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Bases de dados para pesquisa
Como identificar os bons periódicos?

Quais são as boas conferências da área?
Do tema às perguntas de pesquisa

Exercício da semana

Periódicos Capes
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• Dá acesso às principais bases	  de	  dados	  pagas do	  mundo
• Sage,	  Taylor	  &	  Francis,	  Springer
• EBSCO
• Acessado	  a	  partir	  do	  Minha	  UFMG

Periódicos	  Capes
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• Brasileira (hoje reúne periódicos de	  outros	  14	  países)
• Acesso	  aberto
• Tem	  bastante	  conteúdo	  das	  ciências	  humanas	  e	  sociais
• http://www.scielo.br

Scielo
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Google Scholar / Google Acadêmico
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• Apenas indexa (os conteúdos mesmo são fornecidos por terceiros)
• Engloba	  quase	  todas	  as	  bases	  de	  dados	  que	  se	  tem	  conhecimento
• Pode-‐se	  fazer pesquisas em qualquer língua
• Pesquisadores podem criar perfis nele
• Mede	  o	  impacto dos	  periódicos
• http://scholar.google.com.br/

Google	  Scholar	  /	  Google	  Acadêmico



Bases de dados para pesquisa
Como identificar os bons periódicos?

Quais são as boas conferências da área?
Do tema às perguntas de pesquisa

Exercício da semana

Google Scholar / Google Acadêmico

Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            7 / 36

• ResearchGate
• Repositórios institucionais

Outros
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• Classifica os periódicos em 3	  diferentes estratos (A,	  B,	  C)	  com	  diferentes
subníveis:
• A1
• A2
• B1
• B2
• B3
• B4
• B5
• C

Periódicos	  Qualis
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• Mantido pela	  Capes
• Avaliação é feita por alguns dos	  principais pesquisadores brasileiros
de	  cada área
• Apenas inclui periódicos em que	  pesquisadores brasileiros
publicaram no	  período incluído na análise
• https://qualis.capes.gov.br/

Periódicos	  Qualis
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Journal Citations Report (JCR) – Fator de Impacto
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• Mais conhecido índice que	  mede o	  fator de	  impacto de	  diferentes
periódicos (Eigenfactor score,	  SJR)
• O	  fator de	  impacto no	  JCR	  dos	  periódicos é inclusive	  um	  dos	  fatores para	  a	  
própria categorização do	  Qualis
• É acessado através do	  Portal	  Capes
• Mede	  a	  média de	  citações ao longo de	  um	  ano dos	  artigos publicados
naquele periódico

Journal Citation Report (JCR)	  –
Fator	  de	  impacto
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• Mede	  tanto a	  produtividade quanto o	  impacto das	  publicações de	  
um	  cientista ou periódico
• Um	  índice h de	  7,	  por exemplo,	  significa que	  o	  pesquisador ou
periódico publicou 7	  artigos com	  pelo menos 7	  citações cada (é o	  
maior número que	  se	  pode alcançar casando citações e	  publicações)
• Índice h5:	  Índice h	  para	  os últimos 5	  anos
• https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues

Google	  Scholar	  Metrics -‐ Índice	  h
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• Periódicos publicados por associações ou grupos de	  trabalho de	  
associações importantes
• Compós:	  Revista Compós
• Intercom:	  Revista Intercom
• ICA:	  Journal	  of	  Communication,	  Human	  Communication	  Research,	  
Communication	  Theory,	  Journal	  of	  Computer-‐Mediated	  
Communication	  e	  Communication,	  Culture,	  &	  Critique

Associações	  importantes
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• Periódicos Qualis:	  lista muito enxuta e	  áreas em que	  os
pesquisadores não publicam tradicionalmente em periódicos
internacionais não incluem inúmeras publicações excelentes
• Fatores de	  impacto:	  são profundamente influenciados por questões
intrínsecas a	  cada campo	  (biologia;	  áreas muito específicas);	  não
medem exatamente a	  qualidade dos	  artigos;	  más práticas de	  editores
e	  autores

