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Editorial 

É com grande satisfação que apresentamos aos nossos leitores mais um número da CONCI – 
Convergências em Ciência da Informação. Neste novo fascículo trazemos os trabalhos 
apresentados no 2º Encontro Regional Norte-Nordeste de Educação em Ciência da 

Informação – 2º ERECIN N-NE, evento da Associação Brasileira de Educação em Ciência da 
Informação (ABECIN) que teve como tema “O desafio da inclusão na práxis pedagógica: 
saberes e fazeres em Ciência da Informação”.  

O 2º ERECIN N-NE ocorreu de 11 a 15 de junho de 2018 na Universidade Federal de Sergipe 
e congregou ainda o I International Forum on Library and Information Science e o XI 

SNAC – Seminário Nacional de Avaliação Curricular. 

Num cenário de crescentes dificuldades quando se fala em investimento na Ciência e 
Tecnologia no Brasil, a realização desse evento foi de extrema importância por trazer à 
discussão questões relacionadas ao ensino da Ciência da Informação e de disciplinas como a 
Biblioteconomia, a Arquivologia, a Gestão da Informação e do Conhecimento e a Museologia, 
com temas sobre a inclusão na educação, a prática pedagógica, experiências docentes, novas 
metodologias de ensino-aprendizagem, dentre outras. 

O evento contou com a participação de pesquisadores nacionais e internacionais, dentre os quais 
o Prof. Dr. José Antonio Moreiro Gonzalez da Universidad Carlos III de Madri, além de 
pesquisadores como a Profa Dra Marta Lígia Pomim Valentim, presidente da ABECIN, o Prof. 
Dr. Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, também membro da ABECIN e professor da 
UNESP/Marília, além de docentes, discentes e profissionais das regiões Nordeste, Norte e 
Sudeste do Brasil. 

Os trabalhos inscritos e aprovados que foram apresentados durante o 2º ERECIN N-NE 
subdividiram-se nos seguintes eixos temáticos: Eixo 1 - Interlocuções e conexões teóricas e 
práticas em Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Gestão da Informação e 
Museologia; Eixo 2 - Práticas e inovação pedagógicas em Arquivologia, Biblioteconomia, 
Ciência da Informação, Gestão da Informação e Museologia; Eixo 3 - Atividades 
complementares, estágio, ensino, extensão e pesquisa em Arquivologia, Biblioteconomia, 
Ciência da Informação, Gestão da Informação e Museologia; Eixo 4 - Respeito, tolerância à 
diversidade e igualdade no ensino em Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, 
Gestão da Informação e Museologia. 

Ao todo 29 comunicações orais foram apresentadas, tendo sido também desenvolvidos ao longo 
da semana mesas redondas, minicursos, oficinas e conferências. 

Nessa edição especial da CONCI você acessará os resumos expandidos aprovados e 
apresentados durante o 2º ERECIN N-NE. Convidamos a explorar o seu conteúdo, que traz 
grandes contribuições sobre a educação na Ciência da Informação, importante para a construção 
de ações afirmativas de inclusão nas instituições de ensino pelo Brasil. 

Agradecemos à UFS, à ABECIN e aos colaboradores, por terem tornado esse evento possível, 
e também a CAPES/MEC, pelo apoio recebido, o que permitiu a vinda dos palestrantes para 
abrilhantar uma semana rica em debates e discussões. 

Boa leitura! 

Profa Martha Suzana Cabral Nunes 
Profa Telma de Carvalho 
Editoras 
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RESUMO: As atividades de gestão são essenciais para o 
funcionamento de uma Unidade de Informação. Tomando como 
base os arquivos, é necessário que os Arquivistas contemplem 
um perfil de gestor para atuar com atividades de planejamento, 
organização, controle e direção para atender as necessidades 
dos usuários. Nesta perspectiva, este trabalho busca analisar o 
currículo do curso de Arquivologia da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), por meio do Projeto Político Pedagógico (PPP), 
com o intuito de refletirmos e compreendermos como vem sendo 
feita a formação dos Arquivistas enquanto gestor nos ambientes 
de trabalho. Quanto aos procedimentos metodológicos, a 
pesquisa é do tipo documental, se caracterizando com 
descritivo-interpretativo por buscar descrever e compreender as 
características das áreas curriculares compostas no PPP; a área 
curricular que mais se aproxima e dialoga com a gestão e por 
fim, disciplinas voltadas para a gestão, no curso de Arquivologia, 
utilizando-se da técnica de categorização para analisar os 
dados. Os resultados permitem inferir que o curso de 
Arquivologia da UFPB está estruturado em seis áreas 
curriculares, dentre estas, destaca-se a área de Gerenciamento 
em Unidade de Informação que agrega em sua ementa um 
conjunto de temáticas e consequentemente disciplinas voltadas 
à gestão nos ambientes dos arquivos nas organizações 
públicas, privadas, mistas, dentre outros.  
 
Palavras-chave: Formação Profissional. Gestão em Unidades 
de Informação. Arquivologia. 



 

       ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial, p. 2-9, maio/ago. 2018 
 

 

3 

ABSTRACT: Management activities are essential for the functioning of an Information Unit. Based 
on the archives, it is necessary for Archivists to contemplate a manager profile to act with planning, 
organizing, controlling and directing activities to meet the users' needs. In this perspective, this 
work seeks to analyze the curriculum of the course of Archivology of the Federal University of 
Paraíba (UFPB), through the Political Pedagogical Project (PPP), in order to reflect and 
understand how the formation of archivists has been done as a manager in work environments. 
As for the methodological procedures, the research is documentary, characterizing with 
descriptive-interpretative to seek to describe and understand the characteristics of the curricular 
areas composed in the PPP; the curriculum area that is closest to and in dialogue with 
management, and finally, disciplines focused on management, in the course of Archivology, using 
the technique of categorization to analyze the data. The results allow us to infer that the Archival 
Science course at UFPB is structured in six curricular areas, among which we highlight the 
Management Unit in Information Unit that adds in its menu a set of themes and consequently 
management-oriented disciplines in the environments of archives in public, private, mixed 
organizations, among others. 
 
Key-words: Professional Formation. Management in Information Units. Archiving. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O papel do Arquivista, por meio das atividades desenvolvidas nos arquivos, vem 

se transformando e acompanhando as demandas exigidas pelos ambientes 

organizacionais, institucionais, empresariais, entre outros.  Soma-se a esse contexto a 

ideia da necessidade desse profissional dialogar, discutir e aprender outras atividades 

que possibilitem o gerenciamento da organização-arquivo sob a ótica da gestão, e essa 

necessidade reflete diretamente no processo de formação dos alunos do curso de 

Arquivologia. 

Essa reflexão justifica a realização deste estudo, cujo problema originou-se da 

seguinte questão: Como os alunos de Arquivologia estão sendo formados no tocante à 

gestão? Para compreensão desse questionamento, optamos por fazer um estudo no 

curso de Arquivologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sabendo-se que os 

resultados alcançados não representarão o atual cenário de todos os cursos ofertados 

da área, mas suscita uma reflexão sobre as possibilidades de disciplinas que contribuem 

com a formação do arquivista enquanto gestor. 

