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Resumo 

Estudos sobre comportamento informacional têm atraído o interesse de diversas áreas do conhecimento, entre elas a Ciência da 

Informação. Realizou-se uma pesquisa documental exaustiva em âmbito brasileiro, das teses e dissertações apresentadas nos 

onze Programas de Pós-Graduação de Ciência da Informação, defendidas no período de 2007 a abril de 2012. Foi identificado 

um total de 465 dissertações e 157 teses publicadas no respectivo período. Ao aplicar a escolha dos seguintes termos no título e 

palavras-chave: Comportamento Informacional; Comportamento de Busca da Informação; Necessidade de Informação; Estudo 

de Usuários; Busca da Informação; Acesso à informação; Uso da Informação; Necessidade, Busca, Acesso e Uso da 

Informação; Sense-Making; Tomada de decisão; e, Recuperação da Informação obteve-se para a análise 88 dissertações e 17 

teses. Os termos com maior ocorrência no título foram: Tomada de Decisão (11), Comportamento Informacional (10) e 

Recuperação da Informação (10). Cabe salientar que, nas palavras-chave a Recuperação da Informação (49) teve a maior 

ocorrência entre os termos, seguida de Estudo de Usuários (19), Comportamento informacional (15), Necessidade de 

Informação (12), e Tomada de Decisão (10). A média de 19 documentos publicados por ano entre 2007 e 2010. O estudo 

identificou os autores, os orientadores e gerou um grafo no qual se percebe o posicionamento central de seis orientadores: 

Ricardo Barbosa (UFMG), Mônica Erichsen Nassif Borges (UFMG), Murilo Bastos da Cunha (UNB), Emir José Suaiden (UNB), 

Helen de Castro Silva Casarin (UNESP), Isa Maria Freire (UFF / UFPB). A temática comportamento informacional aparece com 

maior ocorrência nas instituições: UFMG, UNB, UNESP e UFPB.  A pesquisa demonstrou a continuidade de estudos na área e 

apontaram que aproximadamente 1/5 das dissertações e 1/10 das teses brasileiras abrangem. 

Palavras-chave 

Comportamento informacional ; Comportamento de busca de informação ; Busca da informação ; Uso da informação ; Necessidade 

de informação ; Estudo de usuários 

Information behavior inside brazilian’s information science dissertations and thesis from 
2007-2012: Literature review 

Abstract 

Studies of information behavior have attracted interest from several areas of knowledge, including information science. We 

conducted an exhaustive documentary research into dissertations and thesis published in eleven brazilian Post-Graduate 

Programs in Information Science, from 2007 to april 2012. Were identified a total of 465 thesis and 157 thesis published in the 

respective period. By applying the choice of the following terms in the title and keywords: Informational Behavior; Information 

Seeking-Behavior; Information Needs; User Studies; Information Seeking; Information Access; Use of Information; Needs, 

Seeking, Access and Use of Information; Sense-Making; Decision Making; and Information Retrieval was obtained  88 thesis and 

17 dissertations for analysis. The most occurred terms in the title were: Decision Making (11), Information Behavior (10) and 

Information Retrieval (10). It should be noted that in the keywords Information Retrieval (49) had the highest frequency of 

occurrence between terms, followed by User Studies (19), Information Behavior (15), Information Needs (12), Decision Making 

(10). The average between 2007 and 2010 was 19 published papers per year. The study identified the published work advisors 
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and generate a graph which shows the central position of six advisors: Ricardo Barbosa (UFMG), Monica Nassif Erichsen Borges 

(UFMG), Murilo Bastos da Cunha (UNB), Emir Jose Suaiden ( UNB), Helen de Castro Silva Casarin (UNESP), Isa Maria Freire 

(UFF / UFPB). The information behavior theme appears with more frequently in the follow institutions: UFMG, UNB, UNESP and 

UFPB. The survey showed the continuity studies in this area and pointed out that approximately one fifth of thesis and 1/10 of 

dissertations studies cover this area in Brazil. 

