., Christian L., 
Volentine R., Boehm R., Nichols F. 

How scholars implement trust in their reading, citing 
and publishing activities: Geographical differences 

2014 
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Manisha M., Mahesh G. Bibliometric characteristics of champion works of China 
and India 

2014 

Stvilia B., Gibradze L. What do academic libraries tweet about, and what 
makes a library tweet useful? 

2014 

Prathap G. A three-class, three-dimensional bibliometric 
performance indicator 

2014 

Prathap G. Measures for impact, consistency, and the h- and g-
indices 

2014 

Pinto M., Pulgarín A., Escalona M.I. Viewing information literacy concepts: A comparison of 
two branches of knowledge 

2014 

Banerjee S., Chua A.Y.K. A theoretical framework to identify authentic online 
reviews 

2014 

Docampo D., Cram L. On the internal dynamics of the Shanghai ranking 2014 

Appel L., Dadlani P., Dwyer M., 
Hampton K., Kitzie V., Matni Z.A., 
Moore P., Teodoro R. 

Testing the validity of social capital measures in the 
study of information and communication technologies 

2014 

Kokkos A., Tzouramanis T. A robust gender inference model for online social 
networks ad its application o LinkedIn and Twitter 

2014 

Jörgensen C., Stvilia B., Wu S. Assessing the relationships among tag syntax, 
semantics, and perceived usefulness 

2014 

Ma L., Lee C.S., Goh D.H.-L. Understanding news sharing in social media: An 
explanation from the diffusion of innovations theory 

2014 

Lin H., Luyt B. The National Library of Singapore: Creating a sense of 
community 

2014 

Pinto M., Isabel Escalona M., 
Pulgarín A., Uribe-Tirado A. 

The scientific production of Ibero-American authors on 
information literacy (1985–2013) 

2014 

Latonero M., Sinnreich A. The hidden demography of new media ethics 2014 

O'Connor L.G., Dillingham L.L. Personal experience as social capital in online investor 
forums 

2014 

Shin W., Ismail N. Exploring the role of parents and peers in young 
adolescents' risk taking on social networking sites 

2014 

Yang Z.J., Ho S.S., Lwin M.O. Promoting preventive behaviors against influenza: 
Comparison between developing and developed 
countries 

2014 

Foo S., Majid S., Mokhtar I.A., 
Zhang X., Chang Y.-K., Luyt B., 
Theng Y.-L. 

Information literacy skills of secondary school students 
in Singapore 

2014 

Zhang Y., Kudva S. E-books versus print books: Readers' choices and 
preferences across contexts 

2014 

Aragón E.P., Domingo D. Developing Public Relations 2.0: Practitioners' 
perceptions on the implementation of interactive 
communication strategies 

2014 

Mary Ho S., Benbasat I. Dyadic attribution model: A mechanism to assess 
trustworthiness in virtual organizations 

2014 

Docampo D., Cram L. On the effects of institutional size in university 
classifications: the case of the Shanghai ranking 

2014 

Lee N.Y., Kim Y. The spiral of silence and journalists' outspokenness on 
Twitter 

2014 

Torres-Salinas D., Robinson-Garcia 
N., Campanario J.M., López-Cózar 

Coverage, field specialisation and the impact of 
scientific publishers indexed in the Book Citation Index 

2014 
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E.D. 

Yuan X.J., Belkin N.J. Applying an information-seeking dialogue model in an 
interactive information retrieval system 

2014 

Lin T.T.C., Zhou S., Cui D. Content characteristics of IPTV: analysis of 
sensationalism, localism, and interactivity 

2014 

Feldman L., Myers T.A., 
Hmielowski J.D., Leiserowitz A. 

The mutual reinforcement of media selectivity and 
effects: Testing the reinforcing spirals framework in the 
context of global warming 

2014 

Wang Z., Khoo C.S.G., Chaudhry 
A.S. 

Evaluation of the navigation effectiveness of an 
organizational taxonomy built on a general 
classification scheme and domain thesauri 

2014 

Cho M., Schweickart T., Haase A. Public engagement with nonprofit organizations on 
Facebook 

2014 

Wahab Y.A.B., Basari A.S.H. Analysis of down time and reliability estimation in 
hostel building maintenance - a case study 

2013 

Wahab Y., Hasan Basari A.S. Building maintenance management preliminary finding 
of a case study in ICYM 

2013 

Napoli P.M., Karppinen K. Translating diversity to internet governance 2013 

Rajarajan S., Prabhu M., 
Arunkumarand S., Karthikeyan 
M.P. 

A Study on the challenges and prospects of PCM based 
main memory architectures 

2013 

Kusolpalin P., Luyt B., Munro Y.L., 
Lim S.P. 

Why do children in Singapore read? An exploratory 
study 

2013 

Rajarajan S., Prabhu M., 
Arunkumarand S., Karthikeyan 
M.P. 

A study on the challenges and prospects of PCM based 
main memory architectures 

2013 

Milad A.A., Noh Z.A.B.M., 
Shibghatullah A.S., Algaet M.A. 

Reverse direction transmission in wireless networks: 
Review 

2013 

Liew K.K., Pang N., Chan B. New media and new politics with old cemeteries and 
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ANEXO A- Códigos do campo de busca 

Code Description Example 

ALL 

All Fields 

Searches the following fields: ABS, AFFIL, 

ARTNUM, AUTH, AUTHCOLLAB, CHEM, 

CODEN, CONF, DOI, EDITOR, ISBN, ISSN, 

ISSUE, KEY, LANGUAGE, MANUFACTURER, 

PUBLISHER, PUBYEAR, REF, SEQBANK, 

SEQNUMBER, SRCTITLE, VOLUME, and 

TITLE. 

ALL("heart attack") returns documents with 

"heart attack" in any of the fields listed. 

ABS  
Abstract 

A summary of the document. 

ABS(dopamine)returns documents where 

"dopamine" is in the document abstract. 

AF-ID  

Affiliation ID 

A unique identification number assigned to 

organizations affiliated with Scopus 

authors. For more information, see Scopus 

Affiliation Identifier. 

Note 

 You cannot search 

using just the affiliation 

name. For example 

entering AF-ID(Harvard 

Medical School) would 

not result in a match. 

 Boolean operators 

cannot be used within 

the AF-ID field. 
 

AF-ID(Harvard Medical School 3000604) or AF-

ID(3000604) returns documents written by 

authors affiliated with Harvard Medical School 

and variants of that name stored in Scopus. 

  

AFFIL  

Affiliation 

When searching the AFFIL field, you can 

specify if you want all of your search terms 

to be found in the same affiliation. 

For more information and examples see 

Searching Affiliations and References 

AFFIL is a combined field that searches the 

following author address fields: AFFILCITY, 

AFFILCOUNTRY, and AFFILORG. 

 To find documents where your search 

terms occur in the same affiliation, 

use: 

AFFIL(london and hospital) 

 To find documents where both terms 

appear in a document's affiliation, but 

not necessarily in the same affiliation, 

use: 

AFFIL (london) and AFFIL (hospital) 

  

AFFILCITY 
Affiliation city.  

The city portion of an author address. 

AFFILCITY(beijing) returns documents where 

"beijing" is the city in the author affiliation 

fields, such as:  

Beijing Engineering Software Technology Co., 

Ltd., Beijing 100081, China 

AFFILCOUNTRY 
Affiliation country.  

The country portion of an author address. 

AFFILCOUNTRY(japan) returns documents 

where "japan" is the country in the author 

affiliation fields, such as: 

Sojo University, Kumamoto 860-0082, Japan 

AFFILORG 

Affiliation organization.  

The organization portion of an author 

address. 