Para tanto, tem-se como objetivo geral analisar o currículo do curso de 

Arquivologia da UFPB por meio do Projeto Político Pedagógico (PPP) criado no ano de 

2008, quando então foi fundado o curso nesta universidade, com a perspectiva de 

compreender as disciplinas voltadas para formação do arquivista enquanto gestor. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

As práticas de gerenciamento estão ligadas ao processo de dirigir, coordenar e 

planejar, e devem ser entendidas como um conjunto de princípios, teorias, métodos e 

técnicas que são aplicáveis a um sistema produtivo a fim de que a missão, visão e valores 

possam ser alcançados com lucratividade, competitividade e qualidade. 

A gestão é responsável pela eficiência e eficácia dos ambientes organizacionais e 

precisam ser aplicadas em unidades de informações (UI). Nesta perspectiva, o arquivista 

é considerado como um gestor que, segundo Alves (2017, p. 8), “tem a responsabilidade 

de atuar com visão ampla para as estratégias de funcionamento efetivas e eficazes do 

arquivo”, por meio dos procedimentos técnicos de organizar e tratar a informação, bem 

como promover a construção de conhecimentos, gerando redes de relacionamentos entre 

as pessoas, o marketing, o planejamento estratégico e produções que visem colaborar com 

as necessidades dos usuários da informação. 

De acordo com Grimard (1993), além de tratar a informação contida nos 

documentos, em qualquer que seja o suporte, levando em conta sua concepção sobre o 

arquivo e a forma que a sociedade expressa sua necessidade, o arquivista deve ser 

capaz de aprimorar seus conhecimentos sobre as práticas de gestão. Ou seja, a 

necessidade de compreenderas atividades técnicas e administrativas para desenvolver 

o planejamento dos arquivos e os rumos que essa UI deve seguir, em relação à 

informação, nas tomadas de decisões. 

Para isso é necessário que o arquivista execute determinadas ações básicas, por 

exemplo: conhecer os processos, planejar a organização do arquivo, considerar as 

qualidades dos documentos, entender a importância da organicidade e o ciclo de vida 

dos documentos e compreender as necessidades informacionais dos usuários (SANTOS, 

2009). 

As ações descritas acima vão de encontro com as atribuições dos arquivistas, 

disposto no Art. 2º do Decreto nº 82.590, de 06 de novembro de 1978, mais precisamente 

ao que se relaciona ao planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo 

(BRASIL, 1978). 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa é do tipo documental com abordagem qualitativa e se caracteriza como 

um estudo descritivo-interpretativo quanto ao seu objetivo, na justificativa de buscar 

descrever e compreender as características das áreas curriculares compostas no Projeto 

Político Pedagógico (PPP); a área curricular que mais se aproxima e dialoga com a 

gestão e por fim, disciplinas voltadas para a gestão, no curso de Arquivologia. 

Para tanto, o instrumento de coleta dos dados se deu pela consulta do PPP do 

curso de Arquivologia da UFPB, elaborado no ano de 2008. Quanto aos procedimentos 

de análise, utilizou-se a técnica de categorização de acordo com os objetivos da 

pesquisa. 

 

4 RESULTADOS FINAIS 

 

 No sentido de organizar e compreender as perspectivas que atendem o objetivo 

deste estudo, dividiu-se as seguintes categorias: (I) Áreas curriculares do curso de 

Arquivologia UFPB; (II) Área curricular que mais se aproxima e dialoga com a gestão e (III) 

Caracterização e ementas das disciplinas no contexto da gestão. 

 O Quadro 1, a seguir, representa as áreas curriculares que estruturam o curso de 

Arquivologia da UFPB, sendo destacadas em seis e que agregam um conjunto de 

disciplinas que serão apresentadas mais à frente. 

 
Quadro 1 – Áreas curriculares do curso de Arquivologia/UFPB. 

ÁREA I Fundamentos Teóricos da Arquivologia 

ÁREA II Gestão de documentos 

ÁREA III Organização e Tratamento da Informação Arquivística 

ÁREA IV Gerenciamento de Unidades de Informação 
ÁREA V Tecnologia da Informação 
ÁREA VI Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) com base no PPP do curso de Arquivologia/UFPB (2008). 
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 Dentre as áreas representadas no quadro acima, levando em consideração a 

terminologia da palavra, destacam-se duas áreas voltadas para ‘gestão’, são elas: “Gestão 

de documentos” e “Gerenciamento de Unidades de Informação”. Enquanto a primeira área 

busca trabalhar em uma perspectiva técnica em que contribui com o processamento do 

ciclo de vida do documento, da sua produção à destinação final, a segunda área busca 

trabalhar os aspectos que dialogam com as práticas de gerenciamento de uma UI, como 

pode-se perceber na ementa abaixo:  

 
Quadro 2 – Área curricular que mais se aproxima e dialoga com a gestão 

 
ÁREA IV 

 
Gerenciamento de Unidades de Informação 

 
EMENTA - Teoria Geral da Administração. Organização de unidades de informação. 
Planejamento de unidades de informação. Preservação e conservação de unidades 
de informação. Marketing em unidades de informação. Avaliação de serviços e 
unidades de informação arquivística. Perfil do gestor de unidades de informação. 
Informação e conhecimento no ambiente organizacional. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018) com base no PPP do curso de Arquivologia/UFPB (2008). 
 
 Conforme percebido no Quadro 2, a ementa da área “Gerenciamento de UI” é 

composta por um conjunto de temas que vislumbram o exercício da prática de gestão. 

Esses temas possibilitaram a criação de disciplinas no curso de Arquivologia UFPB, ao 

qual podem ser conferidos no Quadro 3:  

Quadro 3 – Caracterização e ementas das disciplinas no contexto da gestão 

DISCIPLINAS EMENTA 
CRÉD
. 

CH 

Gestão da 
Informação e do 
Conhecimento 

Tipologia de unidades de informação. 
Processos de gestão da informação. 
Produtos e serviços de informação. Gestão 
do conhecimento. Dimensões da gestão do 
conhecimento. Perfil do gestor da informação. 

 

4 

 

60 

Marketing em 
Unidades de 
Informação 

Evolução do Marketing, técnicas e funções. 
Marketing em Unidade de Informação. Plano 
de marketing. Auditoria do marketing. 
Endomarketing. Marketing pessoal. 

 

4 

 

60 

Organização, 
Sistemas e 

métodos em 
Unidades de 
Informação 

O ambiente das organizações e as funções 
administrativas. O administrador de unidade 
de informação e a realidade brasileira. 
Organização e reorganização de unidades de 
informação. Gráficos organizacionais. 

 

 

4 

 

 

60 
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Manuais de serviços. Relatórios 
administrativos. 

 
Planejamento de 

Unidades de 
Informação 

 

Evolução histórica do planejamento. Políticas 
e processos de planejamento. Modelo de 
planejamento e de gestão de planejamento. 
Planos de unidades, produtos e serviços de 
informação. 

 

4 

 

60 

 
Preservação e 

conservação de 
Unidades de 
Informação 

 

Arquitetura predial de unidades de 
informação: requisitos mínimos e padrões 
indicativos. Políticas de preservação e 
conservação de unidades de informações. 
Condições macro e microclimáticas. 
Prevenção, manutenção e conservação de 
prédios e de matérias. Prevenção das 
doenças trabalhistas e nas unidades de 
informação. 

 

 

4 

 

 

60 

Teoria Geral da 
Administração 

Antecedentes históricos da administração. 
Conteúdo e objeto do estudo da 
administração. A administração na sociedade 
moderna e suas perspectivas futuras. 
Principais abordagens do pensamento 
administrativo. Aplicação das abordagens 
teóricas ao ambiente organizacional da 
informação. 