Keywords 

Information behavior ; Information seeking-behavior ; Information seeking ; Use of information ; Information needs ; User studies 

 

 

1. Introdução 

 

As primeiras pesquisas sistemáticas em comportamento informacional remontam aproximadamente um 

século, originam-se no contexto das bibliotecas, mídias de massa e estudos sobre leitores, oriundos de trabalhos 

voltados para o uso de fontes de informação, como livros e revistas (CASE, 2002; BATES, 2010). Em geral, estes 

estudos estavam mais preocupados com problemas referentes à classe social dos usuários e menos preocupados 

com as necessidades que levavam as pessoas a utilizarem a biblioteca, por exemplo, como fonte de informação 

(WILSON, 1999). 

Pettigrew, Fidel e Bruce (2001 apud FIDEL et al., 2004) observam que os estudos de comportamento 

informacional e de usuários têm expandido, especialmente, nas últimas décadas contribuindo, inclusive, para a 

consolidação e desenvolvimento de teorias e conceitos. 

O estudo de comportamento informacional tornou-se uma área de pesquisa bem definida dentro da Ciência 

da Informação. Outras disciplinas também têm interesse em usuário e o uso da informação, segundo Wilson (2000).  

A fim de compreender os diversos aspectos envolvidos no comportamento informacional, ao longo de anos, 

vários modelos foram propostos como tentativas de esclarecer, caracterizar e predizer o comportamento 

informacional, em maior ou menor grau, as fontes e/ou canais de informação que as pessoas utilizam e têm êxito no 

acesso à informação, a interação entre as pessoas e sistemas de informação, e conseqüentemente, com a própria 

informação, explorando questões e áreas previamente não tão bem entendidas. 

 Temos por referência clássica a abordagem de Níveis de Necessidades Informacionais de Robert Taylor 

(1967), a Hipótese de Estado Anômalo de Conhecimento (ASK) de Nicholas Belkin (1980), Abordagem Sense-

Making de Brenda Dervin (1983, 1992), Processo de Busca da Informação (ISP) de Carol Kuhlthau (1991), os 

modelos de Tom D. Wilson de Comportamento de Busca da Informação (1981) e o Modelo Geral de Comportamento 

Informacional (1997), e modelo de Resolução de Problema (1999), e a Análise Cognitiva do Trabalho (CWA) 

introduzida por Fidel e Pjetersen (2004). 

 Uma das razões da dimensão adquirida por esses modelos encontra-se na viabilidade de aplicação desses 

modelos em situações e contextos gerais de busca da informação (XIE, 2008). Wilson (1999) e Xie (2008) 

consideram estas abordagens como complementares e/ou inter-relacionadas.  

Segundo Xie (2008) estas abordagens influenciaram e tornaram-se bases teóricas para abordagens recentes e no 

desenvolvimento de modelos macro e micro de recuperação interativa da informação, além de estarem 

continuamente sendo validadas e reforçadas, seja pelos seus criadores como por outros pesquisadores em diversos 

estudos, ao considerá-las abordagens que podem ser aplicadas para situações gerais de busca/recuperação da 

informação embora possam ser originalmente derivadas de um grupo específico de usuários. 

 Xie (2008) justifica-se por meio dos dados oferecidos pela Social Science Citation, que apresentam a 

amplitude das citações que estas abordagens têm tido nas pesquisas, seja como frameworks teóricos, como para 

orientação prática.  
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 Neste contexto, o presente estudo propôs identificar pela pesquisa documental as teses e dissertações 

publicadas nos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação no Brasil, no período de 2007 a abril de 

2012 contextualizando os termos nos títulos e nas palavras-chaves, os autores, os orientadores e as instituições de 

ensino e pesquisa com o foco em Comportamento Informacional. 

 

2. Comportamento informacional 

 

O marco inicial dos estudos voltados para o comportamento informacional remete ao ano de 1948, ano que 

foi realizada a Conferência da Royal Society Information. As experiências associadas à criação da “Grande Ciência” 

(tradução de Big Science) durante a Segundo Guerra Mundial mobilizaram líderes de governo a enxergarem as 

vantagens em melhorar a distribuição e a transferência da informação entre novas descobertas de cientistas e 

engenheiros (WILSON, 1999; CRESPO; CAREGNATO, 2006; HERNÁNDEZ SALAZAR et al., 2007; BATES, 2010). 

Conforme Araújo (2008), no período pós-guerra, que inicia a Guerra Fria, o contexto sócio-político 

delineava e influenciava as pesquisas em diversas áreas do conhecimento, que refletiu também nas questões de 

estudos de usuários.  