AFFILORG(toronto)returns documents where 

"toronto" is the organization in the author 

affiliation fields, such as:  

Department of Mathematics, University of 

Toronto, Toronto, Ont. M5S 3G3, Canada 

ARTNUM  

Article Number 

A persistent identifier for a document used 

by a few publishers instead of, or in 

addition to, page numbers. Article numbers 

can be assigned at the time of electronic 

publication, so documents can be cited 

ARTNUM(1)returns documents with article 

numbers, such as: 

 art. no. 1 

 art. no. EGT-Nr 1.096 

http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2825/p/8150
http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2825/p/8150
http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2942/p/8150
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Code Description Example 

and searched for earlier in the publication 

process. 

AU-ID  

Author Identifier Number 

A unique identification number assigned to 

Scopus authors. For more information, see 

Scopus Author Identifier. 

Note 

 You cannot search the 

AU-ID field by entering 

an author name. For 

example entering AU-

ID(Sato, A.) would not 

result in a match. 

 Boolean operators 

cannot be used in the 

AU-ID field. 
 

AU-ID(Sato, A. 100038831) or AU-

ID(100038831) returns documents authored 

by Sato, A. and variants of that name stored in 

Scopus. 

AUTHOR-NAME 

Author Name 

The name of an author. This field finds 

variants for a single author name. 

Note 
Use a comma to separate last 

name and first name. 
 

AUTHOR-NAME(carrera, s) returns documents 

with "carrera, s" in the author name field, 

including: 

 Carrera, F S 

 Carrera, S 

 Carrera, S R 

 Carrera, Samuele 

 Carrera Díaz, S 

 Carrera Justiz, S C 

 Dueñas Carrera, S 

 Sánchez Carrera, S 

AUTH  

Author  

A combined field that searches the 

following author fields: AUTHLASTNAME 

and AUTHFIRST. 

AUTH(jr) returns documents with "jr" in the last 

name and first initial fields, including:  

 Finn Jr., C.E. 

 Jenkins, J.R. 

AUTHFIRST Author first initial 

AUTHFIRST(j) returns documents with "j" in the 

author first initial field, including: 

 Yu, J. 

 Paradi, J.C. 

 Handelman, C.J. 

 Da Costa, J.C.S 

AUTHLASTNAME Author last name (family name) 
AUTHLASTNAME(barney) returns documents 

with "barney" in the author last name field. 

AUTHCOLLAB  

Collaboration Author 

The name by which a group of authors is 

known. 

AUTHCOLLAB("alpha group") returns 

documents with "alpha group" in the 

collaboration field. 

AUTHKEY 
Author Keywords. Keywords assigned to 

the document by the author. 

AUTHKEY(stroke)returns documents where 

"stroke" is an author keyword. 

BOOKPUB Book search by publisher. 
BOOKPUB(elsevier)returns books (only) 

published by Elsevier. 

CASREGNUMBER 

CAS registry number 

A numeric identifier assigned to a 

substance when it enters the CAS registry 

database. 

CASREGNUMBER(1199-18-4)returns 

documents with "1199-18-4" in the CAS 

registry fields. 

CHEM 
Chemical 

A combined field that searches the 

CHEM(oxidopamine)returns documents with 

"oxidopamine" in the chemical name or CAS 

http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2845/p/8150
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Code Description Example 

CHEMNAME and CASREGNUMBER fields. registry number fields. 

CHEMNAME  
Chemical name 

  

CHEMNAME(oxidopamine)returns documents 

with "oxidopamine" in the chemical name field. 

CODEN  
A unique, code that identifies serial and 

nonserial publications. 

CODEN(rnene) returns documents in the 

specified publication. 

CONF  

Conference Information 

A combined field that searches information 

about a conference or a conference 

proceeding in the CONFNAME, 

CONFSPONSORS, and CONFLOC fields. 

Note 
A search for an article includes 

conference papers. 
 

CONF(electrical transmission) returns 

documents such as: 

Proceedings of the Conference: Electrical 

Transmission in a New Age 

CONFLOC Conference location 

CONFLOC(Tokyo)returns documents such as:  

Proceedings - Seventh International 

Conference on High Performance Computing 

and Grid in Asia Pacific Region, HPCAsia 2004; 

Tokyo; 

CONFNAME Conference name 

CONFNAME(electrical transmission)returns 

documents such as:  

Proceedings of the Conference: Electrical 

Transmission in a New Age 

CONFSPONSORS Conference sponsors 

CONFSPONSORS(IEEE)returns documents such 

as:  

 IEEE Aerospace Conference 

Proceedings 

 2004 IEEE 6th Workshop on 

Multimedia Signal Processing 

DOCTYPE (XX) 

Document Type 

Possible values for XX are: 

ar Article 

ab Abstract Report 

ip Article in Press 

bk Book 

bz Business Article 

ch Book Chapter 

cp Conference Paper 

cr Conference Review 

ed Editorial 

er Erratum 

le Letter 

no Note 

pr Press Release 

re Review 

sh Short Survey 
 

DOCTYPE(ar)returns documents classified as 

articles. 

DOI  

Digital Object Identifier (DOI) 

A unique alphanumeric string created to 

identify a piece of intellectual property in 

an online environment. 

DOI(10.1007/s00202-004-0261-3)returns the 

document with the matching DOI. 

EDFIRST Editor first name (given name) 
EDFIRST(michael) returns documents with 

"michael" in the first name field. 
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Code Description Example 

EDITOR  

Editor 

A combined field that searches the 

following fields: EDLASTNAME and 

EDFIRST. 

EDITOR(smith) returns documents with "smith" 

in the editor last name and first initial fields. 

EDLASTNAME Editor last name (family name) 
EDITOR(smith) returns documents with "smith" 

in the editor last name field. 

EISSN 

Electronic International Standard Serial 

Number 

The ISSN of the electronic version of a 

serial publication. 

EISSN(0-7623-106) or (07623106) returns 

documents containing "0762310669" as well 

as any other document containing single or 

multiple hyphens in any possible combination 

within "0-7623-106". 

EXACTSRCTITLE 

Exact Source Title 

Searches the title of the journal, book, 

conference proceeding, or report in which 

the document was published. 

Exact source title searches do not find 

variations of your search terms—only 

sources that contain the exact words in 

your search are returned. 

EXACTSRCTITLE(behavior)returns documents 

published in the source "Physiology and 

Behavior", but not documents in the source 

"Addictive Behaviors". 

FUND-ALL 

All Funding Information 

A combined field that searches the 

following Funding fields: FUND-NO, FUND-

ACR, and FUND-SPONSOR. 

For Example: FUND-ALL(NIH 5RO1AI091972-3) 

FIRSTAUTH 
First Author 

The first author listed for a document. 

FIRSTAUTH(Liming, T) returns documents with 

authors listed as ‘Liming, T., Mingan, S., 

Jiangzhong, Y., Zhenhua, T. The search does 

not return a document with authors listed as 

‘Mingan, S., Jiangzhong, Y., Liming, T., 

Zhenhua, T.’, since “Liming T.” is not the first 

author in the author list. 

FUND-SPONSOR Funding sponsor. 

FUND-SPONSOR(National Aeronautics and 

Space Administration) returns documents with 

“National Aeronautics and Space 

Administration” mentioned as the sponsor 

name in the acknowledgements section of the 

article. 

FUND-ACR Funding sponsor acronym. 

FUND-ACR(NASA) returns documents with 

“NASA” mentioned as the sponsor acronym in 

the acknowledgements section of the article. 

FUND-NO Funding grant number. 

FUND-NO(CDA-8619893) returns documents 

with “CDA-8619893” mentioned as the grant 

number in the acknowledgements section of 

the article. 

INDEX 

Index (medline) 

Medline is the only database that can be 

used with the INDEX field. 

AND NOT INDEX(medline)excludes Medline 

records from your search. 

INDEX(medline)restricts your search to Medline 

records. 

INDEXTERMS 

Index terms. 

Controlled vocabulary terms assigned to 

the document. 

INDEXTERMS(Fluorimetric assay) returns 

documents where "fluorimetric assay " is an 

index term. 

ISBN  

International Standard Book Number 

A unique identification number assigned to 

all books. 

