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Resumo
A Internet tem desenvolvido a propagação das comunicações científicas,  transformando 
métodos científicos tradicionais. O crescente uso de buscadores gera preocupações em 
relação  aos  novos  hábitos  dos  pesquisadores.  No  campo  da  leitura  pretendemos 
entender,  com a  presente  pesquisa, as  novas  problemáticas  comunicacionais  que  se 
revelam  na produção  científica.  Escolhemos  para  análise  preliminar  produtores  de 
dissertações realizadas  no Mestrado em Ciências  Contábeis  da FURB. Comparamos 
maior  e  menor  utilização de referências  eletrônicas  para  definirmos a  população do 
estudo.  Apresentamos uma discussão sobre  métodos bibliográficos,  por  constituírem 
recursos  bastante  requisitados  para  a  produção  científica.  Trabalhamos  com  a 
webometria, contando com posterior apoio da informetria, métodos oriundos da clássica 
bibliometria. 
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Introdução

O principal objetivo da pesquisa é analisar o hábito de leitura de pesquisadores-

leitores tendo em vista as referências lidas na web. Para isso iniciamos uma discussão 

teórica  sobre  os  métodos  verificadores  de  bibliografia  para,  num  passo  seguinte, 

analisarmos  processos  de  leitura  dos  materiais  eletrônicos  referenciados.  Como 

instância técnica de observação trabalhou-se com dissertações defendidas no ano 2006 

no Mestrado em Ciências Contábeis do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da FURB. 

Comparamos  maior  e  menor  utilização  de  referências  eletrônicas  para  definirmos  a 

população cujos hábitos de leitura se deparam com os novos paradigmas que se colocam 

para a produção científica.

1Trabalho apresentado no NP Tecnologias da Informação da Comunicação, do VIII Encontro dos Núcleos de 
Pesquisa em Comunicação, no XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa, Mestre em Comunicação e Culturas 
Contemporâneas pela UFBa, Jornalista pela UFSC, professora da Universidade Regional de Blumenau.
3Pesquisadora de Iniciação Científica, graduanda em Comunicação Social pela Universidade Regional de Blumenau.
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Discute-se  a  respeito  dos  métodos  bibliográficos,  por  constituírem  recursos 

bastante requisitados na abordagem metodológica da produção científica. Focalizou-se 

na webometria que pode ser entendida como uma forma de atribuir uso da bibliometria 

a  world  wide  web.  Na  revisão  de  literatura  sobre  o  próprio  campo  metodológico, 

identifica-se  ainda  a  informetria  como  fundamental  para  analisar  os  processos  de 

comunicação informal que acontecem durante a realização do texto científico.

Revisão bibliográfica

Os artigos online são hoje um dos principais mecanismos para a comunicação 

científica. O acesso a plataformas de escrita permite a proliferação de textos na rede 

mundial de computadores. Acelera-se o ritmo de produção textual e, junto a isso, é cada 

vez menor o prazo de execução de artigos a serem disponibilizados em publicações de 

referência. Para realização do trabalho antes eram destinados meses e até anos para as 

devidas revisões bibliográficas em diversas bibliotecas. Hoje o levantamento é feito em 

tempo reduzido graças às tecnologias da informação,  bibliotecas digitais e bancos de 

dados informatizados (YAMAOKA, 2005). 

Paralelamente, cada vez são maiores as exigências de produtividade científica, 

proliferando-se  formações  em  nível  de  Especialização,  Mestrado,  Doutorado,  Pós-

doutorado,  solicitando-se  artigos  publicados  em  periódicos  qualificados  no  sistema 

Qualis da Capes. Ou seja, há uma pressão por mais quantidade em menos tempo. Para 

satisfazer o que se exige, o pesquisador que busca bolsas de pesquisa e financiamento 

para  seus  projetos  entra  numa  competição  cada  vez  mais  acirrada  com seus  pares. 