Segundo Case (2002, p. 6), somente na década de 1970 as investigações começam a ramificar para além 

do foco em canais formais e “necessidades orientadas a tarefas” (tradução de task-oriented needs). A ênfase 

desloca-se dos sistemas de informação estruturados para as pessoas como inventores, criadores, e usuários de 

informação. Mesmo os estudos de sistemas formais de informação começam a considerar uma ampla gama de 

pessoas, problemas e necessidades mais gerais, e as formas que cada um desses sistemas, freqüentemente, 

falhava em servir seus públicos. 

Martinez-Silveira e Oddone (2007) observam até a década de 1980 diversos estudos centrados nos 

sistemas de informação e em sua eficácia, em vista ao perfeito funcionamento do sistema num todo e de seus 

mecanismos de recuperação da informação. A partir da década de 1980 os estudos começam a perceber o usuário 

como centro das atividades, ocorre uma mudança em relação à abordagem centrada no sistema para uma 

abordagem centrada no usuário, em grande parte devido à automação das tarefas documentárias.   

A abordagem “centrada no usuário” (tradução de person-centred ou user-centered) (WILSON, 2000), ou 

“orientada ao usuário” (tradução de user-oriented) (BATES, 2010) parte de uma perspectiva psicológica do sujeito, 

das interferências ou influências que os atributos individuais e as motivações psicológicas exercem no 

comportamento informacional.  

De acordo com Miranda (2007, p. 99), as revisões do Annual Review of Information Science and 

Technology (ARIST) apontaram que até 1986 havia uma falta de refinamento conceitual e metodológico nos estudos 

das necessidades e usos de informação, “[...] bem como pouca consideração sobre o ambiente de uso da 

informação e sobre a distinção entre os aspectos cognitivos e sociais da informação”. Posteriormente a esse 

período, as revisões do ARIST “[...] identificaram uma mudança de paradigma na área e o aparecimento de estudos 

que consideravam o usuário como ponto central de análise, e não os sistemas de informação” (MIRANDA, 2007, p. 

100). Wilson (2000) acrescenta que, além da mudança do foco central da abordagem, ocorreu de forma conjunta a 

mudança do uso de métodos quantitativos para métodos qualitativos. 

Bates (2010) observa que durante os anos de 1990 pesquisadores de recuperação da informação, que até 

o momento eram céticos em relação às questões humanas envolvidas no processo de recuperação da informação 

passam a perceber a necessidade do lado humano para melhorias no processo.  

A nomenclatura “comportamento informacional” veio a ser introduzida e utilizada amplamente para 

substituir os termos “busca”, “uso” e “necessidades” de informação.  Sua adequação tem início no final da década de 

1990, nas publicações de Tom D. Wilson, que argumenta a ampliação do campo de estudos, e a necessidade de 

incluir conceitos sobre necessidade e oferta da informação (BATES, 2010; GASQUE; COSTA, 2010). 



 Comportamento informacional em teses e dissertações na ciência da informação ...  

 

    No 47 (2012)   •   http://biblios.pitt.edu/   •   DOI 10.5195/biblios.2012.52 33 

Devido à amplitude de campos científicos empenhados em pesquisas de comportamento informacional, e 

pela diversidade de definições para a nomenclatura e seus termos correlatos, Wilson (2000) propôs quatro 

definições: 

 

1. comportamento informacional: a totalidade do comportamento humano em relação ao uso de fontes 

e canais de informação, incluindo a busca da informação passiva ou ativa; 
2. comportamento de busca da informação: a atividade ou ação de buscar informação em 

conseqüência da necessidade de atingir um objetivo; 
3. comportamento de pesquisa da informação: o nível micro do comportamento, em que o indivíduo 

interage com sistemas de informação de todos os tipos; e 
4. comportamento de uso da informação: constitui o conjunto dos atos físicos e mentais, e envolve a 

incorporação da nova informação aos conhecimentos prévios do indivíduo.  

 

Segundo Gasque e Costa (2010) os argumentos contrários em relação à nomenclatura ‘comportamento 

informacional’ amparavam-se na associação inapropriada do termo ‘comportamento’ ao paradigma behaviorista ou 

comportamentalista da psicologia, bem como pela inadequação semântica dos termos que se justifica pelo fato da 

informação não possuir comportamento. 