ISBN(9780123456789)returns documents 

containing "9780123456789" as well as any 

other document containing single or multiple 

hyphens in any possible combination within 

http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2950/p/8150
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Code Description Example 

"978-0-123-45678-9". 

ISSN  

International Standard Serial Number 

A unique identification number assigned to 

all serial publications. 

ISSN(0959-8278) or (09598278) returns 

documents containing "09598278" as well as 

any other document containing single or 

multiple hyphens in any possible combination 

within "0959-8278". 

Searching on the ISSN field also searches the 

ISSNP and EISSN fields. 

ISSNP 

Print International Standard Serial Number 

The ISSN of the print version of a serial 

publication. 

ISSNP(0-7623-106) or (07623106) returns 

documents containing "0762310669" as well 

as any other document containing single or 

multiple hyphens in any possible combination 

within "0-7623-106". 

ISSUE 
Issue 

Identifier for a serial publication. 

ISSUE(summer)returns documents with an 

issue identifier of "summer". 

KEY  

Keywords 

A combined field that searches the 

AUTHKEY, INDEXTERMS, TRADENAME, and 

CHEMNAME fields. 

KEY(oscillator)returns documents where 

"oscillator" is a keyword. 

LANGUAGE  

Language 

The language in which the original 

document was written. 

LANGUAGE(french)returns documents originally 

written in French. 

MANUFACTURER 
Manufacturer 

  

MANUFACTURER(sigma)returns documents 

with "sigma" in the keywords fields. 

PAGEFIRST First page 

PAGEFIRST(9)returns documents with page 

numbers, such as: 

 9 

 9-16 

PAGELAST Last page 

PAGELAST(9)returns documents with page 

numbers, such as: 

 9 

 9-16 

PAGES 

Pages 

A combination field that searches the 

PAGEFIRST and PAGELAST fields. 

PAGES(1-2)returns documents with a page 

number range of "1-2". 

PAGES(9)returns documents with page 

numbers, such as: 

 1-9 

 9 

 9-16 

PMID 

PubMed Identifier 

A unique identifier for all Medline 

documents. 

PMID(10676951)returns documents that have 

a PubMed Identifier of "10676951". 

PUBDATETXT 

Date of publication 

A text date field indicating the date of 

publication. 

PUBDATETXT(July 2004)returns documents 

with a publication date of "July 2004". 

PUBYEAR 

Year of Publication 

A numeric field indicating the year of 

publication. 

Note 
You can indicate the year using 

the following operators:  

 PUBYEAR > 1994 returns documents 

with a publication year after 1994. 

 PUBYEAR < 1994 returns documents 

with a publication year before 1994. 

 PUBYEAR = 1994 returns documents 

with a publication year of 1994. 

https://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2347/p/8150/related/1#AUTHKEY
https://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2347/p/8150/related/1#INDEXTERMS
https://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2347/p/8150/related/1#trade_name
https://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2347/p/8150/related/1#chemical
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Code Description Example 

 < - Before 

 > - After 

 = - Equal to 

You can continue to use the older 

notation for the above 3 

operators (BEF, AFT, and IS, 

respectively) in numeric fields; 

saved searches and alerts will 

continue to work as before. 
 

REF  

References 

When searching the REF field, you can 

specify if you want all of your search terms 

to be found in the same reference. 

For more information and examples see 

Searching Affiliations and References. 

REF is a combined field that searches the 

REFAUTH, REFTITLE, REFSRCTITLE, 

REFPUBYEAR, and REFPAGE fields. 

Note 

REF search results include the 

URL of a website where 

applicable. 
 

 To find documents where your search 

terms occur in the same reference, 

use: 

REF(darwin 1859) 

 To find documents where both terms 

appear in a document's references, 

but not necessarily in the same 

reference, use: 

REF(darwin) and REF(1859) 

REFAUTH 

Reference authors 

For more information and examples see 

Finding Authors in References. 

REFAUTH(Wu)returns documents with "Wu" in 

their reference author fields. 

REFTITLE 

Reference title 

REFTITLE(dioxin)returns documents with 

"dioxin" in their reference title. 

REFSRCTITLE 

Reference source title 

REFSRCTITLE(neuropharmacology) returns 

documents where "neuropharmacology" is in 

the source title of a reference. 

REFPUBYEAR  

Reference year 

A numeric field indicating the year of 

publication of a document reference. 

Note 
You can indicate the year using 

the IS operator. 
 

REFPUBYEAR IS 1994 returns documents with 

references published in 1994. 

REFARTNUM  

Article Number 

A persistent identifier for a document used 

by a few publishers instead of, or in 

addition to, page numbers. Article numbers 

can be assigned at the time of electronic 

publication, so documents can be cited 

and searched for earlier in the publication 

process. 

REFARTNUM(1)returns documents where "1" is 

in the article number of a document reference, 

such as: 

 art. no. 1 

 rt. no. EGT-Nr 1.096 

REFPAGE 

Reference page numbers 

REFPAGE(75)returns documents where "75" is 

in the page numbering of a document 

reference, such as: 

 pp. 71-75 

 75 pp. 

  

REFPAGEFIRST 

First Page 

REFPAGEFIRST(5)returns documents where "5" 

is in the page numbering of a document 

http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2942/p/8150
http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2941/p/8150
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Code Description Example 

reference, such as: 

 pp. 854-879 

 pp. 5-7 

SEQBANK 

Sequence Bank 

The name of the sequence bank that lists a 

nucleotide or amino acid sequence that is 

defined or mentioned in a document. 

SEQBANK(GenBank)returns documents with 

"GenBank" in the keywords field. 

SEQNUMBER 

Sequence Bank Accession Number 

The number assigned to an amino acid or 

nucleotide sequence defined or mentioned 

in a document. 

SEQNUMBER(AB013289)returns documents 

with "AB013289" in the keywords field. 

SRCTITLE  

Source Title 

The title of the journal, book, conference 

proceeding, or report in which the 

document was published. 

SRCTITLE(pacific)returns documents with 

"pacific" in the source title, such as: 

 Asia-Pacific Journal of Public Health 

 Pacific Conservation Biology 

 1989 Asia-Pacific Conference 

SRCTYPE (XX) 

Source Type 

Possible values for XX are: 

j Journal 

b Book 

k Book Series 

p Conference Proceeding 

r Report 

d Trade Publication 
 

SRCTYPE(j)returns documents from journal 

sources. 

SUBJAREA(XX) 

Subject Area 

Possible values for XX are: 

AGRI 
Agricultural and Biological 

Sciences 

ARTS Arts and Humanities 

BIOC 
Biochemistry, Genetics and 

Molecular Biology 

BUSI 
Business, Management and 

Accounting 

CENG Chemical Engineering 

CHEM Chemistry 

COMP Computer Science 

DECI Decision Sciences 

DENT Dentistry 

EART Earth and Planetary Sciences 

ECON 
Economics, Econometrics and 

Finance 

ENER Energy 

ENGI Engineering 

ENVI Environmental Science 

HEAL Health Professions 

IMMU Immunology and Microbiology 

MATE Materials Science 

MATH Mathematics 

MEDI Medicine 

NEUR Neuroscience 

NURS Nursing 

SUBJAREA(CHEM)returns documents classified 

under the subject area Chemistry. 
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Code Description Example 

PHAR 
Pharmacology, Toxicology and 

Pharmaceutics 

PHYS Physics and Astronomy 

PSYC Psychology 

SOCI Social Sciences 

VETE Veterinary 

MULT Multidisciplinary 
 

TITLE  
Article Title 

The title of an article. 

TITLE("neuropsychological evidence") returns 

documents with the phrase 

"neuropsychological evidence" in their title. 

TITLE-ABS 
A combined field that searches article titles 

and abstracts only. 

TITLE-ABS("heart attack") returns documents 

with "heart attack" in their article titles or 

abstracts. 

TITLE-ABS-KEY 
A combined field that searches abstracts, 

keywords, and article titles. 