Dentre os critérios de julgamento, a divulgação dos artigos e a intertextualidade entre 

pares é medida matematicamente,  convocando os pensadores a refletirem um pouco 

melhor  sobre  o  que  vem  a  ser  científico  no  meio  das  credenciais.(ALVES,  2002) 

Através  dos  buscadores  da  Internet,  por  palavras-chave  ou  outros  sistemas 

facilitados pelos programas de computador, faz-se uma seleção prévia que diminui o 

tempo da triagem bibliográfica.  Com a facilidade  dos materiais  disponibilizados em 
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ambientes  virtuais,  o  exaustivo  garimpo  pelos  livros  é  feito  rapidamente  e  sem os 

esforços de antigamente. Nesse contexto, o uso da bibliometria acabou tornando-se uma 

estratégia  de  pesquisa  que  merece  ser  problematizada.  Campos  (2003)  assinala  que 

várias pesquisas utilizam-na como ponto de partida para pesquisas científicas das mais 

diversas áreas.

Bibliometria  é  um  conjunto  de  leis  e  princípios  empíricos  que 
contribuem para  estabelecer  os  fundamentos  teóricos  da  Ciência  da 
Informação. O termo  statistical bibliography  – hoje Bibliometria - foi 
usado  pela  primeira  vez  em  1922  por  E.  Wyndham  Hulme, 
antecedendo à data a qual se atribui a formação da área de Ciência da 
Informação,  com  a  conotação  de  esclarecimento  dos  processos 
científicos  e  tecnológicos,  por  meio  da  contagem  de  documentos. 
(GUEDES, 2005)

Em busca de praticidade para as bibliotecas, a análise de produção científica foi 

chamada de “bibliografia estatística”, conforme Wyndham Hulme, em 1922, quando se 

visava  o  controle  do  desenvolvimento  de  coleções,  administração  dos  serviços 

bibliotecários, definição de tamanho e característica dos acervos, enfim, para facilitar a 

organização  e  a  pesquisa  na  biblioteca.  Em  1934,  o  francês  Paul  Otlet  cria  a 

“bibliometria” em sua obra “Traité de Documentation”, termo este que foi popularizado 

a partir de 1969, com o inglês Alan Pritchard, que sugeriu em um artigo a substituição 

de bibliografia estatística por bibliometria.

A bibliometria  se  difere  da conhecida  bibliografia  por  utilizar  métodos  mais 

quantitativos  do  que  discursivos;  a  bibliometria  é,  em  sua  essência,  uma  técnica 

quantitativa e estatística de medição dos índices científicos. Serve também de maneira 

para identificar o comportamento e a evolução da literatura.

Na década de 80 a bibliometria sofreu desinteresse por parte dos pesquisadores, 

mas se reergueu com a possibilidade do uso da informática e, a partir  daí, surgiram 

subcampos: o primeiro foi chamado de cienciometria, fundado em 1977, utilizado pela 

primeira vez por Dobrov e Karennol na Hungria. Preocupa-se em analisar, através da 

3



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Natal, RN – 2 a 6 de setembro de 2008

bibliografia de um texto, o que há de científico nele, e faz um mapeamento dos textos 

utilizados  para  a  compreensão  pretendida.  Outro  campo que  surgiu  é  a  informetria, 

termo utilizado pela primeira vez em 1979 pelo alemão Oto Nacke, com o propósito de 

não se limitar apenas à informação registrada, mas analisar também os processos de 

comunicação  informal  existentes  ali,  pelas  entrelinhas,  além de  pesquisar  os  usos  e 

necessidades dos grupos sociais intelectualmente desfavorecidos. Nacke teve aceitação 

definitiva com seu novo termo em 1989, quando o Centro Internacional de Bibliometria 

passou  a  chamar-se  Conferência  Internacional  de  Bibliometria,  Cienciometria  e 

Informetria.

Bibliometria, cienciometria e informetria podem ser vistos como sinônimos por 

utilizarem métodos quantitativos, mas cada um atinge um grau maior de amplitude à 

medida que foi surgindo. Pode-se diferenciá-los com uma clareza maior definindo seu 

objeto de estudo e seus interesses específicos: a bibliometria tem como objeto de estudo 

os livros, documentos, revistas, artigos e autores; na cienciometria são as disciplinas, 

assuntos,  áreas  e  campos;  e  a  informetria  focaliza  palavras,  documentos  e  bases  de 

dados.