Críticas	  aos	  índices/rankings	  que	  medem	  
impacto
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• Compós:	  Associação Nacional	  dos	  Programas de	  Pós-‐Graduação em
Comunicação
• Intercom:	  Sociedade Brasileira de	  Estudos Interdisciplinares da	  
Comunicação
• SBPJor:	  Associação Brasileira de	  Pesquisadores em Jornalismo
• Compolítica:	  Associação Brasileira de	  Pesquisadores em Comunicação e	  
Política
• Abrapcorp:	  Associação Brasileira de	  Pesquisadores de	  Comunicação
Organizacional e	  Relações Públicas

Conferências	  nacionais	  da	  Comunicação
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• Anpocs:	  Associação Nacional	  de	  Pós-‐Graduação e	  Pesquisa em
Ciências Sociais
• ABCP:	  Associação Brasileira de	  Ciência Política
• ANPUH:	  Associação Nacional	  de	  História
• SOCINE:	  Sociedade Brasileira de	  Estudos de	  Cinema	  e	  Audiovisual

Conferências	  nacionais	  de	  áreas	  correlatas
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• ICA:	  International	  Communication	  Association
• IAMCR:	  International	  Association	  for	  Media	  and	  Communication	  
Research
• WAPOR:	  World	  Association	  for	  Public	  Opinion	  Research
• AoIR:	  Association	  of	  Internet	  Researchers
• ECREA:	  European	  Communication	  Research	  and	  Education	  
Association

Conferências	  internacionais	  da	  Comunicação
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• ISA:	  International	  Sociological	  Association
• IPSA:	  International	  Political	  Science	  Association

Conferências	  internacionais	  de	  áreas	  
correlatas
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• Football	  Supporter	  Cultures	  in	  Modern-‐day	  Brazil:	  
Hypercommodification,	  networked	  collectivisms	  and	  digital	  
productivity	  (2015),	  Queensland	  University	  of	  Technology	  (QUT),	  Austrália
• Torcidas de	  futebol no	  Brasil contemporâneo:	  hipercomodificação,	  
coletivos em rede e	  produtividade digital

Minha	  tese	  de	  doutorado



Football	  Supporter	  Cultures	  
In	  Modern-‐day	  Brazil

hypercommodification,	  
networked	  collectivisms	  
and	  digital	  productivity
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• Meu	  estudo era	  sobre torcedores e	  a	  Internet
• Meu	  estudo era	  sobre as	  atividades rotineiras de	  torcedores na
Internet

O	  tema	  da	  pesquisa
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• Comunidades online	  de	  torcedores
• Ações com	  caráter mais ativista organizadas por eles
• Produtos de	  mídia que	  eles estavam produzindo

• Membro da	  comunidade do	  Galo	  no	  Orkut	  há muitos anos
• Galocast (podcast	  popular	  com	  a	  torcida,	  2008)
• Estava envolvida com	  o	  #ForaRicardoTeixeira

Interesse	  em	  dois	  fenômenos
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• Compartilha com	  o	  leitor os resultados de	  outros	  estudos que	  estão
proximamente relacionados ao estudo que	  está sendo relatado
• Relaciona um	  estudo ao diálogo corrente mais amplo na literatura
sobre um	  tópico,	  preenchendo lacunas	  e	  ampliando estudos
anteriores
• Fornece uma estrutura para	  estabelecer a	  importância do	  estudo e	  
um	  indicador para	  comparar os resultados do	  estudo

Revisão	  de	  literatura
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Futebol,	  torcidas e	  outros	  
tipos de	  entusiastas

Hooliganismo/Violência no	  
futebol

Perspectivas marxistas
(Taylor,	  1971a,	  1971b)

Perspectiva psicológica
(Marsh,	  Rosser	  &	  Harré,	  

1978)

Perspectiva figuracional da	  
Escola	  de	  Leicester	  (Dunning,	  
Murphy,	  &	  Williams,	  1988)

Relações democráticas entre	  
torcedores e	  clubes

Grupos com	  atitudes mais
militantes (Brown,	  1998,	  
2007;	  Duke,	  2002;	  Nash,	  

2000,	  2001

Torcedores de	  futebol e	  a	  
Internet?	   Economia política do	  futebol

Relações de	  poder
estruturando o	  futebol
historicamente (Critcher,	  

1974;	  King,	  1995)

Nova	  fase do	  futebol
europeu a	  partir dos	  anos
1990	  (Giulianotti,	  1999,	  

2002)

Aspecto financeiro

Organização dos	  
campeonatos (Rodrigues,	  
2003,	  2007;	  Damo,	  2011)	  

Direitos de	  TV	  (Santos,	  2013a,	  
2013b)

Grupos de	  torcedores e	  suas
formas de	  sociabilidade

Torcedores-‐símbolo (Toledo,	  
1996)

Torcidas organizadas (Toledo,	  
1996;	  Teixeira,	  2003)

Novos movimentos
torcedores (de	  Hollanda,	  et	  

al,	  2014;	  Teixeira,	  2010,	  2013;	  
Rodrigues,	  2012)

Comunidades online?