TITLE-ABS-KEY("heart attack") returns 

documents with "heart attack" in their 

abstracts, article titles, or keyword fields. 

TITLE-ABS-KEY-

AUTH 

A combined field that searches abstracts, 

article titles, keywords, and author names. 

TITLE-ABS-KEY-AUTH(heart attack)returns 

documents with "heart attack" in their 

abstracts, article titles, keywords, or author 

name fields. 

Note 

You can search on the TITLE-ABS-

KEY-AUTH field in a Document 

search. 
 

TRADENAME 
A name used to identify a commercial 

product or service. 

TRADENAME(morbilvax) returns documents 

with "morbilvax" in the keywords fields. 

VOLUME 
Volume 

Identifier for a serial publication. 

VOLUME(34) returns documents with a volume 

number of 34. 

  

WEBSITE 
The URL of a website cited in the 

reference. 

WEBSITE (bbc.co.uk) finds documents with this 

URL in the references. 
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Apêndice B – Periódicos selecionados 
  

Nº PERIÓDICOS SELECIONADOS QTD DE 

ARTIGOS 

1  

Scientometrics 

 

Scientometrics is concerned with the quantitative features and characteristics of 

science and scientific research. Emphasis is placed on investigations in which the 

development and mechanism of science are studied by statistical mathematical 

methods. 

 

The journal publishes original studies, short communications, preliminary reports, 

review papers, letters to the editor and book reviews on scientometrics. Due to its 

fully interdisciplinary character, the journal is indispensable to research workers 

and research administrators . It provides valuable assistance to librarians and 

documentalists in central scientific agencies, ministries, research institutes and 

laboratories. 

 

Scientometrics includes the Journal of Research Communication Studies. 

Consequently its aims and scope cover that of the latter, namely, to bring the 

results of such investigations together in one place. 
Scientometrics 

 Scopus coverage years: from 1978 to Present 

 Publisher: Springer Netherlands 

 ISSN:0138-9130E-ISSN:1588-2861 

 Subject area: Social Sciences:  
o Law 
o Social Sciences 
o Social Sciences: Library and Information Sciences 
o Computer Science: Computer Science Applications 

http://www.springer.com/computer/database+management+%26+information+r

etrieval/journal/11192?cm_mmc=sgw-_-ps-_-journal-_-11192 

 
 

38 

2 Public Relations Review 

 

The Public Relations Review is the oldest journal devoted to articles that examine 

public relations in depth, and commentaries by specialists in the field. Most of the 

articles are based on empirical research undertaken by professionals and 

academics in the field. In addition to research articles and commentaries, The 

Review publishes invited research in brief, and book reviews in the fields of public 

relations, mass communications, organizational communications, public opinion 

formations, social science research and evaluation, marketing, management and 

public policy formation.   

 
Public Relations Review 

 Scopus coverage years: from 1978 to Present 

 Publisher: Elsevier BV 

 ISSN:0363-8111 

 Subject area: Social Sciences: Communication 
o Business, Management and Accounting: Organizational Behavior and Human 

Resource Management 
o Business, Management and Accounting: Marketing 

http://www.journals.elsevier.com/public-relations-review/ 
 

32 

3 Asian Journal Of Communication 

 

27 
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Launched in 1990, Asian Journal of Communication (AJC) is a refereed 

international publication that provides a venue for high-quality communication 

scholarship with Asian focuses and perspectives. We aim to bring research on the 

systems and processes of communication in the Asia-Pacific region and among 

Asian communities around the world to a wide international audience. It publishes 

articles that report empirical studies, develop communication theory, and 

enhance research methodology. 
Asian Journal of Communication 

 Scopus coverage years: 1990, 1993, 2003, from 2008 to Present 

 Publisher: Routledge 

 ISSN:0129-2986 

 Subject area: 
o Social Sciences: Communication 
o Social Sciences: Education 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journal

Code=rajc20 
 

4 Journal Of The Association For Information Science And Technology 

 

The Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST) is 

a leading international forum for peer-reviewed research in information science. 

For more than half a century, JASIST has provided intellectual leadership by 

publishing original research that focuses on the production, discovery, recording, 

storage, representation, retrieval, presentation, manipulation, dissemination, use, 

and evaluation of information and on the tools and techniques associated with 

these processes. 
Journal of the Association for Information Science and Technology 
Formerly known as: Journal of the American Society for Information Science and Technology 

 Scopus coverage years: from 2014 to Present 

 Publisher: John Wiley and Sons Ltd 

 ISSN:2330-1635E-ISSN:2330-1643 

 Subject area: 
o Social Sciences: Library and Information Sciences 
o Computer Science: Computer Networks and Communications 
o Computer Science: Information Systems 
o Decision Sciences: Information Systems and Management 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291532-

2890/homepage/ProductInformation.html 
 

27 

5 Library And Information Science Research 

 

Library & Information Science Research, a cross-disciplinary and refereed journal, 

focuses on the research process in library and information science as well as 

research findings and, where applicable, their practical applications and 

significance. 

 
Library and Information Science Research 
Open Access 

 Scopus coverage years: from 1987 to Present 

 Publisher: Elsevier BV 

 ISSN: 0740-8188 

 Subject area: 
o Social Sciences: Library and Information Sciences 
o Computer Science: Information Systems 

http://www.journals.elsevier.com/library-and-information-science-research 
 

27 

6 Journal Of Information Science 

 

The Journal of Information Science (JIS) is a peer-reviewed international journal of 

high repute covering topics of interest to all those researching and working in 

information science and knowledge management. JIS is edited by Adrian Dale 

24 
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and published 6 times a year. 
Journal of Information Science 

 Scopus coverage years: from 1979 to Present 

 Publisher: SAGE Publications Ltd 

 ISSN: 0165-5515 

 Subject area: 
o Social Sciences: Library and Information Sciences 
o Computer Science: Information Systems 

http://jis.sagepub.com/ 
 

7 Information Processing And Management 

 

Information Processing and Management is a leading international journal 

focusing on publishing peer-reviewed original research concerning theory, 

methods, or application in the field of information science, including: 

 

1. Research in information science, information searching, or information retrieval 

and related areas that deals with the production, representation, organization, 

storage, retrieval, use, or evaluation of information, along with the tools and 

techniques associated with these processes 

 

2. Research in human information behavior and related areas that deal with the 

nature, manifestations, behavior, and effects of information or knowledge, along 

with the communication and distribution of that information or knowledge 

 

3. Research in domain specific areas involving information studies or design, 

including the areas of web searching, online advertising, public relations, 

communication, management information systems, computational economics, 

computational advertising, web analytics, online news, bibliometrics, 

scientometrics, health informatics, or similar areas 

 

4. Research in system design dealing with experimental processes related to 

digital libraries, knowledge management systems, multimedia processing, human-

computer interfaces, or system evaluation in the information systems field 

 
Information Processing and Management 
Formerly known as: Information Storage and Retrieval 

 Scopus coverage years: from 1975 to Present 

 Publisher: Elsevier Limited 

 ISSN:0306-4573E-ISSN:1873-5371 

 Subject area: 
o Social Sciences: Library and Information Sciences 
o Engineering: Media Technology 
o Decision Sciences: Management Science and Operations Research 
o Computer Science: Computer Science Applications 
o Computer Science: Information Systems 

http://www.journals.elsevier.com/information-processing-and-management 
 

22 

8 Online Information Review 

 

Online Information Review is an international, double blind peer-reviewed, ISI-

listed journal devoted to research in the broad field of digital information and 

communication, and related technologies. 

 

The journal provides a multi-disciplinary forum for scholars from a range of fields, 

including information studies/iSchools, data studies, internet studies, media and 

communication studies and information systems. 

 

We are particularly interested in publishing research on the social, political and 

ethical aspects of emergent digital information practices and platforms, and 

welcome submissions that draw upon critical and socio-technical perspectives in 

order to address these developments.  