Mais recentemente, em 1997, surgiu o termo webometria, nome dado por Tomas 

C. Almind e Peter Ingwersen na Dinamarca, um modo bibliométrico para world wide 

web. A webometria  utiliza,  de uma maneira  muito ampla,  os recursos quantitativos. 

Outro  termo  também  utilizado  é  “cybermetrics”  que,  segundo  Vanti  (2002), 

corresponde  ao  nome  da  revista  apresentada  oficialmente  na  VI  Conferência 

Internacional de Bibliometria,  Cienciometria e Informetria,  em Jerusalém, no ano de 

1997.  Esta  revista,  acessível  somente  em  formato  eletrônico 

(www.cindoc.csic.es/cybermetrics),  tem  como  proposta  disponibilizar  a  todos  os 

pesquisadores do mundo análises e medições da comunicação científica e, em especial, 

as medições do fluxo da informação na rede mundial.
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Vê-se  que  os  critérios  utilizados  pelos  produtores  de  textos  para  avaliar  as 

construções científicas abrem novos campos para aprofundamento dos estudos. Avaliar 

tornou-se  indispensável  no  âmbito  científico.Os  subcampos  da  bibliometria 

(cienciometria, informetria e webometria) são  formas de avaliar o saber científico. É 

difícil distinguir claramente onde termina uma e começa a outra. São aspectos métricos 

contribuintes para uma visão metodológica histórica dos produtos informacionais que 

podem  medir  o  crescimento  da  literatura,  eficiência  da  informação  tecnológica, 

relevância da informação,  determinar  um ranking de publicações,  pertinência de um 

assunto  em várias  publicações,  hábitos  de  citação,  entre  outras,  que  oferecem uma 

mínima idéia do que se pode explorar ao utilizar os estudos quantitativos para investigar 

as áreas do conhecimento.

Vale  lembrar  os  três  nomes  que  se  destacaram  como  principais  leis 

bibliométricas:  Bradford  (1934),  que  utiliza  sua  lei  para  medir  periódicos  sobre 

determinado assunto, verificando qualidade e relevância para questionar a produtividade 

em determinado grupo de trabalhos. Lotka (1926) que supõe em sua lei que autores que 

são consagrados produzem muito e os pequenos autores produzem pouco. E Zipf (1949) 

que propõe em sua lei medir a freqüência de palavras no texto ou palavras-chave para 

verificar qual é a intensidade de certa palavra em um determinado assunto.

Mattos  (2004)  alerta,  entretanto,  quanto à  análise  bibliométrica  para além de 

uma técnica auxiliar: 

O que há é que a bibliometria, usada como estratégia estruturadora da 
pesquisa e não apenas como técnica auxiliar de análise de uma pesquisa 
já  conceitualmente estruturada  e  fundamentada,  faz  os  autores  quase 
saltarem  diretamente  para  a  análise  dos  dados  –  que  eles  mesmos 
construíram de determinada maneira. (MATTOS, 2004, p.2)

Além do mais, os recursos da bibliometria têm sido transformados em métodos 

que ganham reforços dos programas de computador. Portanto, a pesquisa científica já 

não é feita pelo pesquisador folheando livros e livros em estantes de bibliotecas, mas 
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por um sujeito clicando incessantemente e arquivando artigos produzidos em todo o 

mundo, sistematizados por palavras-chave. 

O que se indaga é quanto à economia de procedimentos que esses mecanismos 

geram  para  o  pesquisador  enquanto  leitor  e  as  problemáticas  comunicacionais  daí 

decorrentes.  Temos  agora  um conjunto  de  textos  que  saltam para  os  arquivos  dos 

pesquisadores a partir de mecanismos que fazem chegar resultados possibilitados pelo 

sistema informatizado de buscas. Ressalte-se a preocupação de Mattos (2004) de que a 

bibliometria, pelo menos do modo por ele analisado, “põe em questão a metodologia já 

tradicional na academia”.