 

 

4 

 

 

60 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de Arquivologia UFPB (2008). 

 

 As disciplinas que contemplam a área em questão estão caracterizadas como 

disciplinas obrigatórias do curso e distribuídas em cinco períodos. Pode-se observar que 

a disciplina "Gestão da Informação e do Conhecimento" contribui com o papel do 

arquivista enquanto gestor e tem embasamento na Ciência da Informação por ser 

representado por uma das subáreas (ARAÚJO, 2014). 

 Conforme as ementas que compõem as disciplinas do Quadro 3,contemplam-se 

os objetivos previstos no PPP do Curso de Graduação em Arquivologia (2008, grifo 

nosso), que se propõe a formar profissionais Arquivistas para atuarem de modo crítico, 

criativo e eficiente, em atividades que conduzam à percepção do valor da informação 

para a transformação da sociedade, da gestão de serviços e recursos de informação 

arquivística, por meio das ações de planejamento, organização, administração e o 
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domínio  de tecnologias de informação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este estudo teve como objetivo analisar o currículo do curso de Arquivologia da 

UFPB por meio do PPP, no intuito de refletir e compreender como está sendo 

desenvolvida a formação do Arquivista para executar as atividades de gestão nas 

Unidades de Informação. Tão logo observou-se que o curso oferece seis disciplinas que 

formam uma área curricular denominada Gerenciamento de UI, sendo elas: Gestão da 

Informação e do Conhecimento; Marketing em Unidades de Informação Organização; 

Sistemas e métodos em Unidades de Informação; Planejamento de Unidades de 

Informação; Preservação e conservação de Unidades de Informação e Teoria Geral da 

Administração. 

No entanto, este estudo não se limita em apresentar esses resultados de forma 

genérica, mas possibilitar a reflexão para que novas pesquisas nesse contexto sejam 

realizadas com níveis regional e nacional, contemplando os 16 cursos ofertados pelas 

universidades no Brasil.  
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RESUMO: Objetiva caracterizar o perfil docente quanto à 
formação profissional dos professores vinculados aos 
Departamentos e Núcleos de Ciência da Informação do 
Nordeste, retratando a interdisciplinaridade da área. Na revisão 
de literatura foram debatidas a atuação docente no Ensino 
Superior, identidade e formação docente e a questão da 
interdisciplinaridade da Ciência da Informação. Quanto a 
orientação metodológica desta pesquisa, considera-se como um 
estudo qualitativo e exploratório, cujas etapas abrangeram o 
levantamento dos docentes, a caracterização do perfil 
profissional por meio da consulta aos currículos individuais na 
Plataforma Lattes e a análise qualitativa das informações sobre 
os cursos de graduação, mestrado e doutorado frequentados 
pelos professores. Como resultado, obteve-se uma lista com 203 
docentes, que apontaram, ao todo, ter cursado uma variedade 
de 19 cursos de graduação, 27 cursos de mestrado e 34 cursos 
de doutorado. Os dados foram organizados em três quadros 
com o ranking dos dez cursos mais frequentados, que assinalam 
a predominância da área de CI (78,33% na graduação, 65,97% 
no mestrado e 46,77% no doutorado), além de serem frequentes 
os cursos de: Administração, Computação, Educação, 
Comunicação, Letras, Ciências Sociais e História. Assim, é 
fortalecida a ideia de interdisciplinaridade na Ciência da 
Informação, trazendo uma nova questão: o perfil profissional 
docente em Ciência da Informação e suas implicações. 
 
Palavras-chave: Docência em Ciência da Informação. 
Formação profissional. Interdisciplinaridade. 
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ABSTRACT: Characterize the teaching profile about the professional formation of teachers linked 
to the Departments Information Science of the Northeast of Brazil, portraying the interdisciplinarity 
of the area. In the literature review, the teaching activity in University Education, teacher identity 
and formation, as well as the interdisciplinarity of Information Science were discussed. Regarding 
the methodological orientation of this research, it is considered as a qualitative and exploratory 
study, whose stages included the survey of the teachers, the characterization of the professional 
profile through the consultation of the individual curricula in the Lattes Platform and the qualitative 
analysis of the information about the graduation, master's and doctorate courses attended by 
teachers. As a result, a list of 203 professors was obtained, and the data were organized in three 
tables with the ranking of the ten most frequented courses, which indicate the predominance of 
formation in the IC area (78.33% in the undergraduate, 65.97% in the master's and 46.77% in the 
doctorate). The idea of interdisciplinarity in Information Science is strengthened, bringing a new 
question to the fore: the professional profile of teachers in Information Science and its implications. 
 
Key-words: Teaching in Information Science. Professional qualification. Interdisciplinarity. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade tem se caracterizado pelo imediatismo, pela urgência em resolver os 

problemas de cunho prático e pelas exigências do mercado que tem demandado, cada 

vez mais, formações específicas para atuação especializada. Nesse sentido, as opções 

de formação e atuação podem variar bastante, e a dinâmica da formação superior 

aparece muitas vezes relacionando áreas e saberes diversos para atender às 

necessidades do mercado e às demandas da sociedade.  

É interessante observar que no mesmo contexto onde cooperam o saber técnico 

e o crítico são formados os profissionais que podem atender ao mercado e também 

aqueles que se dedicarão à pesquisa e/ou à docência. Ou seja, mesmo que o cenário de 

formação profissional aponte para uma carreira no mercado, não quer dizer que 

necessariamente todos acabarão por trilhá-la, havendo os que voltarão ou permanecerão 

na academia como docentes, alimentando o ciclo acadêmico. 

Acerca dessa conjuntura, tem-se observado estudos voltados à formação docente 

no Ensino Superior, suscitando também reflexões mais profundas para a área de Ciência 

da Informação, trazendo o debate sobre o percurso de formação dos profissionais que 

atuam nos cursos da área. 

Diante do contexto apresentado, o objetivo deste trabalho é caracterizar o perfil 

docente quanto à formação profissional daqueles vinculados aos Departamentos e 



ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, número especial, p. 10-17, maio/ago. 2018 

 

 

Núcleos de Ciência da Informação do Nordeste, retratando a interdisciplinaridade da 

área. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

A atuação do docente no Ensino Superior tem-se configurado como uma prática 

desafiadora, uma vez que a atuação concomitante no ensino, na pesquisa e na extensão 

solicita do professor habilidades que vão além das práticas em sala de aula e em atividades 

que visem seu planejamento. Além destas atividades, foram adicionadas outras 

atribuições, tais como aponta Rocha (2014): 

· Orientação acadêmica: Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações/Teses; 

· Gestão ou administração: coordenação de cursos de graduação, chefia e direção, 

pró-reitorias, comissões e direção da universidade; 

· Business: busca de financiamento para projetos, convênios com empresas e 

instituições; 

· Relações institucionais: representação da própria instituição, criação e a 

sustentação de uma rede de relações; 

· Tutoria: orientação, apoio e ajuda aos estudantes em disciplinas, carreira, etc. 

Para tornar-se docente no ensino superior na esfera pública no Brasil, privilegia-se 

a pós-graduação strictu sensu como requisito de ingresso, conforme Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, cujo Artigo 66 estabelece: “A preparação para o exercício 

do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas 

de mestrado e doutorado” (BRASIL, 1996, p. 1). 