Culturas-‐fã

Forte	  ligação com	  os estudos
de	  Internet	  e	  novas

tecnologias

Audiências ativas
(apropriações cotidianas)	  
(Fiske,	  1992;	  Jenkins,	  1992)

Trabalhos influenciados pelo
trabalho de	  Bourdieu	  (Harris,	  

1998;	  Jancovich,	  2002)

Normalização do	  consumo de	  
mídia e	  das	  práticas antes	  

subculturais (Gray	  et	  al,	  2007;	  
Schimmel et	  al,	  2007;	  Booth	  

&	  Kelly,	  2013)





Final	  dos	  anos 1990,	  início dos	  anos 2000



2013
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Mapa	  de	  literatura
• Aqueles fenômenos que	  eu queria analisar eram certamente
interessantes,	  mas	  eles faziam parte	  de	  algo maior
• Mudanças sócio-‐econômicas tendo lugar no	  Brasil que	  estavam relacionadas
com	  uma nova	  fase do	  futebol brasileiro (hipercomodificada):	  novos estádios,	  
com	  o	  aumento substancial das	  receitas,	  novas identidades torcedoras (o	  que	  
o	  torcer representava para	  os torcedores estava mudando)	  e	  movimentos
contestatórios relacionados a	  essas mudanças
• Mudanças decorrentes da	  emergência da	  Internet	  e	  das	  novas tecnologias
para	  as	  práticas do	  torcer:	  um	  novo	  ecossistema das	  torcidas (novos grupos e	  
formas de	  sociabilidade)	  e	  novas formas de	  expressão torcedora (produtos de	  
mídia alternativos)
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Revisão	  da	  literatura
• Abrangir o	  escopo do	  estudo:	  
• Práticas pontuais >	  Comunidades online	  de	  torcedores
• Práticas pontuais >	  Contexto maior de	  mudanças do	  pais

• Aproveitar da	  infra-‐estrutura que	  eu tinha à minha disposição para	  
tentar efetivamente preencher uma lacuna	  na literatura
• Culturas torcedoras no	  Brasil contemporâneo
• Culturas torcedoras online Análise conjuntural
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Objetivo
• O	  objetivo era	  entender a	  relação entre	  as	  mudanças socio-‐
econômicas que	  o	  país vivenciava e	  deslocamentos observáveis nas
culturas de	  torcedores de	  futebol.
• Metodologia mista,	  com	  destaque para	  os métodos qualitativos
• Perspectiva analítica (abordagem conjuntural)
• Estratégia analítica (Dois eixos interligados de	  análise)
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Objetivo
• Essa	  tese é uma investigação sobre as	  culturas de	  torcedores de	  futebol no	  
Brasil contemporâneo.	  Ela	  foca no	  que	  podemos chamar de	  parte	  
industrializada do	  futebol,	  particularmente explorando as	  culturas
formadas em torno dos	  clubes profissionais de	  ponta do	  país.	  Essas
culturas são formações arraigadas historicamente,	  que	  se	  constituíram ao
longo do	  século XX,	  e	  que	  têm passado por deslocamentos e	  transições
associadas com	  as	  mudanças sócio-‐econômicas recentes.	  Eu investigo as	  
relações entre	  essas macro	  transformações e	  as	  culturas de	  torcedores
através de	  duas linhas de	  análise:	  a	  primeira foca na corrente
reestruturação econômica da	  indústria do	  futebol brasileiro;	  e	  a	  segunda
explora as	  implicações da	  adoção em larga escala de	  novas tecnologias
para	  as	  práticas cotidianas do	  torcer.
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Objetivo
• Essa	  tese é uma análise conjuntural das	  relações entre	  as	  mudanças socio-‐
econômicas recentes do	  Brasil e	  os deslocamentos observados nas culturas de	  
torcedores de	  futebol.	  Duas linhas de	  análise interrelacionadas são
desenvolvidas para	  compreender essas relações:	  a	  primeira foca na corrente
reestruturação econômica da	  indústria do	  futebol brasileiro e	  a	  segunda nas
implicações da	  adoção em larga escala de	  novas tecnologias para	  as	  práticas
cotidianas do	  torcer.	  A	  primeira parte	  do	  estudo é uma combinação de	  análise
crítica da	  economia política com	  análise do	  discurso e	  explora os modos de	  
comercialização e	  as	  relações de	  poder estruturando este setor.	  A	  segunda parte	  
é uma análise cultural	  contemporânea que	  aplica métodos digitais e	  estratégias
qualitativas tradicionais para	  investigar as	  formas de	  organização e	  expressão de	  
torcedores.	  Em termos gerais,	  essa tese se	  fundamenta em perspectivas
teóricas e	  conceitos dos	  estudos culturais e	  do	  campo	  da	  sociologia do	  esporte.	  