Bates (2010, p. 2381) considera duas perspectivas para a nomenclatura ‘comportamento informacional’, a 

primeira, define-a como “[...] termo preferido usado para descrever as diversas formas que os seres humanos 

interagem com a informação, em particular, as formas que as pessoas buscam e usam a informação.” A segunda, 

referente à “[...] uma sub-disciplina da Ciência da Informação e Biblioteconomia que se ocupa de uma ampla gama 

de tipos de pesquisas conduzidas a fim de entender o relacionamento humano com a informação.” 

A partir do século XXI uma nova vertente vem-se consolidando, voltada a uma abordagem mais 

socializante, verificou-se que contextos históricos, sociais e culturais influenciam diretamente no comportamento 

informacional. 

Na década de 1990 e 2000, juntamente com o crescimento da “Comunidade de Busca da Informação em 

Contexto” (tradução de Information Seeking in Context - ISIC), paralelamente, ocorreu à expansão na perspectiva 

em comportamento informacional no estudo das interações entre pessoas e informações, incorporando todo o 

ambiente físico, social e tecnológico. O contexto e a situação passam a ser reconhecidos como fundamentais para o 

entendimento da busca da informação (COOL, 2001; COURTRIGHT, 2007 apud BATES, 2010). 

A consolidação desta nova vertente nos estudos comportamentais de informação é reconhecida na forma 

da ISIC, que teve início no ano de 1996 em Tampere (Finlândia), sendo posteriormente apresentada bienalmente, 

principalmente na Europa. 

Os pesquisadores que seguem esta vertente têm argumentado que o estudo do comportamento 

informacional deve ir além dos projetos tradicionais de pesquisa, e justificam que o contexto precisa ser entendido 

num sentido mais amplo. O argumento formulasse em estudos qualitativos mais ricos e detalhados de situações e 

contextos específicos, a fim de, entender as várias formas sutis, em que as pessoas recebem e modelam a 

informação (BATES, 2010). 

Martínez-Silveira e Oddone (2007, p. 118) observam que, “[...] a perspectiva de estudo é a de que este 

contexto desempenha papel tão importante quanto às estruturas cognitivas individuais ou as características 

mecânicas e operacionais dos sistemas de informação.” 

Segundo Araújo (2008), o elemento social como traço identificador começa a ser consolidado no início da 

década de 1970, e especialmente na década de 1980, em que os interesses de pesquisa começam 

progressivamente direcionar-se ao próprio usuário, suas necessidades e interação com a informação.  

Nas abordagens centradas no usuário, em geral, é atribuído ao sujeito papel fundamental de significação 

da informação e na construção de conhecimento, desenvolvendo-se diferentes perspectivas de abordagem do 

comportamento informacional sem desconsiderar variáveis contextuais, cognitivas, emocionais, afetivas entre outras. 

De acordo com Fidel et al. (2004, p. 952) “[...] a interação homem-informação é um fenômeno complexo e requer 

análises complexas.” 
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Fidel et al. (2004) argumentam que a maioria das pesquisas que tratam de comportamento informacional 

têm-se concentrado numa única dimensão – ou na psicológica ou na social – ademais, poucos pesquisadores têm 

considerado ambas num único estudo. Dessa forma, o estudo do comportamento informacional pode ser observado 

a partir de duas principais abordagens, conforme mostra a figura 1. 

 

Figura 1 – Abordagens nos estudos de Comportamento Informacional. 

 

Fonte: Baseado em Fidel et al. (2004). 

 

Na abordagem centrada no sistema, o foco direciona-se ao funcionamento do sistema de informação, que é 
estabelecido pela concordância entre a consulta realizada e o resultado obtido. Marchionini (1997) considera que 
uma máquina não pode empreender uma busca informacional, somente sendo capaz de recuperar informação, no 
sentido mecânico de entrada e resposta, sendo o comportamento informacional conduzido somente pelos seres 
humanos.  

Enquanto nas abordagens centradas no usuário podem ser enfatizados certos aspectos de natureza 
psicológica, social ou ambas. A abordagem psicológica tem foco primariamente no estudo dos estados e processos 
psicológicos em relação ao comportamento informacional (cognitivo, afetivo, emocional). O núcleo da dimensão 
psicológica é o conceito de necessidade informacional. 