Porém, diante de um contexto interdisciplinar, conforme é tratada a Ciência da 

Informação, é possível questionar se a formação dos docentes atuantes na área também 

tem essa característica. 

Moraes e Carelli (2016, p. 138) apontam que:  

 
A CI nasce com uma forte inclinação interdisciplinar, não apenas por surgir no 
contexto das ciências pós-modernas, mas principalmente por utilizar de aportes 
teóricos de outras áreas do conhecimento diante da multiplicidade temática dos 
problemas estudados pela CI. 



ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, número especial, p. 10-17, maio/ago. 2018 

 

 

 

Há diversas pesquisas que buscam esclarecer as questões interdisciplinares da 

área, conforme assinalam Bicalho e Oliveira (2011), porém, é claro que no caso da Ciência 

da Informação, que se dedica às soluções dos problemas de gestão, processamento, 

organização, recuperação, disseminação e uso da informação registrada em suportes 

diversos nos domínios das organizações ou dos indivíduos, as relações com outras áreas 

são evidentes, no sentido de buscar teorias e métodos para lidar com essas questões. 

Desta forma, é interessante verificar se essas conexões também ocorrem na 

formação dos docentes, ou seja, se é recorrente a busca por outras áreas do conhecimento 

para complementar as questões de sua atuação. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Na orientação metodológica desta pesquisa, considera-se como um estudo do tipo 

qualitativo e exploratório, apoiado nos pontos: 

- Levantamento dos docentes, através da consulta aos sites e portais dos 

Departamentos e Núcleos de Ciência da Informação; 

- Levantamento da formação profissional dos docentes por meio da consulta aos 

currículos individuais na Plataforma Lattes; 

- Análise quantitativa das informações sobre a formação dos docentes, englobando 

os cursos de graduação, mestrado e doutorado. 

 

4 RESULTADOS 

 

 Para organizar e compreender os dados, foram organizados os seguintes pontos: 

Cursos de graduação, mestrado e doutorado realizados pelos docentes. 

 Foram identificados 203 professores atuando em Departamentos /Núcleos de 

Ciência da Informação das instituições públicas: Universidade Federal de Alagoas, 

Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do 

Cariri, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal da Paraíba, 
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Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Piauí, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Sergipe. 

 Algumas universidades que ofertam cursos na área de Ciência da Informação, a 

exemplo da Universidade Estadual da Paraíba, não foram contabilizadas, uma vez que 

durante o levantamento o acesso à Plataforma Lattes do CNPq não estava disponível, 

optando-se em discutir a amostra de universidades relacionadas acima. 

 
Quadro 1 – Ranking dos cursos de graduação frequentados pelos docentes 

Cursos de graduação Total de docentes que cursaram 

Biblioteconomia 151 

Administração 8 

Ciência da Computação 8 

Arquivologia  7 

História 4 

Ciências Sociais 3 

Sistemas de Informação 2 

Pedagogia 2 

Letras 2 

Engenharia Elétrica 2 
Fonte: Currículos dos docentes 

 
 

 Observa-se que predomina a graduação em Biblioteconomia, com destaque 

também para Arquivologia (juntas, correspondem a 78,33% do total), embora também 

estejam no topo das incidências áreas como Administração, Tecnologia e Humanidades. 

Também foram identificados os seguintes cursos: Física, Arqueologia, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Engenharia Civil, Engenharia 

Mecânica, Gestão da Informação e Tecnólogo Processamento de Dados. 

 

Quadro 2 – Ranking dos Cursos de mestrado frequentados pelos docentes 

Cursos de mestrado Total de docentes que cursaram 

Ciência da Informação  126 
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Educação  11 

Biblioteconomia  9 

Administração  5 

Comunicação  4 

Ciência da Computação  4 

Linguística  3 

Engenharia Elétrica  3 

Sociologia  3 

Avaliação de Políticas Públicas  2 
Fonte: Currículos dos docentes 

 

 Pode-se perceber que a maioria dos docentes optam por permanecer em Ciência 

da Informação no mestrado (65,97%), com destaque também para as áreas de 

Educação, Administração, Comunicação e Ciência da Computação.  

 Também foram listados os seguintes cursos de mestrado: Ciências Sociais, 

Estudos da Linguagem, Física, História, História da Arte, Design, Engenharia da 

Computação, Engenharia de Eletricidade, Engenharia de Produção, Engenharia em 

Teleinformática, História social, Information Stratégique et Critique Veille Technolgique, 

Management Stratégique et Génie des Organisations, Metodologia do Ensino Superior, 

Políticas Públicas,Psicologia Social e Science in Organization & Management. 

 

Quadro 3 – Ranking dos Cursos de doutorado frequentados pelos docentes 

Cursos de doutorado 
Total de docentes que 

cursaram 

Ciência da Informação  58 

Educação  13 
Informação e Comunicação em Plataformas 

Digitais 
6 

Administração  4 
Ciência da Computação  4 

Ciência da Comunicação  3 

Difusão do Conhecimento  3 

Linguistica 3 

Sociologia  3 

Comunicação e Informação  2 
Fonte: Currículos dos docentes 
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 As áreas escolhidas para os doutorados seguem as tendências anteriores, com 

destaque novamente para CI, que foi escolha de 46,77% do total de docentes. 

 Do total de docentes analisados, observou-se que 124 possuem doutorado, cuja 

lista de cursos é mais abrangente que aqueles de graduação e mestrado, além daqueles 

mencionados no ranking acima, foram citados: Letras, Arquitetura, Ciências Sociais, 

Comunicação e Cultura Contemporâneas, Conservação e Restauro, Documentacion, 

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia em Teleinformática, Estudos 

da linguagem, Filosofia, Física Aplicada, História, Informática, Informática na Educação, 

Information Stratégique et Critique Veille Technologique, Língua e cultura da América 

Latina, Literatura e Cultura, Museologia, Políticas Públicas, Psicologia Social, Sciences 

de Gestion, Sciences de La Information et de laCommunication, Sistemas de Información 

y Documentación. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O percurso da formação dos docentes que atuam na área de Ciência da 

Informação, indiscutivelmente, recebe influências e relaciona-se com diversas outras 

áreas do conhecimento - embora os cursos predominantemente sejam em CI -, uma vez 

que as facetas relativas aos problemas e questões da informação registrada também se 

manifestam por diversas nuances. 

É natural que a busca por respostas a teorias e métodos ultrapasse a barreira das 

ciências, e isso se reflete na atuação dos profissionais, no caso aqui tratado, dos 

docentes, que buscam ao longo de sua formação stricto sensu o fomento para as 

investigações e para suas práticas. 