21 

https://www-scopus-com.ez49.periodicos.capes.gov.br/sourceid/85421
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We welcome empirical, conceptual and methodological contributions on any 

topics relevant to the broad field of digital information and communication, 

however we are particularly interested in receiving submissions that address 

emerging issues around the below topics. 
Online Information Review 
Formerly known as: Online and CDROM Review 

 Scopus coverage years: from 1980 to Present 

 Publisher: Emerald Group Publishing Ltd. 

 ISSN: 1468-4527E-ISSN: 1468-4535 

 Subject area:  
o Social Sciences: Library and Information Sciences 
o Computer Science: Computer Science Applications 
o Computer Science: Information Systems 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/oir.htm 

 

9 First Monday 

 

First Monday is one of the first openly accessible, peer–reviewed journals on the 

Internet, solely devoted to the Internet. Since its start in May 1996, First Monday 

has published 1,622 papers in 247 issues, written by 2,252 different authors. In 

addition, 20 special issues have appeared. The most recent special issue was 

entitled "Reclaiming the Internet with distributed architectures.’" First Monday is 

indexed in Communication Abstracts, Computer & Communications Security 

Abstracts, DoIS, eGranary Digital Library, INSPEC, Information Science & 

Technology Abstracts, LISA, MLA International Bibliography, PAIS, Scopus, and 

other services. First Monday's ISSN is 1396-0466. 
First Monday 
Open Access 

 Scopus coverage years:from 1996 to Present 

 Publisher:First Monday 

 ISSN:1396-0466 

 Subject area: 
o Social Sciences: Law 
o Computer Science: Computer Networks and Communications 
o Computer Science: Human-Computer Interaction 

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/about/editorialPolicies#focusAndScope 

19 

10 Telecommunications Policy 

 

Telecommunications Policy is concerned with the roles of information and 

communication technologies (ICT) in the economy and society. The journal is 

multidisciplinary and international, encompassing conceptual, theoretical and 

empirical studies, quantitative as well as qualitative. Its scope includes ICT 

markets; policy, regulation, and governance; management, entrepreneurship, 

innovation and use. Contributions may explore these topics at national, regional 

and international levels, including issues confronting both developed and 

developing countries. 

 

 
Telecommunications Policy 

 Scopus coverage years: from 1976 to Present 

 Publisher: Elsevier Limited 

 ISSN: 0308-5961 

 Subject area: 
o Engineering: Electrical and Electronic Engineering 
o Social Sciences: Human Factors and Ergonomics 
o Computer Science: Information Systems 

http://www.journals.elsevier.com/telecommunications-policy 

 

19 

11 Library Review 

 

17 

https://www-scopus-com.ez49.periodicos.capes.gov.br/sourceid/110148
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Library Review is an inter- and cross- disciplinary double-blind peer reviewed 

journal.  It publishes contemporary research and practice which explores the way 

that people and organisations interact in the digital information environment.   

 

Library Review is concerned with innovation and developments in digital 

information, as they relate to global knowledge, communication and world 

memory.  It covers the creation, management, dissemination and use of the full 

range of information objects. 

 

Submissions are welcomed on the following major themes: 

 

Global Knowledge and Communication: 

 

 Social interaction, networking, social media and space 

 Free/open access to information: legal, technical,  social and managerial 

issues 

 Information and knowledge as agents of and for social, political, cultural and 

organisational change 

 Connecting the individual: personalised and meta-services 

 Sociological and philosophical aspects of information and knowledge, 

including service provision 

 

World Memory: Text, Sound, Vision and Artefacts: 

 

 Information creation, ‘collection’ and curation 

 Information seeking, discovery and use 

 Sustainable preservation, including environmental, social, technical and legal 

issues 

 Sharing and facilitating individual engagement with archival, cultural and 

literary heritage: objects and services 

 Memory institutions and organisations: role and purpose, design, delivery, 

evaluation and cultural issues 

 Professional collaboration – consortia, exchange and sharing. 
Library Review 

 Scopus coverage years: from 2005 to Present 

 Publisher: Emerald Group Publishing Ltd. 

 ISSN: 0024-2535 

 Subject area: 
o Social Sciences: Library and Information Sciences 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/lr.htm 

12 Proceedings Of The Asist Annual Meeting 

 

The scientific journal Proceedings of the ASIST Annual Meeting is included in the 

Scopus database. Based on 2013, SJR is 0.169. Publisher country is United 

Kingdom. The main subject areas of published articles are Information Systems, 

Library and Information Sciences. 

 
Proceedings of the ASIST Annual Meeting 

 Scopus coverage years:from 1979 to 1987, 1992, from 1996 to 2004, from 2006 to 2014 

 Publisher:Learned Information 

 ISSN:1550-8390 

 Subject area: 
o Social Sciences: Library and Information Sciences 
o Computer Science: Information Systems 

http://ores.su/en/journals/proceedings-of-the-asist-annual-meeting/ 

 

17 

13 Computers And Education 

 

Computers & Education aims to increase knowledge and understanding of ways 

in which digital technology can enhance education, through the publication of 

high quality research, which extends theory and practice. 
Computers and Education 

16 
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 Scopus coverage years: from 1976 to Present 

 Publisher: Elsevier Limited 

 ISSN: 0360-1315 

 Subject area: 
o Social Sciences: Education 
o Computer Science 

 

http://www.journals.elsevier.com/computers-and-education 

 

14 Journal Of Documentation 

 

The Journal of Documentation (JDoc) is a one of the longest-established 

academic journals in library/information science, providing a unique focus on 

theories, concepts, models, frameworks and philosophies related to documents 

and recorded knowledge. This peer-reviewed journal is included in both ISI and 

SCOPUS. Our articles have long-lasting value, with the longest citation half-life in 

ISI’s LIS category. 

 

• JDoc provides a link between research, scholarship and reflective 

professional practice.  

 

• It publishes research papers with novel methods or results of wide 

significance, in all the information-related disciplines 

 

• Critical and scholarly reviews are welcome, as are reviews of the 

evidence base for professional practice, and shorter speculative articles 

 

• We particularly welcome submissions exploring topics where concepts 

and models in the library and information sciences overlap with those in cognate 

disciplines: these disciplines include, but are not limited to, psychology and 

cognitive science, the physical sciences, communication and media studies, 

museum studies, computer science, sociology and publishing    
Journal of Documentation 

 Scopus coverage years:from 1975 to Present 

 Publisher:Emerald Group Publishing Ltd. 

 ISSN:0022-0418 

 Subject area:Social Sciences: Library and Information Sciences 
o Computer Science: Information Systems 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/jd.htm 

 

16 

15 Malaysian Journal Of Library And Information Science 

 

The Malaysian Journal of Library and Information Science (MJLIS) is currently being 

published beginning 2009 three times a year in April, August and December by 

the Department of Library and Information Science, Faculty of Computer Science 

and Information Technology, University of Malaya. The journal publishes original 

research articles in the field of library and information science (LIS) as well related 

domains that encapsulate information and knowledge. It also encourages 

contribution about professional policies, practices, principles and progress in the 

LIS fields. The journal aims to provide a forum for communications amongst LIS 

professionals especially within the Asia Pacific region, to introduce new concepts, 

methodologies, systems and technology. Between 1996 and 2008 the journal was 

published both in print and electronic. From 2009 onwards only the electronic 

version has been made available. The electronic version is available at, 

http://ejum.fsktm.um.edu.my. The journal is being indexed and abstracted by 

Social Science Citation Index (SSCI), SCOPUS, LISA (Library and Information 

Science Abstracts), Library Literature, LISTA and Journal of Academic librarianship. 