Fidel et al. (2004, p. 940) citam que os estudos quando focados no comportamento de busca, as variáveis 
comumente convergem para a dimensão psicológica, visto que, “são expressas em ótimo detalhe e a nível 
mensurável (ex.: nível de entendimento da estrutura de uma base de dados, variedade cognitiva, número de erros).” 
Na abordagem social, o comportamento informacional independe de atributos psicológicos, seu foco são os efeitos 
do contextos social no comportamento, suas variáveis são expressas num plano geral (ex.: contexto, experiência 
cultural, redes sociais).  

A abordagem multifacetada ou multidimensional foca um grupo específico de pessoas em certo contexto, 
freqüentemente realizando uma tarefa particular e considera de forma integrada variáveis relativas tanto ao contexto 
social quanto aos aspectos psicológicos (FIDEL et al., 2004). 

De acordo com Fidel et al. (2004, p. 940) a abordagem prevalecente entre pesquisadores em comportamento 
informacional é a psicológica, com enfoque maior nos aspectos cognitivos e menor nos outros. Os autores 
argumentam esse cenário é decorrência do “[...] campo ainda não estar preparado para expressar variáveis 
provenientes de outras dimensões num determinado nível de mensuração.” Justificam ainda, pela própria 
inconsistência no conceito de informação. 
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3. Resultados 

 

A pesquisa caracteriza-se como documental, com tratamento e análise dos dados de forma exploratória e 
descritiva. Para a investigação foram escolhidas as teses e dissertações na área de Ciência da Informação no Brasil 
defendidas no período de 2007 a abril de 2012 que abordaram a temática de comportamento informacional, a 
princípio, foram identificados os Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação no Brasil e as respectivas 
Universidades, conforme quadro 1, a partir do resultado da Avaliação Trienal de Programas de Pós-Graduação da 
CAPES (2007-2009) de 2010.  No Brasil, desde 2006 a CAPES (2006) solicita que os respectivos programas 
divulguem suas produções de pesquisa.  

 

Quadro 1: Universidades brasileiras que oferecem Pós-Graduação stricto sensu em Ciência da Informação. 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Universidade de Brasília (UNB) 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Universidade de São Paulo (USP) Universidade do Estado de São Paulo (UNESP) 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Universidade Estadual de Londrina (UEL)  

Fonte: Resultado da Avaliação Trienal de Programas de Pós-Graduação da CAPES (2007-2009). 

 

Para o levantamento de dados foram verificadas as listagens de dissertações (D) e teses (T) defendidas a 

partir dos sítios eletrônicos de cada Programa de Pós-Graduação stricto sensu. Foi identificado um total de 465 

dissertações e 157 teses defendidas entre o período de 2007 a abril de 2012 (tabela 1).  

Constatou-se que 56 dissertações e 25 teses encontravam-se indisponíveis, o que impossibilitou a verificação 

das palavras-chave utilizadas, sendo descartadas para a composição do universo da análise.  
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Tabela 1: Teses e dissertações defendidas em Ciência da Informação no Brasil (2007- abril de 2012). 

IES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

 D T D T D T D T D T D T D T 

UFMG 21 07 25 10 20 08 18 05 16 13 03 05 103 48 

USP 06 08 05 06 14 03 10 12 - 02 - - 35 31 

UNB 22 04 18 10 12 08 12 07 - 01 - - 64 30 

UNESP 06 01 15 04 12 10 15 10 07 03 - 02 19 30 

UFRJ 12 - 10 04 09 06 - 05 19 03 - - 50 18 

UFSC 11 - 08 - 13 - 13 - 12 - 03 - 60 - 

UFPB - - 06 - 10 - 14 - 10 - - - 40 - 

UFBA 08 - 13 - 13 - 13 - - - - - 39 - 

UEL - - - - - - 10 - 22 - - - 32 - 

UFF - - - - - - - - 14 - - - 14 - 

UFPE - - - - - - - - 09 - - - 09 - 

Total 86 20 100 34 103 35 105 39 109 22 06 07 465 157 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

 

A análise dos termos nos documentos teve como base as meta-informações disponíveis nos sítios 

eletrônicos dos Programas de Pós-Graduação, repositórios institucionais ou bibliotecas digitais das universidades 

mantenedoras, ou ainda, a partir das palavras-chave no próprio documento. Foram verificados quais documentos 

continham termos relativos à temática comportamento informacional no título e/ou nas palavras-chave, listados no 

quadro 2. Os termos considerados para a seleção das teses e dissertações foram estabelecidos mediante a 

freqüência de uso e co-relação na literatura referente à temática.  