 Assim, sai fortalecida a ideia de interdisciplinaridade na Ciência da Informação, 

trazendo uma outra questão à baila: o perfil profissional docente em Ciência da 

Informação e suas implicações. Portanto, é importante que novas discussões acerca 

dessa temática sejam traçadas. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo identificar a importância 
da Ciência da Informação na formação de museólogos sob uma 
perspectiva interdisciplinar, com foco na análise das diretrizes 
curriculares dos catorze cursos de graduação em Museologia no 
Brasil. Como objetivos específicos, procurou-se identificar as 
disciplinas relacionadas à Ciência da Informação ministradas nos 
cursos de graduação de Museologia no Brasil e analisar a 
contribuição dessas disciplinas no desenvolvimento do 
pensamento museológico. Como referencial, foram apresentados 
teóricos de Museologia, Ciência da Informação e autores que 
discutem a interdisciplinaridade entre as áreas. A metodologia 
utilizada consistiu em fazer um levantamento bibliográfico de 
acordo com os temas teoricamente empregados e a tabulação dos 
cursos para análise. Os resultados mostram que a Ciência da 
Informação, nos cursos de museologia, está vinculada tanto às 
pesquisas de acervos, em que se tem o objeto museológico como 
agente de informação, quanto à construção de significados no 
processo de comunicação em museus. No decorrer da pesquisa, 
foi possível constatar que em todos os cursos existem disciplinas 
que fortalecem a interdisciplinaridade em diferentes instâncias, 
sejam teóricas ou práticas, com foco em linhas de pesquisa 
específicas, especialmente na organização e na transferência da 
informação. 
Palavras-chave: Museologia. Ciência da Informação. 
Interdisciplinaridade. Diretrizes curriculares. 
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ABSTRACT: This work purposes to identify the importance of Information Science in the 
training of museologists from an interdisciplinary perspective, focusing on the analysis of 
the curricular guidelines of the fourteen undergraduate courses in Museology in Brazil. As 
specific objectives, we sought to identify the disciplines related to Information Science 
taught in the undergraduate courses of Museology in Brazil and to analyze the contribution 
of these disciplines of Information Science in the development of museological thought. 
As theoretical reference, theorists of Museology, Information Science and authors who 
discuss the interdisciplinarity between the areas are presented. The methodology used 
consisted in making a bibliographical survey according to the theoretically employed 
themes and the tabulation of the courses and for analysis. The results show that 
Information Science, within the museology courses, is linked to both collections research, 
in which the museological object as an information agent, and the construction of 
meanings in the process of communication in museums. In the course of the research, it 
was possible to verify that in all the courses there are disciplines that strengthen the 
interdisciplinarity in different instances, be they theoretical or practical, focusing on 
specific lines of research, especially in the organization and the transference of the 
information. 

Key-words: Museology. Science information. Interdisciplinarity. Curricular Guidelines. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, as Ciências Sociais e Humanas trouxeram novas 

abordagens e metodologias, entre as quais a interdisciplinaridade, que, “com a 

emergência de novas disciplinas no mundo contemporâneo, impulsionadas também 

pelas tecnologias, forjaram uma epistemologia multifacetada e híbrida” (PINHEIRO, 

2012, p. 7-8).  

 Nesse contexto, a Ciência da Informação é representada como uma ciência 

interdisciplinar por natureza, entrelaçando-se em diversos campos do saber, tendo por 

objetivo a análise dos processos de construção, comunicação e uso da informação, assim 

como a concepção dos produtos e sistemas que permitem sua construção, comunicação, 

armazenamento e uso (LE-COADIC, 2004). 

 A grande extensão e a diversidade dos campos de atuação da Ciência da 

Informação permitem uma amplitude  de ligações e conexões com diferentes áreas. 
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Sendo assim, a pesquisa busca realizar um levantamento das diretrizes curriculares dos 

catorze cursos de Museologia e compreender quais disciplinas compõem o quadro de 

matérias obrigatórias e quais diálogos vem sendo estabelecido. Tendo como núcleo 

central mostrar a importância de disciplinas relacionadas à Ciência da Informação para a 

formação de  Museólogos, no Brasil. 

 

2 DIÁLOGOS ENTRE MUSEOLOGIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

 O objeto da Ciência da Informação vem mudando ao longo dos tempos. Dias 

(2002) apresenta que se a ideia inicial era a de uma orientação para o usuário como 

objeto na década de sessenta, passou-se a uso da informação e, mais tarde, a satisfação 

das necessidades individuais por conhecimento. 

 A Museologia,  no âmbito teórico e prático,  sofreu grandes transformações, nos 

últimos 30 anos, ocorrendo agregação, alargamento e aprofundamento no objeto de 

estudo do campo, tecendo ligações com outras disciplinas, ampliando a área do saber 

(LIMA, 2007). Durante um longo período, o objetivo dos museus estava muito vinculado 

à ideia de posse e salvaguarda de grande coleções, em que se tinha uma relação muito 

estreita com a ideia de acumulo e poder, sendo os gabinetes de curiosidade  um espaço 

desta prática.A partir do inicio do século XIX, com a grande disseminação do 

conhecimento, ocorre uma aproximação entre a sistematização e a organização das 

coleções, sendo atualmente a ideia de salvaguarda e preservação das coleções 

intimamente relacionada ao acesso e à disseminação da informação visando à 

construção do conhecimento. 

 Atualmente, muito se discute sobre o acesso à informação, seja físico, intelectual 

e social. Nesta discussão, é possível identificar interlocuções muito claras entre   

Museologia e Ciência da Informação, visto que os museus são, em sua essência, 

vinculados à informação e à sua disseminação. Pinheiro (2012, p. 12) destaca que “há 

indícios de convergências teóricas entre Ciência da Informação e Museologia que se 

manifestam de diferentes formas: em abordagens, aplicações, aspectos técnicos ou 

operacionais, acadêmicos e  tecnológicos”.  
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 O caráter interdisciplinar da Ciência da Informação e da Museologia, está presente 

em diversas nuances, tanto técnicas quanto práticas, priorizando a sistematização e 

publicizaçãodas informações. 

 O ciclo da informação nos museus percorre todo o processo de musealização, que 

vai da aquisição, passando pela pesquisa, documentação e conservação à comunicação. 

É imprescindível entender que todas as etapas da musealização estão interligadas e que 

não são eficazes se trabalhadas isoladamente e sem acesso a informações do objeto. 

 Para Helena Ferrez (1994, p. 65), um sistema de recuperação de informação é 

capaz de transformar as coleções dos museus de fontes de informação em fontes de 

pesquisa científica ou em instrumentos de conhecimento, gerando e disseminando novas 

informações. 

 

A informação em museus circula e é transmitida em variados espaços e canais 
tais como: exposições […]; bibliotecas, arquivos, centros de 
documentação/informação (serviços de informação em museus) como também 
outros meios como bases de dados de coleções […]; edições sobre diversos 
suportes apresentadas sob formas textuais, imagéticas e sonoras (LIMA; 
COSTA, 2007, p. 3). 
 

 A informação, nesta perspectiva, perpassa todos os processos museológicos, 

percorrendo uma dimensão comunicativa, administrativa, educacional e documental.  

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O trabalho foi desenvolvido como uma pesquisa exploratória com ênfase nos 

aspectos qualitativos. Utilizou-se como método de pesquisa a coleta de dados,  na tipologia 

análise de conteúdo, que consiste na averiguação de documentos primários ou 

secundários.  Os documentos analisados foram as matrizes curriculares do cursos de 

graduação em  Museologia, disponíveis nas paginas das escolas e dos cursos. 

 Com o objetivo de mapear os cursos de Museologia no Brasil e que estão com suas 

atividades em vigor, examinou-se o portal do MEC e do Conselho Federal de Museologia 

(COFEM). Após a identificação das escolas, foi realizada uma verificação nos sites das 

Universidades e dos respectivos cursos, visando identificar a real vigência tendo em vista 
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uma desatualização nos portais institucionais. 

 Posteriormente, iniciou-se o processo de análise das matrizes curriculares 

obrigatórias dos cursos de Museologia com o objetivo de identificar a existência de 

disciplinas que discutam a Ciência da Informação, sejam em seu título ou ementa. 