Based on JCR 2012 the Impact Factor is 0.423, Ranked 55/84, Quartile 3. 
Malaysian Journal of Library and Information Science 

 Scopus coverage years:from 1996 to 2015 

 Publisher:Faculty of Computer Science and Information Technology 

16 



254 
 

 ISSN:1394-6234 

 Subject area:Social Sciences: Library and Information Sciences 

http://ejum.fsktm.um.edu.my/BrowseJournal.aspx 

16 Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking 

 

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking is the essential, peer-reviewed 

journal for understanding the social and psychological impact of today’s social 

networking practices. Highly regarded as the go-to source in the field, the Journal 

has been at the forefront of social networking and virtual reality for nearly 20 

years. It is known for its rapid communication articles and in-depth studies 

surrounding the effects of interactive technologies on behavior and society, both 

positive and negative. 

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking coverage includes: 

 

 Social networking on Facebook, Twitter, YouTube, and more 

 Virtual communities and blogging behavior 

 Mobile device behavior 

 Computer games and gaming 

 e-Commerce and online shopping 

 e-Health communication 

 Internet addiction 

 Cyberbullying 

 Epidemiological studies of Internet use and behavior 

 Addiction to cyberporn 

 Cybertherapy and rehabilitation 

 Augmented reality 

 
Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking 
Formerly known as:Cyberpsychology and Behavior 

 Scopus coverage years: from 2010 to Present 

 Publisher: Mary Ann Liebert Inc. 

 ISSN: 2152-2715E-ISSN:2152-2723 

 Subject area: 
o Social Sciences: Communication 
o Psychology: Social Psychology 
o Psychology: Applied Psychology 
o Computer Science: Human-Computer Interaction 
o Computer Science: Computer Science Applications 

https://www.liebertpub.com/overview/cyberpsychology-behavior-and-social-

networking/10/ 

15 

17 Journal Of Communication 

 

The Journal of Communication is the flagship journal of the International 

Communication Association and an essential publication for all communications 

specialists and policy makers. The Journal of Communication concentrates on 

communication research, practice, policy, and theory, bringing to its readers the 

latest, broadest, and most important findings in the field of communication 

studies. Journal of Communication also features an extensive book review 

section, and the symposia of selected studies on current issues.   
Journal of Communication 

 Scopus coverage years: from 1964 to 1982, from 1996 to Present 

 Publisher: Wiley-Blackwell 

 ISSN: 0021-9916E-ISSN:1460-2466 

 Subject area: 
o Arts and Humanities: Language and Linguistics 
o Social Sciences: Linguistics and Language 
o Social Sciences: Communication 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1460-

2466/homepage/ProductInformation.html 

 

15 

18 Aslib Proceedings New Information Perspectives 14 

https://www-scopus-com.ez49.periodicos.capes.gov.br/sourceid/16272
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OBS.: NÃO FOI ENCONTRADO O SITE DA REVISTA. 
Aslib Proceedings: New Information Perspectives 
Continued as: Aslib Journal of Information Management 

 Scopus coverage years: from 1976 to 1978, from 1982 to 1983, from 1987 to 
2014(coverage discontinued in Scopus) 

 Publisher: Emerald Group Publishing Ltd. 

 ISSN: 0001-253X 

 

19 Middle East Journal Of Scientific Research 

 

Middle-East Journal of Scientific Research (MEJSR) is an international scientific 

journal published by the international digital organization for scientific information 

(IDOSI). The aim of Middle-East Journal of Scientific Research is to publish articles in 

biological sciences, biodiversity, biotechnology, clinical sciences, animal and 

veterinary sciences, agricultural sciences, chemistry, environmental sciences, 

physics, mathematics and statistics, geology, engineering, computer science, 

social sciences and information technology. 
Middle East Journal of Scientific Research 

 Scopus coverage years:from 2012 to 2014(coverage discontinued in Scopus) 

 Publisher:International Digital Organization for Scientific Information 

 ISSN:1990-9233E-ISSN:1999-8147 

https://www-scopus-

com.ez49.periodicos.capes.gov.br/sourceid/21100201971?origin=recordpage#ta

bs=2 

 

13 

20 Journalism And Mass Communication Quarterly 

 

Journalism & Mass Communication Quarterly (JMCQ) is the flagship journal of the 

Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC). It is a 

quarterly, peer-reviewed journal ranked in the Journal Citation Reports that 

focuses on research in journalism and mass communication. Established in 1924, 

JMCQ or the Quarterly is the oldest refereed scholarly journal in mass 

communication and provides leadership in scholarship for the field. It serves all the 

divisions and interest groups of AEJMC and publishes original articles and book 

reviews on topics including but not limited to theoretical and methodological 

developments in journalism and mass communication, international 

communication, media technologies and society, advertising, public relations, 

journalism history, media law and policy, media management and economics, 

political communication and health communication. 
Journalism and Mass Communication Quarterly 

 Scopus coverage years:from 1996 to Present 

 Publisher:Association for Education in Journalism and Mass Communication 

 ISSN:1077-6990 

 Subject area:Social Sciences: Communication 

https://us.sagepub.com/en-us/sam/journalism-mass-communication-

quarterly/journal202061 

 

12 

21 Information, Communication & Society 

 

Drawing together the most current work upon the social, economic, and cultural 

impact of the emerging properties of the new information and communications 

technologies, this journal positions itself at the centre of contemporary debates 

about the information age. Information, Communication & Society (iCS) 

transcends cultural and geographical boundaries as it explores a diverse range of 

issues relating to the development and application of information and 

communications technologies (ICTs), asking such questions as: 

 

    What are the new and evolving forms of social software? What direction will 

these forms take? 

11 

https://www-scopus-com.ez49.periodicos.capes.gov.br/sourceid/21100374356
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    ICTs facilitating globalization and how might this affect conceptions of local 

identity, ethnic differences, and regional sub-cultures? 

    Are ICTs leading to an age of electronic surveillance and social control? What 

are the implications for policing criminal activity, citizen privacy and public 

expression? 

    How are ICTs affecting daily life and social structures such as the family, work 

and organization, commerce and business, education, health care, and leisure 

activities? 

    To what extent do the virtual worlds constructed using ICTs impact on the 

construction of objects, spaces, and entities in the material world? 

 

iCS analyses such questions from a global, interdisciplinary perspective in 

contributions of the very highest quality from scholars and practitioners in the 

social sciences, gender and cultural studies, communication and media studies, 

as well as in the information and computer sciences.   

 

 
Information Communication and Society 

 Scopus coverage years:2001, from 2005 to Present 

 Publisher:Routledge 

 ISSN:1369-118X 

 Subject area:Social Sciences: Communication 
o Social Sciences: Library and Information Sciences 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journal

Code=rics20 

 

22 INFORMATION RESEARCH 

 

Information Research is a freely available, international, scholarly journal, 

dedicated to making accessible the results of research across a wide range of 

information-related disciplines. It is privately published by Professor T.D. Wilson, 

Professor Emeritus of the University of Sheffield, with in-kind support from Lund 

University Libraries, Lund, Sweden and from the Swedish School of Library and 

Information Science. 
Information Research 
Open Access 

 Scopus coverage years:from 1996 to 2015 

 Publisher:Thomas Daniel Wilson 

 ISSN:1368-1613 

 Subject area:Social Sciences: Library and Information Sciences 

http://www.informationr.net/ir/about.html#Introduction 

 

11 

23 International Information and Library Review 

 

The overall mission of the International Information and Library Review is the 

provision of knowledge that will assist in the success of libraries and information-

related institutions around the world. 

 

Based on a global perspective, the International Information and Library Review 

publishes current and anecdotal information for library and information 

professionals and paraprofessionals in public, academic, special, government, 

and corporate environments.  Emphasis is placed on research, current 

developments, and trends related to library and information leadership and 

management; marketing, advancement, and development; collaborative 

projects and insights; scholarly communication and publication; collection 

development and management; technology and digitization; public and 

technical services; physical and virtual environments, and organizational 

behavior.  

 

Peer Review Statement:  All papers in  International Information and Library 

Review  have undergone editorial screening and peer review. 

 

11 



257 
 

International Information and Library Review 
Formerly known as:International Library Review 

 Scopus coverage years:from 1992 to Present 

 Publisher:Academic Press Inc. 