Quadro 2: Termos selecionados para o levantamento das teses e dissertações em relação a Comportamento 
Informacional. 

Comportamento Informacional (Comportamento) de uso da informação Estudo de Usuários 

(Comportamento) de Busca da 

Informação 
Acesso à informação Tomada de decisão 

(Comportamento) de Pesquisa da 

Informação 
Necessidade de Informação Recuperação da Informação 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 
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Durante a verificação das teses e dissertações identificou-se o uso predominante de alguns termos, de 

sinônimos e co-relatos aos termos estabelecidos, por exemplo: “(Ontologias) recuperação da informação” e “sistema 

de recuperação da informação” para Recuperação da Informação, “processo decisório” para Tomada de Decisão, e 

“demanda de informação” para Necessidade de Informação. Constatada estas ocorrências, a título de análise, foram 

estabelecidos 11 termos principais (quadro 3), nos quais os termos sinônimos e co-relatos foram agrupados com os 

respectivos termos afins, e mantidos os termos predominantes.  

Encontrou-se com freqüência a associação dos termos Necessidade, Busca, e Acesso com o termo Uso da 

informação, nestes casos, foram reunidos num único grupo, denominado: Necessidade, Busca, Acesso e Uso da 

Informação (NBAU).  As siglas designadas para cada grupo serão utilizadas no decorrer da apresentação dos dados 

da presente pesquisa.  

Quadro 3: Termos e siglas estabelecidas para o direcionamento da análise dos dados. 

Comportamento Informacional (CI) Busca da Informação (BI); Sense-Making (SM) 

Comportamento de Busca da 

Informação (CBI); 

Acesso à informação (AI); Tomada de decisão (TD); e 

Necessidade de Informação (NI) Uso da Informação (UI); Recuperação da Informação (RI). 

Estudo de Usuários (EU); Necessidade, Busca, Acesso e Uso 

da Informação (NBAU) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Mediantes estes termos, foi constatado um universo de análise composto de 88 dissertações e 17 teses, 

apresentado na tabela 2 dispõe a quantidade de dissertações e teses que continham pelo menos um dos termos 

estabelecidos, no título e/ou entre as palavras-chave, organizados conforme o ano de defesa e a instituição de 

ensino superior. 

Tabela 2: Teses e dissertações relacionadas a Comportamento Informacional. 

IES / Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

 D T D T D T D T D T D T D T 

UFMG 03 02 07 04 05 NE 03 02 03 NE NE NE 21 08 

UNB 06 01 04 02 04 01 02 01 - NE - - 16 05 

UNESP 02 NE 03 NE 02 01 02 NE 02 NE - 01 11 02 

USP 02 01 NE NE 01 NE 01 NE - NE - - 04 01 

UFF 01 - 01 01 - - - - 01 - - - 03 01 

UFRJ NE - NE NE NE NE - NE 05 NE - - 05 NE 

UFBA 01 - 03 - 03 - 01 - - - - - 08 - 

UFSC 02 - 02 - 01 - 02 - 01 - 01 - 09 - 
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UFPB - - 02 - 02 - 03 - 01 - - - 08 - 

UEL - - - - - - 04 - NE - - - 04 - 

UFPE - - - - - - - - NE - - - NE - 

Total 17 04 22 07 18 02 18 03 13 NE 01 01 88 17 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Legenda: NE (não encontrado) significa que nos respectivos programas de pós-graduação teve documentos 

publicados mas não foram relacionados aos termos da pesquisa (seja nos títulos e nas palavras-chaves) 

 

Entre as teses e dissertações verificadas na UFRJ, constatou-se dupla institucionalidade de duas 

dissertações e uma tese, defendidas nos anos de 2007, 2008 e 2007, respectivamente. Disponibilizadas na UFRJ, 

no entanto, pertencentes à UFF. Nestes casos, consideramos os três trabalhos relativos à UFF. 