A escolha dos elementos é um aspecto problemático, segundo Mattos, já que “o 

banco de dados é construído em torno de algumas categorias, mas a escolha delas fica 

´atrás dos bastidores´” , pois o pesquisador não se sente na obrigação de justificá-las no 

texto.  Lembra também da ambigüidade de significados das  citações:  a)  quando  há 

referências toma-se cuidado de verificar  se são feitas por oposição ou apoio? b) a não 

citação  significa  que  um  autor  é  desconhecido  ou   rejeitado?  c)  a  idade  da  obra 

representa que as mais recentes são melhores ou piores? d) autocitação seria narcisismo 

ou resistência ao pudor de se parecer narcisista? Sendo que as citações são peças-chave 

do discurso científico.

As resenhas críticas acadêmicas que, inicialmente, parecem ser textos 
monofônicos,  passam a  ser  vistas  como  feixes  de  outras  vozes,  de 
estratégias  discursivas,  que  têm por  finalidade  obter  credibilidade  e 
autoridade para a voz de enunciador, que avalia as informações contidas 
em um livro resenhado e carrega para si a responsabilidade do que é 
enunciado. (MEURER e MOTTA-ROTH, 2002)

 A proliferação de citações sem o cuidado da leitura científica aprofundada vai 

estabelecer elos de comunicação a repercutir na produção científica de cada área, de um 

modo diferente,  conforme o método escolhido para  valorização das  leituras.  Mattos 

destacou  aspectos  que  ganham  valores  estatísticos  que  precisam  ser  tratados 
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qualitativamente. É preciso saber se esse cuidado tem sido tomado pelos usuários dos 

novos  métodos  científicos  e  de  que  modo  o  uso  dos  recursos  contribui  para  a 

comunicabilidade que se pretende com o discurso científico. A facilitação das citações 

por  métodos  quantitativos  exige  estudos  sobre  as  novas  práticas  que  os  recursos 

favorecem de modo a compreendermos questões da ordem da comunicação.  

Nessa caminho, o problema da fragmentação do conhecimento com o uso na 

Internet  já  vem  sendo  problematizado  por  alguns  pesquisadores.  Pesquisar  estas 

questões no âmbito da produção científica de uma instituição requer novos aportes de 

leitura para dar conseqüência à aplicação na realidade a ser referenciada.

 Material e Métodos

Para atribuição de dados aos fatos discutidos, delimitou-se um corpus de análise 

dentre  as  dissertações  defendidas  no  Mestrado  de  Ciências  Contábeis  da  FURB no 

período de janeiro a dezembro de 2006. Foram 13 produções científicas e a média geral 

de utilização de referências eletrônicas foi de 12,24%. Quatro pesquisadores tiveram 

uma média maior que a geral, constituindo, por este motivo, o público entrevistado. O 

grupo de  mestrado em destaque  revela-se  indicativo  da  tendência  de  mudanças  nos 

hábitos de leitura.

Como  o  foco  da  presente  pesquisa  concentra-se  na  observação  da  relação 

pesquisador-buscadores-dissertação, de modo que esse processo revele implicações dos 

hábitos de leitura,  o primeiro passo foi  levantar,  através do método bibliométrico,  a 

quantidade  de referências  que  cada pessoa  utilizou.  Desse  número total  houve uma 

separação entre as referências bibliográficas e as referências digitais – que nos permitem 

uma posterior avaliação webométrica.
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Comparação entre referências bibliográficas e digitais nas dissertações:

Identificação 

dos

acadêmicos

Total de 

referências 

utilizadas

Referência 

bibliográfica

Referência 

digital

 Referência 

digital em %

Acadêmico 11 51 19 32 62,74
 Acadêmico 

10 43 33 10 23,25
Acadêmico 7 110 86 24 21,81

Acadêmico 2 84 73 11 13,09

4 + 

( pesquisadores

que mais utilizaram

referências 

digitais )
Acadêmico 5 101 91 10 9,9
Acadêmico 9 58 53 5 8,62
Acadêmico 1 76 70 6 8
Acadêmico 12 52 49 3 5,76
Acadêmico 3 62 59 3 4,83