 ISSN:1057-2317E-ISSN:1095-9297 

 Subject area:Social Sciences: Library and Information Sciences 

 

23  440 
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Apêndice C - Periódicos descartados 
 

Nº PERIÓDICOS DESCARTADOS  QTD 

1  

Information Japan 

 

The international journal INFORMATION presents the latest information and research 

papers concerning high technologies and modern sciences rotate Asia. The journal 

introduces up-to-date trend concerning the forefront researches in all fields of science 

and technology, provides a spot to presents original and novel ideas, outlines some 

present research activities, forecasts some future research directions, discusses some 

research themes, and presents some high-level research papers. 

 
Information 
Open Access 

 Scopus coverage years:from 2009 to Present 

 Publisher:International Information Institute 

 ISSN:1343-4500 E-ISSN:1344-8994 

 Subject area:Multidisciplinary 

 

http://www.information-iii.org/publishing_purposes.html 
 

111 

2 Information 

 

The international journal INFORMATION presents the latest information and research 

papers concerning high technologies and modern sciences rotate Asia. The journal 

introduces up-to-date trend concerning the forefront researches in all fields of science 

and technology, provides a spot to presents original and novel ideas, outlines some 

present research activities, forecasts some future research directions, discusses some 

research themes, and presents some high-level research papers. 
Information 
Open Access 

 Scopus coverage years:from 2009 to Present 

 Publisher:International Information Institute 

 ISSN:1343-4500E-ISSN:1344-8994 

 Subject area:Multidisciplinary 

http://www.information-iii.org/publishing_purposes.html 
 

17 

3 Journal Of Information And Computational Science 

 

The Journal of Information and Computational Science is a peer-reviewed journal that 

publishes original papers of high scientific value in all areas of information and 

computational science. The main interest of journal is in papers that describe and 

analyze new computational techniques of solving scientific or engineering problems in 

information science. In this connection the journal will appreciate survey papers for 

publication. 

 

http://www.joics.com/ 
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4 Scientific Reports 

 

Scientific Reports is an online, open access journal from the publishers of Nature. We 

publish scientifically valid primary research from all areas of the natural and clinical 

sciences. 

 

http://www.nature.com/srep/about  
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5 IEEE Transactions On Information Theory 

 

The IEEE Transactions on Information Theory is a journal that publishes theoretical and 

experimental papers concerned with the transmission, processing, and utilization of 
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information. The boundaries of acceptable subject matter are intentionally not sharply 

delimited. Rather, it is hoped that as the focus of research activity changes, a flexible 

policy will permit this Transactions to follow suit. Current appropriate topics are best 

reflected by recent Tables of Contents; they are summarized in the titles of editorial 

areas that appear on the inside front cover. 

 
IEEE Transactions on Information Theory 

Formerly known as: IRE Transactions on Information Theory 

 Scopus coverage years:from 1969 to Present 

 Publisher:Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 

 ISSN:0018-9448 

 Subject area: Social Sciences: 

o Library and Information Sciences 

o Computer Science: Computer Science Applications 

o Computer Science: Information Systems 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutJournal.jsp?punumber=18#AimsScope 
 

6 Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences 

 

Astronomy, Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geology, Geophysics, Space 

Sciences, Engineering Sciences, Physical Geography, Medicine, Agricultural Sciences. 
Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences 

 Scopus coverage years:from 1977 to 1985, from 2007 to Present 

 Subject area:Multidisciplinary 

http://www.proceedings.bas.bg/ 
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7 Health Communication 

 

As an outlet for scholarly intercourse between medical and social sciences, this 

noteworthy journal seeks to improve practical communication between caregivers and 

patients and between institutions and the public. Outstanding editorial board members 

and contributors from both medical and social science arenas collaborate to meet the 

challenges inherent in this goal. 

 

Although most inclusions are data-based, the journal also publishes pedagogical, 

methodological, theoretical, and applied articles using both quantitative or qualitative 

methods. Topics covered include provider-patient (or family) interaction, health 

campaigns, health information, health promotion, interviewing, health public relations, 

and gerontological concerns. 
Health Communication 

 Scopus coverage years: from 1995 to Present 

 Publisher: Routledge 

 ISSN:1041-0236E-ISSN:1532-7027 

 Subject area: Social Sciences:  
o Communication 
o Social Sciences: Health (social science) 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode

=hhth20 
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8 Indian Journal Of Science And Technology 

 

Indian Journal of Science and Technology is an open-access journal publishing full-

length research papers and review articles covering subjects that fall under the wide 

spectrum of science and technology. The journal is dedicated towards dissemination of 

knowledge related to the advancement in scientific research. The prestigious 

interdisciplinary editorial board reflects the diversity of subjects covered in this journal. 

Under the realm of science and technology, the coverage includes environmental 

science, pure and applied mathematics, agricultural research and engineering, 

biology, biotechnology, bioinformatics, Healthcare sciences (including clinical 

medicine, preventive medicine & public health), physics, biophysics, computer science, 

chemistry and bioengineering, to name a few. 
Indian Journal of Science and Technology 

28 



260 
 

 Scopus coverage years:from 2007 to Present 

 Publisher:Indian Society for Education and Environment 

 ISSN:0974-6846E-ISSN:0974-5645 

 Subject area:Multidisciplinary 

http://www.indjst.org/index.php/indjst/pages/view/atj  
 

9 Journal Of Health Communication 

 

Journal of Health Communication: International Perspectives is the leading journal 

covering the full breadth of a field that focuses on the communication of health 

information globally. Global in scope, the journal seeks to advance a synergistic 

relationship between research and practical information. With a focus on promoting the 

health literacy of the individual, caregiver, provider, community, and those in the health 

policy, the journal presents research, progress in areas of technology and public health, 

ethics, politics and policy, and the application of health communication principles. The 

journal is selective with the highest quality social scientific research including qualitative 

and quantitative studies. 
Journal of Health Communication 

 Scopus coverage years:from 1996 to Present 

 Publisher:Taylor and Francis Ltd. 

 ISSN:1081-0730E-ISSN:1087-0415 

 Subject area: 
o Social Sciences: Library and Information Sciences 
o Social Sciences: Communication 
o Social Sciences: Health (social science) 
o Medicine: Public Health, Environmental and Occupational Health 
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10 Telematics And Informatics 

 

Telematics and Informatics is an interdisciplinary journal examining the social, 

economic, political and cultural impacts and challenges of information and 

communication technologies. Current technologies and issues of interest include — but 

are not limited to — e-commerce and e–governance, the WWW, the 2.0 paradigm, 

regulation of digital technologies, social networking, special user groups, mobile and 

wireless communications, peer-to-peer learning, green computing, alternative 

community networks, ICT for sustainable development, globalization and security, 

management and policymaking, advertising and the internet, use of ICT in healthcare 

and education. In addition to full Research Papers, the journal publishes Topic Discussion 

papers, Ongoing Research papers, dealing with work in progress, and Review essays. 
Telematics and Informatics 

 Scopus coverage years: from 1984 to 1985, 1987, from 1989 to 1990, from 1993 to 2017 

 Publisher: Elsevier Limited 

 ISSN:0736-5853 

 Subject area: 
o Social Sciences: Law 
o Social Sciences: Communication 
o Engineering: Electrical and Electronic Engineering 
o Computer Science: Computer Networks and Communications 

 

24 

11 Journal Of Information Science And Engineering 

 

Journal of Information Science and Engineering is currently published bimonthly by the 

Institute of Information Science, Academia Sinica. The purpose of this Journal is to 

provide an open forum to publish high quality research papers in the areas of 

information science and engineering to promote the exchange of research ideas, 

experiences and results. This Journal therefore sincerely invites the submission of 

technical manuscripts on topics within this area. 
Journal of Information Science and Engineering 

 Scopus coverage years: from 1993 to 1994, from 1996 to Present 

 Publisher: Institute of Information Science 

 ISSN: 1016-2364 
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 Subject area: 
o Social Sciences: Library and Information Sciences 
o Computer Science: Hardware and Architecture 
o Computer Science: Software 
o Computer Science: Human-Computer Interaction 
o Computer Science: Computational Theory and Mathematics 

 

12 Springerplus 

 

There are many other sound science options within the Springer Nature portfolio and we 

remain committed to finding a home for all sound research across clinical medicine, 

natural, physical sciences, humanities, and the social sciences. Authors may want to 

consider submitting to the BMC series (mostly biomedicine, medicine and other life 

sciences) Scientific Reports (natural sciences) and, if the paper is in a branch of the 

social sciences, then Palgrave Communications is best placed to publish the article. 
SpringerPlus 
Open Access 

 Scopus coverage years: from 2012 to Present 

 Publisher: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH 

 Subject area: Multidisciplinary 

https://springerplus.springeropen.com/about/springerplus-faqs 
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13 Computers And Security 

 

Computers & Security is the most respected technical journal in the IT security field. With 

its high-profile editorial board and informative regular features and columns, the journal 

is essential reading for IT security professionals around the world. 