Bases de dados para pesquisa
Como identificar os bons periódicos?

Quais são as boas conferências da área?
Do tema às perguntas de pesquisa

Exercício da semana

Metodologia de Pesquisa em Comunicação (COM 076) Professora: Ana Carolina Vimieiro    ● DCS   ● UFMG            33 / 36

Perguntas	  de	  pesquisa:	  principal
• No	  Brasil contemporâneo,	  quais são as	  relações que	  podemos
estabelecer entre	  (1)	  as	  mudanças sócio-‐econômicas e	  tecnológicas
vivenciadas no	  país e	  (2)	  os deslocamentos observáveis nas culturas
de	  torcedores de	  futebol?
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Perguntas	  de	  pesquisa:	  subquestões (1)
• Como é organizado o	  setor doméstico do	  futebol brasileiro?
• Quais são as	  diferentes formações,	  leis,	  valores e	  modos de	  comercialização
que	  definiram cada período histórico do	  futebol no	  Brasil?
• Como é o	  setor organizado atualmente e	  o	  que	  os conflitos emergentes nos
contam sobre as	  implicações das	  mudanças sociais macro	  para	  as	  culturas
torcedoras?
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Perguntas	  de	  pesquisa:	  subquestões (2)
• Quais são as	  implicações da	  emergência e	  popularização do	  uso de	  
novas tecnologias para	  as	  práticas do	  torcer no	  Brasil?
• Qual	  é a	  história dos	  grupos de	  torcedores de	  futebol no	  país?
• Qual	  é a	  história dos	  grupos online	  de	  torcedores por lá?
• Como os torcedores têm usado novas tecnologias para	  organizar práticas
tradicionais como as	  performances	  coletivas das	  torcidas?
• Como os torcedores têm utilizado novas tecnologias para	  produzir conteúdo
de	  mídia original?



Vocês	  foram	  introduzidos	  às	  principais	  bases	  de	  dados	  da	  Comunicação	  
e	  aprenderam	  a	  identificar	  os	  melhores	  periódicos	  da	  área.	  Agora,	  para	  
este	  trabalho,	  cada	  aluno	  deverá	  escolher	  três	  revistas	  da	  Comunicação	  
(Ciências	  Sociais	  Aplicadas	  I,	  no	  Qualis)	  avaliadas	  em	  A1/A2/B1.	  
O	  aluno	  deverá	  checar	  os	  três	  últimos	  números	  de	  cada	  uma	  para	  
identificar	  um	  artigo	  de	  seu	  interesse.	  Depois,	  em	  uma	  lauda	  (500	  
palavras),	  o	  aluno	  indicará	  as	  revistas	  que	  consultou,	  o	  artigo	  que	  
escolheu	  e	  deverá	  então	  fazer	  uma	  breve	  apresentação	  do	  trabalho,	  
identificando	  as	  duas	  principais	  referências	  utilizadas	  e	  sua	  função	  no	  
artigo.
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Exercício

Bases de dados para pesquisa
Como identificar os bons periódicos?

Quais são as boas conferências da área?
Do tema às perguntas de pesquisa
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Até	  semana	  que	  vem!