Detalhadamente observa-se que na UFMG foram 29 trabalhos: Campos (2007), Costa (2007), Nadaes 

(2007), Pinto (2007), Venâncio (2007), Adão (2008), Andrade (2008), Brum (2008), Grossi (2008), Leal (2008), Maia 

(2008), Mattos (2008), Oliveira (2008), Pereira (2008), Rabelo (2008), Silva (2008), Aguiar (2009), Caixeta (2009), 

Nonatto (2009), Oliveira (2009), Teixeira (2009), Aganette (2010), Ferreira (2010), Ladeira (2010), Leitão (2010), 

Pessoa (2010), Demarques (2011), Maculan (2011), e Pereira (2011). 

Na UNB foram 21 trabalhos: Câmara Júnior (2007), Caselli (2007), Fauat (2007), Marques (2007), Matta 

(2007), Miranda (2007), Santos (2007), Carvalho (2008), Cruz, F. L. (2008), CRUZ, F. W. (2008), Feitosa (2008), 

Gasque (2008), Oliveira (2008), Barreto (2009), Brandt (2009), Costa (2009), Rodrigues (2009), Santos (2009), Neto 

(2010), Simão (2010), e Teixeira (2010). 

Na UNESP foram 13 trabalhos: Euclides (2007), Garcia (2007), Banhos (2008), Coneglian (2008), Santos 

(2008), Boccato (2009), Guerrero (2009), Xavier (2009), Cavalcante (2010), Silva (2010), Gama (2011), Lousada 

(2011), Matta (2012). 

Na USP foram cinco (5) trabalhos: Matos (2007), Reis (2007), Silva (2007), Sousa (2009), Gonçalves (2010). 

Na UFF foram quatro (4) trabalhos: Velho (2007), Delaia (2008), Ribeiro (2008), Barçante (2011) 

Na UFRJ foram cinco (5) trabalhos: Almeida (2011), Barros (2011), Botão (2011), Figueiredo (2011), e 

Giordano (2011). 

Na UFBA foram oito (8) trabalhos:  Amaral (2007), Oliveira (2008), Peres (2008), Velasco (2008), Marques 

(2009), Oliveira (2009), Santana (2009), e Zaidan (2010). 

Na UFSC foram nove (9) trabalhos: Bedin (2007), Dávilla Calle (2008), Floriani (2007), Molossi (2008), Abe 

(2009), Alvorcem (2010), Wensig (2010), Fazzioni (2011), e Barros (2012). 

Na UFPB foram oito (8) trabalhos: Costa (2008), Silva (2008), Barros (2009), Lima (2009), Duarte (2010), 

Maciel Albuquerque (2010), Sales (2010), e Santiago (2011). 

Na UEL foram quatro (4) trabalhos: Amorim (2010), Csiszer (2010), Gomes (2010), e Nishitani (2010). 

Na UFPE não foram encontrados trabalhos desta abordagem. 

Com base nesse universo, foi verificada a freqüência de uso dos termos nos títulos e palavras-chave das 

teses e dissertações em cada ano e por cada termo, exibidos na figura 2. Foram atribuídas cores diferentes para os 

termos, sendo as teses destacadas por cores mais acentuadas. 
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Figura 2: Relação das ocorrências de uso dos termos no título e nas palavras-chave das Teses e 
Dissertações. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

Identificou-se a ausência, duplicidade e multiplicidade dos termos nos documentos analisados, isto é, em 

alguns documentos o termo aparecia no título, no entanto não aparecia entre as palavras-chave, ou aparecia tanto 

no título como nas palavras, ou ainda, aparecia mais de um dos termos no título ou nas palavras-chave. Os termos 

que apareceram com maior freqüência no título foram: Tomada de Decisão (11), Comportamento Informacional (10) 

e Recuperação da Informação (10). Cabe salientar que, nas palavras-chave a Recuperação da Informação (49) teve 

a maior freqüência de ocorrência entre os termos, seguida de Estudo de Usuários (19), Comportamento 

informacional (15), Necessidade de Informação (12), e Tomada de Decisão (10). Observasse uma média de 19 

documentos por ano nos documentos analisado entre 2007 e 2010.  