Acadêmico 13 71 68 3 4,22
Acadêmico 4 117 113 4 3,41
Acadêmico 6 112 109 3 2,67

Acadêmico 8 51 50 1 1,96

4 - ( pesquisadores

que menos 

utilizaram

referências 

digitais )
Média Geral 939 824 115 12,24

A tabela acima, com dados adquiridos através da blibliometria,  serviu de apoio 

para  delimitarmos  o  universo  da  entrevista  em profundidade  -  que  nos  indicará os 

modos de busca das referências e posteriores formas de leitura. Através desta tabela 

podemos observar qual foi a porcentagem de referências eletrônicas que cada um dos 

treze recém-mestres utilizou em sua dissertação. Enviamos questionários e analisamos 

as dissertações dos quatro pesquisadores que mais utilizaram documentos digitais e os 

quatro que menos utilizaram. Partimos do pressuposto de que as pessoas que utilizaram 

uma porcentagem maior que a média geral de referências digitais demonstram ser mais 

conhecedoras da prática, portanto, constituindo o público para nossa pesquisa que quer 
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investigar  modificações  em hábitos  de  leitura.  Trabalhamos  também com os  quatro 

pesquisadores que menos utilizaram referências eletrônicas, para  nos possibilitar fazer 

comparações entre um pólo e outro. 

Com a abordagem da população em mãos e alguns questionários respondidos, 

trabalhamos  paralelamente  com  a  leitura  e  o  levantamento  das  citações  eletrônicas 

contidas no corpo das dissertações. Para realizar o levantamento das citações eletrônicas 

partimos dos dados obtidos pelo levantamento bibliométrico.  Pegamos as referências 

digitais  uma por  uma e  mapeamos  através  do  sistema  de  pesquisa  do programa de 

computador Adobe Reader,  sistema onde se digita a palavra, no caso o nome do autor; 

ele  busca e mostra no material  todo onde esse nome aparece,  possibilitando,  assim, 

detectar a quantidade de referências que foram utilizadas em citações, então obtivemos 

uma visão panorâmica de como foi o uso da  web em cada uma das dissertações.

Referências digitais referenciadas e citadas: 

Identificação dos

acadêmicos

Referências digitais utilizadas

Citações das referências digitais 

no corpo do texto

Acadêmico 2 11 38
Acadêmico 11 32 30
Acadêmico 7 24 25
Acadêmico 10 10 12
Acadêmico 6 3 5
Acadêmico 8 1 1
Acadêmico 4 4 0
Acadêmico 13 3 0

O quadro acima indica que quando houve o uso das referências para citação, o 

aproveitamento da web foi alto. Nota-se que algumas referências digitais são citadas até 

mais  de  uma  vez  em toda  a  dissertação,  portanto,  podemos  pressupor  que  o  tema 

encontrado na web através de buscadores foi considerado significativo para o desenrolar 

da pesquisa dos recém-mestres investigados. 
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Com suporte  da  webometria,  verificamos  ainda  se  as  referências  eletrônicas 

utilizadas pelos 13 pesquisadores poderiam ser encontradas posteriormente, garantindoa 

partilha de referências para um trabalho científico.  Para aumentar as possibilidades de 

encontrar as referências digitais contamos com o apoio de um dispositivo que arquiva 

páginas da web que saem do ar (www.webarchive.org). É importante ressaltar que todo 

esse processo webométrico foi executado no dia 8 de fevereiro de 2008, pois alguns 

acessos podem ficar fora do ar apenas temporariamente. 