 Após analisar as matrizes curriculares de todos os cursos, foram consideradas as 

disciplinas que apresentam os termos Ciência da Informação, Informação e 

Documentação, Organização da Informação, Sistemas da Informação, Análise da 

Informação. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A partir do levantamento foi possível constatar a existência de catorze cursos de 

Graduação em Museologia no Brasil. O quadro a seguir apresenta região, o estado, a 

universidade, a cidade e o departamento em que está vinculado cada curso.  

 

Quadro 1: Curso de Graduação em Museologia vigentes no Brasil 

Região Estado Escola Cidade Departamento 

 
 Centro-
Oeste 

Distrito 
Federal  

Universidade de Brasilia- 
UNB 

Brasília Faculdade de 
Ciência da 
Informação 

Goiás  Universidade Federal de 
Goiás- UFG 

Goiânia  Faculdade de 
Ciências Sociais 

 
 

Nordeste 

 
Bahia 

Universidade Federal da 
Bahia- UFBA 

Salvador Área de Filosofia e 
Ciências Humanas 

Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia- UFRB 

Cachoeira Centro de Artes, 
Humanidades e 
Letras 

Perna
mbuco 

Universidade Federal de 
Pernambuco- UFPE 

Recife Departamento de 
Antropologia e 
Museologia 

Sergip
e 

Universidade Federal de 
Sergipe- UFS 

Laranjeiras Departamento de 
Museologia 
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Região Estado Escola Cidade Departamento 

Norte Pará Universidade Federal do 
Pará- UFPA 

Belém Instituto de Ciências 
da Arte (ICA) 

 
 
 
 

Sudeste 

 
Minas 
Gerais 

Universidade Federal de 
Minas Gerais- UFMG 

Belo 
Horizonte 

Escola de Ciência 
da Informação 

Universidade Federal de 
Ouro Preto- UFOP 

Ouro Preto Escola de Direito, 
Turismo e 
Museologia 

Rio de 
Janeiro 

Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro- 
UNIRIO 

Rio de 
Janeiro 

Centro de Ciências 
Humanas e Sociais- 
CCH / Escola de 
Museologia 

São 
Paulo 

Pontificia Universidade 
Católica- PUC 

Campinas Centro de Ciências 
humanas e Sociais 

 
Sul 

 
Rio 
Grande 
do Sul 

Universidade Federal de 
Pelotas- UFPEL 

Pelotas Instituto de Ciências 
Humanas 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul- UFRGS 

Porto 
Alegre 

Faculdade de 
Biblioteconomia e 
Comunicação 

Santa 
Catarin
a 

Universidade Federal de 
Santa Catarina- UFSC 

Florianópol
is 

Centro de Filosofia 
e Ciências 
Humanas 

Fonte: Conselho Federal de Museologia  (2018); MEC (2018). 
  

A partir da análise do Quadro 1, verificou-se a existência de 14 (catorze) cursos de 

graduação em Museologia, distribuídos nas cinco regiões do Brasil. Destaca-se que os 

cursos de Museologia da UFMG, UNB e UFRGS são as únicas escolas que possuem 

cursos vinculados a departamentos de Ciência da Informação, apresentando dentro da sua 

matriz curricular um número maior de disciplinas relacionadas a esta área. Ainda que 

Universidades como UFS, UFBA e UFPA  também ofertem cursos de Ciência da 

Informação, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação, estes não estão 

vinculados aos mesmos  departamentos. 
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 Percebe-se que o período do curso em que as disciplinas vinculadas a Ciência da 

Informação é ofertada pelos departamentos, concentra-se no 1º  e 2 º ano, isto é, 1º e 4 º 

período. 

 A disciplina de Ciência da Informação é ofertada no início da formação do 

museólogo por ser considerada uma importante area teórico-metodológica para auxiliar 

atividades técnicas da Museologia, em especial a documentação museológica. Nos cursos 

analisados, há duas formas de apresentar o conteúdo de Ciência da Informação: ou como 

disciplina que trata da amplitude da área ou como um módulo específico em 

Documentação I. 

 Foi possível identificar que, independente da nomenclatura, as disciplinas 

apresentam uma linha convergente quanto à abordagem de conceitos básicos da 

informação, constatando que, muitas matérias tratam das tecnologias de informação, 

comunicação e seus efeitos na sociedade, buscando compreender como tratar os acervos 

na era digital e o processo de automação dos museus, bibliotecas e arquivos, juntamente 

com o impacto nas estruturas.  

 Outra característica comum identificada foi uma relação estabelecida entre a 

Ciência da Informação com perspectivas de amadurecimento e transformação, objetivando 

configurar-se numa área de conhecimento comum entre Biblioteconomia, Arquivologia e 

Museologia. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa permitiu compreender que Ciência da Informação vem sendo ministrada 

visando uma ampliação na forma de se pensar a disseminação da informação, estando, 

muitas vezes, atrelada às novas tecnologias da informação,  auxiliando na formação dos 

museólogos que percorrem outras áreas e ampliam o campo do saber. Os museus durante 

muito tempo ficaram fechados em si mesmo, hoje, espera-se que a informação seja 

construída não só para os visitantes, mas com os visitantes, que estes possam acessá-las 

independente do deslocamento para os museus, mas em outros ambientes, estimulando, 

quem sabe, uma possível visita. É possível perceber que nas disciplinas ofertadas ainda 
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existe uma concentração da ideia de recuperação da informação, muito centrada no objeto 

dentro do Museu, no entanto, as novas tecnologias já seguem outras abordagens, em que 

a informação está mais aberta, mais conectada, e essa ideia de conexão vem sendo 

pensada, em meio ao processo de disseminação da informação em museus. A Ciência da 

Informação tornou-se imprescindível na formação de futuros museólogos e aos museus 

contemporâneos, sendo um instrumento que permite ações práticas pautadas na Nova 

Museologia.  As disciplinas vinculadas à Ciência da Informação acabam possibilitando 

tanto ampliação no campo de conhecimento como interlocuções com outros campos do 

saber, como a Arquivologia e Biblioteconomia. 
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RESUMO: Estuda acerca das novas possibilidades de 
representação da informação em ambientes digitais e a 
formação dos(as) Bibliotecários(as) para a execução de 
atividades que contemplem essas perspectivas. Objetiva 
estudar sobre o ensino das novas práticas de organização e 
tratamento temático da informação nos cursos de 
Biblioteconomia. Apresenta uma discussão realizada mediante 
um estudo de caráter bibliográfico, documental e exploratório 
sobre as tendências e perspectivas de organização e tratamento 
da informação frente à formação do profissional da informação. 
Conclui enfatizando a importância deformar profissionais 
Bibliotecários(as) capacitados (as) para criar instrumentos, 
processos e produtos para a representação de itens 
informacionais em ambientes digitais no intuito de satisfazer as 
demandas informacionais da geração hodierna e futura.   

Palavras-chave: Representação temática da informação – 
Ensino. Sistemas de Organização do Conhecimento. 
Biblioteconomia – formação profissional. 
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ABSTRACT: Studies about the new possibilities of information representation in digital 
environments and the training of librarians to carry out activities that contemplate these 
perspectives. It aims to study the teaching of new practices of organization and thematic treatment 
of information in the courses of Librarianship. It presents a discussion carried out through a 
bibliographical, documentary and exploratory study about the trends and perspectives of 
organization and treatment of the information before the formation of the information professional. 
It concludes by emphasizing the importance of training professional librarians to create 
instruments, processes and products for the representation of informational items in digital 
environments in order to satisfy the informational demands of the current and future generation. 