 

Computers & Security provides you with a unique blend of leading edge research and 

sound practical management advice. It is aimed at the professional involved with 

computer security, audit, control and data integrity in all sectors - industry, commerce 

and academia. Recognized worldwide as THE primary source of reference for applied 

research and technical expertise it is your first step to fully secure systems. 
Computers and Security 

 Scopus coverage years: from 1982 to Present 

 Publisher: Elsevier Limited 

 ISSN: 0167-4048 

 Subject area: 
o Social Sciences: Law 
o Computer Science 

http://www.journals.elsevier.com/computers-and-security 
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14 Current Science 

 

Current Science, published every fortnight by the Association, in collaboration with the 

Indian Academy of Sciences, is the leading interdisciplinary science journal from India. It 

was started in 1932 by the then stalwarts of Indian science such as CV Raman, Birbal 

Sahni, Meghnad Saha, Martin Foster and S.S. Bhatnagar. In 2011, the journal completed 

one hundred volumes. The journal is intended as a medium for communication and 

discussion of important issues that concern science and scientific activities. Besides full 

length research articles and shorter research communications, the journal publishes 

review articles, scientific correspondence and commentaries, news and views, 

comments on recently published research papers, opinions on scientific activity, articles 

on universities, Indian laboratories and institutions, interviews with scientists, personal 

information, book reviews, etc. It is also a forum to discuss issues and problems faced by 

science and scientists and an effective medium of interaction among scientists in the 

country and abroad. Current Science is read by a large community of scientists and the 

circulation has been continuously going up. 

 

Current Science publishes special sections on diverse and topical themes of interest and 

this has served as a platform for the scientific fraternity to get their work acknowledged 

and highlighted. Some of the special sections that have been well received in the 
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recent past include remote sensing, waves and symmetry, seismology in India, 

nanomaterials, AIDS, Alzheimer's disease, molecular biology of ageing, cancer, 

cardiovascular diseases, Indian monsoon, water, transport, and mountain weather 

forecasting in India, to name a few. Contributions to these special issues ‘which receive 

widespread attention’ are from leading scientists in India and abroad. 

 

Current Science is indexed by Web of Science, Current Contents, Geobase, Chemical 

Abstracts, IndMed and Scopus. The Impact Factor of the journal for the year 2014 is 

0.926. 
Current Science 

 Scopus coverage years:from 1945 to 1951, from 1973 to 1989, from 1993 to Present 

 Publisher:Indian Academy of Sciences 

 ISSN:0011-3891 

 Subject area:Multidisciplinary 

http://www.currentscience.ac.in/php/about.php 

15 Australian Journal Of Basic And Applied Sciences 

 

Ajbas is an international scientific journal edited and published by aensi publications, 

jordan. Ajbas exists to publish results of research in the area of applied science and 

agriculture. Papers are welcomed from both developed and developing countries 

describing original investigations of interest to those engaged in scientific research. The 

material should not have been previously published elsewhere. Review articles on a 

particularly hot subject may be suggested to the editor-in-chief. Book reviews, news of 

international meetings and activities, letters to the editors and editorial notes will also be 

published at the editors' discretion. 
Australian Journal of Basic and Applied Sciences 

 Scopus coverage years:from 2009 to 2012(coverage discontinued in Scopus) 

 Publisher:INSInet Publications 

 ISSN:1991-8178 

http://oaji.net/journal-detail.html?number=464 
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16 Proceedings Of The National Academy Of Sciences Of The United States Of America 

 

PNAS is one of the world's most-cited and comprehensive multidisciplinary scientific 

journals, publishing more than 3,100 research papers annually. Established in 1914, PNAS 

publishes cutting-edge research, science news, Commentaries, Reviews, Perspectives, 

Colloquium Papers, and actions of the National Academy of Sciences. 

 

The journal's content spans the biological, physical, and social sciences and is global in 

scope. Nearly half of all accepted papers come from authors outside the United States. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 

 Scopus coverage years:from 1945 to 1951, from 1961 to Present 

 ISSN:0027-8424E-ISSN:1091-6490 

 Subject area:Multidisciplinary 

http://www.pnas.org/site/aboutpnas/index.xhtml 
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17 Computer Standards And Interfaces 

 

Computer Standards & Interfaces is an international journal dealing specifically with 

these topics. 

 

The journal 

• Provides information about activities and progress on the definition of computer 

standards, software quality, interfaces and methods, at national, European and 

international levels 

• Publishes critical comments on standards and standards activities 

• Disseminates user's experiences and case studies in the application and exploitation 

of established or emerging standards, interfaces and methods 

• Offers a forum for discussion on actual projects, standards, interfaces and methods by 

recognised experts 

• Stimulates relevant research by providing a specialised refereed medium. 
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Computer Standards and Interfaces 
Formerly known as:Interfaces in Computing 
Formerly known as:Computers and Standards 

 Scopus coverage years: from 1985 to 2017 

 Publisher: Elsevier 

 ISSN: 0920-5489 

 Subject area: 
o Social Sciences: Law 
o Computer Science: Hardware and Architecture 
o Computer Science: Software 

 

http://www.journals.elsevier.com/computer-standards-and-interfaces/ 

 

18 Journal Of Applied Sciences 

 

Journal of Applied Sciences seeks to promote and disseminate the knowledge by 

publishing original research findings, review articles and short communications in the 

broad field of applied sciences. Scope of the journal includes: Biology, chemistry, 

physics, environmental, business and economics, finance, mathematics and statistics, 

geology, engineering, computer science, social sciences, natural and technological 

sciences, linguistics, medicine and architecture, food science, environmental science, 

agricultural engineering. Journal of Applied Sciences now accepting new submissions. 

Submit your best paper via online submission system.  
Journal of Applied Sciences 

 Scopus coverage years:from 2006 to 2013, 2015(coverage discontinued in Scopus) 

 Publisher:Asian Network for Scientific Information 

 ISSN:1812-5654E-ISSN:1812-5662 

http://scialert.net/jindex.php?issn=1812-5654 

12 

19 Shanghai Jiaotong Daxue Xuebao/Journal of Shanghai Jiaotong University 

 

 Journal of Shanghai Jiaotong University (Science) publishes research articles that reflect 

the latest achievements in basic theory and experimental studies in various engineering 

fields such as naval architecture and ocean engineering, material science, computer 

and communication engineering, electronic engineering and automation, and life 

sciences. 
Shanghai Jiaotong Daxue Xuebao/Journal of Shanghai Jiaotong University 

 Scopus coverage years:1988, from 1998 to Present 

 Publisher:Shanghai Jiao Tong University 

 ISSN:1006-2467 

 Subject area:Multidisciplinary 

http://xuebao.sjtu.edu.cn/sjtu_en/EN/volumn/home.shtml 
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