Permanência das  referências na web: 

Identificação 

dos

acadêmicos

Total 

referências 

eletrônicas

Quantidade 

encontrada no 

ar

Quantidade encontrada 

fora do ar 

(www.wearchive.org)

Quantidade não 

encontrada

Acadêmico 11 32 14 4 14

Acadêmico 7 24 10 1 13

Acadêmico 2 11 8 0 3

Acadêmico 10 10 5 3 2

Acadêmico 4 4 0 1 3

Acadêmico 6 3 2 0 1

Acadêmico 13 3 2 0 1

Acadêmico 8 1 1 0 0

Total 88 42 9 37

O quadro acima demonstra uma das grandes preocupações com a utilização da 

web em trabalhos científicos. Quando o conteúdo está no papel em uma biblioteca ele é 

facilmente  perenizado,  mas  quando  está  na  web pode  desaparecer  com  facilidade, 

impedindo  um dos  propósitos  do  trabalho  científico  que  é  validar  e  partilhar  seus 

referenciais, disponibilizando-os a futuros pesquisadores.

Resultados e Discussão

A  delimitação  dos  entrevistados  abriu  um  leque  de  possibilidades  para  a 

continuação  do  levantamento  dos  dados.  Elaboramos  um  questionário  através  de 
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recursos  informétricos,  ou  seja,  não  abordamos  diretamente  sobre  as  mudanças  no 

hábito de leitura para não antecipar respostas socialmente aceitáveis, e porventura não 

verdadeiras,  complicando  os  resultados  da  pesquisa  em  questão.  Separamos  o 

questionário em três seções: 1-Busca por material, 2-A web e 3-Leitura. O questionário 

foi  enviado  através  internet  aos  oito  pesquisadores  selecionados  do  Mestrado  de 

Ciências Contábeis. A internet foi escolhida como meio não somente por ser um recurso 

prático  e  rápido,  mas  principalmente  por  ser  um dos  meios  problematizados  nesta 

pesquisa.

Através do questionário identificamos contrastes entre o grupo que mais utilizou 

e  o  que  menos  utilizou  a  web,  mas  também  houve  opiniões  e  relatos  bastante 

homogêneos entre todo o grupo entrevistado. No sentido do objetivo da pesquisa em 

analisar  técnicas  de  verificação  de  bibliografia  para,  num  passo  seguinte,discutir 

processos  de  leitura  dos  materiais  científics,  ressalta-se  que  segundo  99%  dos 

pesquisadores  entrevistados,  a  utilização  do  fichamento,  por  exemplo,  torna-se 

dispensável com a ajuda da web, mas não se percebe substituto para o fichamento. Seria 

uma  pastinha  aberta  em  “meus  documentos”?  Marcadores  em  novo  arquivo?  Os 

entrevistados respondem que as orientações ensinam apenas sobre em quais sites podem 

ser feitas as pesquisas para o levantamento bibliográfico, mas como proceder diante de 

novas possibilidades ainda é um problema. 

Viu-se  no  levantamento  realizado  o  aproveitamento  crescente  da  web  na 

produção científica.  O número de citações feitas  de artigos online é  sinal  disto.  As 

citações podem ser consideradas importantíssimas para quem lê o material no intuito de 

realizar  outra  pesquisa;  é  assim  que  ocorre  o  interesse  em  encontrar  o  material 

completo, que só se torna possível através da referência. Entretanto, os dados do quadro 

de  permanência  na  web  das  referências  digitais  mostra  que  das  88  referências 

eletrônicas utilizadas no corpus de análise, apenas 42 foram encontradas no ar, sendo 

que 9 foram possíveis de resgatar no arquivo da web, ou seja,  42% das referências 
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eletrônicas não foram mais possíveis de ser encontradas. Na execução da webometria 

para  mapear  essas  referências,  observou-se  que  a  forma  como  os  pesquisadores 

referenciaram a  web dificultou o mapeamento,  pois  muitas  referências  relacionavam 

apenas a página principal e não o endereço completo que traria a página exata acessada 

pelo pesquisador.