Key-words: Thematic representation of information - Teaching. Knowledge Organization 
Systems. Librarianship - vocational training 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização da informação e o Tratamento da Informação agregam em seu 

universo elementos teóricos e práticos concernentes ao tratamento dos itens 

informacionais visando a sua recuperação pela comunidade de usuários/as. Esses 

elementos, por sua vez, estão associados a duas operações que objetivam a 

representação da informação levando em consideração tanto as atividades direcionadas 

para a sua descrição física (também denominadas de tratamento descritivo ou 

representação descritiva), como também para a descrição do seu conteúdo (tratamento 

temático, representação temática ou indexação).  

Essas atividades objetivam viabilizar o acesso dos itens/recursos informacionais 

independente do seu formato (áudio, texto, imagem, vídeo, etc.) no intuito de satisfazer 

as necessidades informacionais dos/as usuários/as. Nesse entendimento, verifica-se a 

importância e a imprescindibilidade do compromisso na formação do/a profissional 

Bibliotecário/a para a execução dessa tarefa, principalmente no que concerne ao ensino 

das práticas de representação temática dos recursos informacionais. 

 Com base nessa perspectiva, esta pesquisa objetiva estudar aspectos relativos ao 

ensino das novas práticas de organização e tratamento temático da informação nos 

cursos de Biblioteconomia. Para tanto, tem como objetivos específicos: analisar as 

propostas pedagógicas dos componentes curriculares obrigatórios relacionados à 

atividade de representação temática da informação dos cursos de Biblioteconomia do 
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Norte e Nordeste do Brasil; verificar se as novas possibilidades de representação 

temática da informação em ambientes digitais são contempladas no conteúdo 

programático desses componentes curriculares; apresentar os principais tópicos, 

assuntos e metodologias que contemplam essas novas abordagens nas propostas 

pedagógicas analisadas. 

 Portanto, o presente estudo insere-se no eixo temático das interlocuções e 

conexões teóricas e práticas do Encontro Regional de Educação em Ciência da 

Informação (ERECIN) por apresentar uma reflexão que envolve o ensino na educação 

superior e a formação do/a Bibliotecário/a na Região Norte e Nordeste do Brasil relativa 

ao tratamento temático de itens informacionais e as novas possibilidades de organização 

da informação em ambientes digitais. 

 

2 ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO  

 

A Organização e o Tratamento da Informação são elementos fundamentais na 

Biblioteconomia e na Ciência da informação, uma vez que os/as usuários/as só terão 

acesso aos itens informacionais se esses estiverem tratados e organizados de maneira 

correta. Nesse contexto, surgem as disciplinas de representação descritiva e temática, 

as quais visam dar suporte para a formação do/a profissional da informação em relação 

às práticas e habilidades voltadas para a organização da informação com vistas a seu 

acesso e uso.  

Com o avanço das tecnologias e o advento dos novos suportes informacionais, 

surgem novas formas de organização e recuperação da informação e, com elas, novos 

instrumentos, processos e produtos que viabilizam o tratamento temático desses itens 

informacionais.  

Além dos cabeçalhos de assuntos e tesauros, instrumentos tradicionais de 

representação da informação, surgem novas ferramentas como as ontologias e as 

taxonomias. Esses instrumentos podem facilitar a comunicação entre a linguagem dos/as 

indexadores/as, dos usuários/as e do sistema viabilizando a padronização dos 

descritores para a representação e recuperação dos itens informacionais, controlando 
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sinônimos, diferenciando homógrafos1 e reunindo termos cujos significados apresentem 

alguma relação mais estreita entre si (LANCASTER, 2004).  Outrossim, eles podem 

orientar o/a indexador/a no que concerne à seleção dos termos para representar o 

assunto dos itens informacionais. Além disso, surgem as novas possibilidades de 

representação da informação no contexto da Web como a Folksonomia - caracterizada 

pela participação colaborativa dos/as usuários/as na representação dos diversos 

recursos informacionais em ambiente digital (textos, áudios, imagens, vídeos, etc.). 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os procedimentos metodológicos deste estudo foram empreendidos a partir da 

pesquisa bibliográfica para a fundamentação teórica do estudo, seguida da pesquisa de 

caráter documental e exploratório.  

Por meio da pesquisa documental foi inicialmente realizada uma busca no site do 

Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)2 no intuito de recuperar a relação dos cursos 

de Biblioteconomia ofertados em Universidades Federais e Estaduais nas regiões Norte 

e Nordeste do país - recorte estabelecido para a realização do presente estudo a ser 

publicado em evento direcionado para ambas as regiões.  

Portanto, as seguintes instituições se constituíram como amostra do presente 

estudo: Universidade Federal do Pará - UFPA; Universidade Federal do Amazonas -

UFAM; Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Cariri (UFCA); 

Universidade Federal de Alagoas (AFAL); Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI); Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade 

Federal de Sergipe (UFS).  

Após a organização da listagem dessas instituições, realizou-se a buscada grade 

curricular do curso de Biblioteconomia no site institucional de cada uma delas - propondo-

                                                           

1Palavras que apresentam a mesma grafia, contudo possuem pronúncia e significado diferentes. 
2 Disponível em: < http://www.cfb.org.br/>. Acesso em: 20 mar. 2018.  
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se, em um primeiro momento, a identificação das nomenclaturas dos componentes 

curriculares obrigatórios que abordam sobre a representação temática da informação ou 

indexação. Em seguida, foram recuperadas as ementas dessas disciplinas nos sites 

institucionais ou por e-mail, bem como foram analisados os seus respectivos conteúdos 

programáticos.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 No total, foram analisadas ementas dos cursos oferecidos por 12 (doze) 

instituições de ensino. O Quadro apresentado em documento suplementar deste resumo, 

demonstra as Universidades que fizeram parte da amostra desta pesquisa, bem como 

elenca as nomenclaturas dos componentes curriculares relacionados ao foco da 

pesquisa, os quais foram recuperados nos sites institucionais ou via e-mail através de 

contato com a coordenação do curso.   

Dentro do universo da representação temática da informação observou-se que as 

disciplinas obrigatórias analisadas são denominadas institucionalmente por termos que 

se diferenciam em sua forma, mas seu conteúdo programático remete às operações de 

tratamento temático da informação, indexação e classificação de recursos 

informacionais.   

Dentre as instituições analisadas, observou-se que apenas 17% delas possuem 

disciplinas que abordam aspectos relativos às novas possibilidades de representação 

temática da informação em ambiente digital. Os componentes curriculares em questão 

estão presentes na grade curricular do curso de Biblioteconomia das seguintes 

instituições: Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Nesse sentido, as disciplinas possuem a seguinte nomenclatura: Linguagem de 

Indexação II (ministrada na UFS) e Representação Temática da Informação (ofertada na 

UFC). 

Conforme o conteúdo programático analisado, além de introduzirem os conceitos 

básicos das linguagens documentárias, esses componentes curriculares apresentam 

questões concernentes às implicações e desafios da representação da informação, na 
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perspectiva da sua recuperação em sistemas de informação manuais e automatizados. 

Para tanto, incluem pontos sobre a indexação de conteúdos digitais, contemplando as 

ontologias, as taxonomias, a Folksonomia e os mapas conceituais. 