Por intermédio da ocorrência dos termos nos títulos e palavras-chave das teses e dissertações, bem como os 

respectivos orientadores, criou-se um grafo para exibir a freqüência de uso dos termos, a associação entre eles, 

bem como a associação e distribuição dos orientadores com os termos, exposto na figura 3. 
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Figura 3: Grafo de Distribuição de orientadores pelos temas. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012). 

O grafo demonstra as redes terminológicas e as relações proximais e distanciais entre os termos, bem como 

dos orientadores e instituições de ensino superior que tem trabalhado com a temática de comportamento 

informacional no Brasil. Observasse que, apesar do termo Recuperação da Informação ter um índice alto de 

ocorrência nos documentos ele tem pouca afinidade com os demais termos. Os termos Comportamento 

Informacional, Necessidade de Informação, Busca de Informação e Estudo de Usuários conferem as extremidades 

do núcleo temático, enquanto que, os demais termos demonstram-se orbitais a esses quatro.  

Nota-se que os orientadores da temática de Recuperação da Informação se encontram tematicamente mais 

homogêneos e consolidados, enquanto que, os orientadores dos temas confluentes a comportamento informacional 

se encontram dispersos e heterogêneos entre os termos afins, apesar do consenso parcial em relação aos termos 

pertinentes ao estudo da temática comportamento informacional, não há um termo representativamente unânime. 

Somente nos casos dos termos Tomada de Decisão e Estudo de Usuários observasse uma estabilidade maior, que 

pode ser apurada com maior detalhe na Figura 2. Como foi apontado anteriormente, o termo Tomada de Decisão foi 

o mais citado nos títulos dos trabalhos, e Estudo de Usuários o segundo mais citado nas palavras-chave, ficando 

abaixo somente de Recuperação da Informação. 

Verificasse o posicionamento central de seis orientadores no grafo, são eles: Ricardo Barbosa (UFMG), 

Mônica Erichsen Nassif Borges (UFMG), Murilo Bastos da Cunha (UNB), Emir José Suaiden (UNB), Helen de Castro 
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Silva Casarin (UNESP), Isa Maria Freire (UFF / UFPB). No caso da Isa Maria Freire, a mesma aparece com dupla 

institucionalidade, devido a sua transferência da UFF para a UFPB durante o período analisado pela presente 

pesquisada. Ao se observar o “cardume”, isto é, a afluência de orientados no grafo verificasse que as IES dos seis 

orientadores centrais da temática comportamento informacional aparecem com maior freqüência, são elas: UFMG, 

UNB, UNESP e UFPB.  

Na criação do grafo foram privilegiados apenas os termos utilizados nos títulos e palavras-chave das teses e 

dissertações analisadas. Cabe mencionar que outras representações visuais poderiam ser realizadas, como no caso 

do termo recuperação da informação, que teria uma subdivisão entre sistemas computacionais e de organização da 

informação (terminologia). 

 

4. Conclusões 

 

O estudo aponta continuidade nas pesquisas publicadas sobre comportamento informacional nos programas 

de pós-graduação em Ciência da Informação no Brasil. Aparece um núcleo de instituições e de orientadores 

situados em UFMG, UNB, UNESP e UFPB. 

A repercussão dos estudos de comportamento informacional na Ciência da Informação apresentaram 

relações entre os termos, aproximidades e um distanciamento terminológico com a recuperação da informação no 

contexto da pesquisa. 

Para estudos futuros, recomendamos a realização deste estudo entre as publicações científicas (periódicos, 

anais, livros) em relação a comportamento informacional na área de Ciência da Informação e em outras áreas do 

conhecimento, com o intuito traçar um panorama da temática e demonstrar a relação entre os termos e assuntos, os 

orientadores ou pesquisadores que tem investigado sobre o assunto, além de identificar as instituições de ensino 

superior que tem acolhido interesse em pesquisas relativas ao comportamento informacional. Estudos irrestritos ao 

território nacional, expandido para outros países e criando um mapa global da temática. 

Sugere-se estudos para enfocar a análise de conteúdo dessas teses e dissertações referentes ao 

comportamento informacional, a fim de investigar quais os tipos de pesquisas, as diferentes metodologias, os 

fundamentos teóricos e aplicados utilizados em estudos de comportamento informacional, para ampliar os 

direcionamentos da temática. 
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