 As possíveis mudanças no hábito de leitura foram detectadas através de métodos 

informétricos,  lendo  nas  entrelinhas  das  respostas  dos  questionários.  A  informetria 

permitiu uma observação que merece ser investigada em outros corpus de análise para 

ser firmemente comprovada: nota-se, através das entrevistas, que as pessoas que mais 

utlilizaram a web em suas dissertações deram respostas muito curtas ao questionário, 

sendo até insuficientes às perguntas. Outro indício de que há uma diferença nos hábitos 

de leitura entre os dois grupos é a maneira com que os grupos reagiram à pergunta nº1 

da  seção3  -Quando  você  encontra  um material  na  web que  lhe  possa  ajudar,  você 

geralmente o lê na tela ou imprime para poder ler? Por quê? - O grupo que menos 

utilizou a web respondeu que quando detectam que um material da web é importante já 

imprimem para ler no papel; afirmam até que não abrem mão de folhear um bom livro 

ao clicar no mouse, enquanto o outro grupo de pesquisadores só imprime se for ler em 

outro  lugar  ou  ocasião.  Segundo  Nielsen  (1997),  79%  dos  leitores  da  web olham 

rapidamente  a  página  e  apenas  16% desses  79%  lêem o  texto  inteiro,  palavra  por 

palavra. Nielsen afirma também que  a leitura na tela é 30% mais lenta que a leitura 

impressa. Importante lembrar que o papel reflete a luz e a tela emite luz, por isso a 

leitura na tela é mais lenta e cansativa, um motivo que leva ao desinteresse pelo hábito 

de leitura.
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Quadro de respostas aos questionários:

Pergunta do questionário 
           (S)nº Seção            (Q)nº Questão

Identificação do 
grupo de resposta 
por utilização da 

web

Chaves de resposta ao 
questionário

S1 Q5 -  Quanto tempo (em 
porcentagam) do trabalho todo você 
considera  que utilizou para fazer o 

levantamento bibliográfico?

Mais utilizou
Consideraram entre 40% e 

60%

Menos utilizou
Consideraram entre 10% e 

40%
S2 Q1 – Que influência você considera 
que a web teve sobre sua dissertação?

Mais utilizou
Consideraram entre grandiosa 

e total

Menos utilizou
Para  definir  títulos,  envio  de 
questionário

S2  Q2  –  Imagine  que  não  exista 
internet,  qual  a  porcentagem  de 
informações  você  acha  que  não  teria 
encontrado  para  realizar  sua 
dissertação?

Mais utilizou
Acham  que  não  teriam 
encontrado  de  30  à  60% das 
informações

Menos utilizou
Acham que não teriam 

encontrado de 10 à 30% das 
informações

S2  Q3  –  Em  que  momentos  você 
considerou  indispensável  a  utilização 
dos recursos da web?

Mais utilizou Para achar referências

Menos utilizou
Para achar referências/nenhum 

momento

Conclusões
Com essa pesquisa iniciamos projeto de investigação que tem continuidade com 

a verificação de outros programas de Mestrado. Pretende-se estudar os próprios campos 

de construção metodológica da pesquisa científica, com as reflexões sobre os hábitos de 

leitura e com uma compreensão sobre o dimensionamento dos materiais bibliográficos 

da biblioteca universitária bem como das publicações científicas eletrônicas, além de 

problematizar questões quanto ao discurso científico contemporâneo.

Na era em que nos encontramos, torna-se indiscutível a influência que a web já 

tem e ainda terá sobre pesquisas realizadas em dissertações de mestrado. Quando se 

observa os artigos científicos sob a era digital abrem-se questões sobre como fica a 

metodologia  acadêmica  no  meio  dessas  transformações.  Diante  dos  resultados  e 

discussões presentes,  conclui-se que a metodologia para o trabalho científico na era 
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digital deve passar por uma revisão de conceitos para que novas orientações possam ser 

discutidas  a  fim  de  corrigir  problemas  como  os  verificados;  a  preocupação  com a 

crescente utilização da web, por exemplo. É possível, por exemplo, a partir da falta de 

utilização  de  mecanismos  como  o  fichamento,  a  introdução  da  webometria  para 

complementar mecanismos da  “metodologia tradicional”. Os pesquisadores precisam 

conhecer  os  mais  diversos  meios  de  recuperar  artigos  online.  Esse  trabalho  inicial 

aponta a necessidade de aprofundarmos a abordagem metodológica da compreensão da 

leitura científica e o uso das referências na era digital.
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