As referências utilizadas nas duas disciplinas supracitadas, associadas aos 

assuntos em questão, são apresentadas no Quadro 2 a seguir:    

 

Quadro 1: Referências utilizadas nas disciplinas da UFS e da UFC 

INSTITUIÇÕES DISCIPLINAS REFERÊNCIAS  
Universidade 
Federal de 

Sergipe (UFS) 

Linguagem de 
Indexação II 

CURRÁS, E. Ontologias, taxonomia e 
tesauros: em teoria de sistemas e sistemática. 
Brasília, DF:Thesaurus, 2010. 
 
FEITOSA, A. Organização da informação na 
web: das tags à web semântica. Brasília, DF: 
Thesaurus,2006. 

Universidade 
Federal do 

Ceará (UFC) 

Representação 
Temática da 
Informação 

CATARINO, M. E.; BAPTISTA, A. A. 
Folksonomias: características das etiquetas na 
descrição de recursos da WEB. Inf. Inf., 
Londrina, v.14, n. esp., p.46-67. 2009. 
 
NAVES, M. M. L.; KURAMOTO, H. (Orgs.). 
Organização da informação: princípios e 
tendências. Brasília: Briquet de Lemos, 2006.    

Fonte: Elaborado pelas autoras.  

 

 No que diz respeito ao conteúdo programático, os principais tópicos que 

evidenciaram as novas possibilidade de representação da informação em ambientes 

digitais nas duas disciplinas em questão foram: a) conceitos e características gerais de 

taxonomias, ontologias, Folksonomia e mapas conceituais; b) Indexação de conteúdos 

digitais através da Folksonomia, ontologias, taxonomias e mapas conceituais; c) 

interoperabilidade e avaliação de linguagens documentárias; d) softwares de indexação 

automática. 

Ademais, com base nas análises realizadas verificou-se que, nesses componentes 

curriculares, as metodologias empreendidas para a explicitação do conteúdo são 

compostas de aulas dialogadas, leitura de texto seguida de debates, seminários, 

palestras com especialistas nesses assuntos e visitas técnicas. 
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Em linhas gerais, as 12 (doze) instituições analisadas (elencadas no Quadro 1) 

contêm disciplinas que apresentam, de maneira similar, os seguintes conteúdos 

programáticos: a) Classificação Decimal de Dewey (CDD): histórico, estrutura, notação, 

índice; tabelas principais e auxiliares; aplicação da Classificação em questão; b) 

Classificação Decimal Universal (CDU): histórico, estrutura, notação, índice. Tabelas 

principais e auxiliares; aplicação da Classificação em questão; c) Controle de vocabulário 

na recuperação da informação; d) Princípios de construção de linguagens documentárias 

e tipologias de instrumentos de representação da informação (cabeçalhos de assunto, 

tesauros, sistemas de classificação bibliográfica). 

É importante ressaltar que as ementas se configuram como documentos que 

destacam os pontos essenciais sobre determinados assuntos a serem apresentados em 

cada disciplina de um curso. Dessa forma, a análise em questão levou em conta as 

informações registradas nessa espécie documental de caráter obrigatório.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os dados obtidos em março de 2018, apenas 17% das 

Universidades do Norte e Nordeste do país que possuem o curso de Biblioteconomia 

apresentaram disciplinas que, oficialmente, contemplam aspectos relativos às novas 

possibilidades de representação temática da informação em ambiente digital, foram elas: 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Entretanto, considera-se a possibilidade do assunto em questão ser abordado no 

conteúdo programático de componentes curriculares eletivos e/ou nas aulas dos cursos 

de Biblioteconomia das instituições analisadas, sem que essa abordagem temática esteja 

oficialmente registrada nas ementas obrigatórias das disciplinas.  Contudo, considera-se 

a importância da sua inclusão efetiva nas propostas pedagógicas dos componentes 

curriculares obrigatórios objetivando contribuir para a formação dos/as futuros/as 

Bibliotecários/as aptos a atuarem no hodierno contexto informacional.    
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RESUMO: Os arquivistas atuam em diferentes segmentos que 
o estimulam a apropriar-se de competências e habilidades 
específicas desses campos de atuação. O Departamento 
Pessoal uma das subdivisões dos Recursos Humanos é uma 
das principais portas de entrada dos arquivistas nas 
organizações, tendo em vista às constantes solicitações de 
documentos que são recebidas por essa área, oriundas de ação 
trabalhista, fiscalização, auditorias, necessidades internas, etc. 
Diante desse cenário, coloca-se como questão-problema dessa 
pesquisa: conhecer as tipologias documentais dos arquivos de 
departamento pessoal, pode contribuir com as práticas dos 
arquivistas? Identificar as tipologias documentais de 
Departamento Pessoal é o objetivo geral norteador da presente 
pesquisa. Para tanto, utilizou-se de pesquisa bibliográfica em 
consonância com pesquisa de campo, com intuito de investigar 
o acervo de Departamento Pessoal de uma empresa do ramo 
alimentício, localizada na cidade de Marília, no interior do Estado 
de São Paulo. Como resultado apresenta-se oito tipologias 
documentais de Departamento Pessoal relacionadas às 
obrigatoriedades trabalhistas. Aplicar a Gestão Documental à 
documentação de Departamento Pessoal auxilia o 
funcionamento da organização como todo, pois assim será 
possível atender suas demandas e demais necessidades 
relacionadas a essa documentação, contribuindo com a 
eficiência e eficácia administrativa. 
 
Palavras-chave: Arquivos. Arquivistas. Tipo documental. 
Recursos Humanos. Departamento pessoal. 
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ABSTRACT: Archivists work in different segments that encourage them to appropriate skills and 
abilities specific to these fields. The Personnel Department is one of the main subdivisions of 
Human Resources, which is one of the main entry points for archivists in organizations, due to the 
constant requests for documents that are received in this area, from labor action, inspection, 
audits, internal needs, etc. In view of this scenario, it is posed as a problem question of this 
research: to know the documentary typologies of the personal department archives, can contribute 
with the practices of the archivists? Identifying the documentary typologies of the Personal 
Department is the general guiding objective of this research. In order to do so, we used a 
bibliographical research in consonance with field research, in order to investigate the collection of 
the Personal Department of a food company, located in the city of Marília, in the interior of the 
State of São Paulo. As a result, eight documentary typologies of the Personal Department related 
to labor obligations are presented. Applying records management to the Personal Department 
documentation helps the organization to function as a whole so that it can meet its demands and 
other needs related to this documentation, contributing to the efficiency and administrative 
efficiency. 
 
Key-words: Files. Archivists Document type. Human Resources. Personal department. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Os arquivistas atuam em diferentes segmentos, que os estimulam a apropriar-se 

de competências e habilidades específicas da sua área de atuação. Há ainda as 

especificidades existentes dentro das próprias organizações que se compõem de 

diversos departamentos interligados e complexos. 

Dentre esses departamentos, a área de Recursos Humanos (RH) destaca-se por 

sua variedade de atividade e complexidade, uma vez que administra os registros de todos 

os colaboradores da organização.  

Ressalta-se a pertinência dos arquivistas conhecerem as estruturas 

departamentais e, em especial, as tipologias documentais produzidas e recebidas no bojo 

das atividades desses departamentos, para aplicação da Gestão Documental (GD). 

Nessa proposta destaca-se o setor de Departamento Pessoal, devido a seu grande 

impacto nas organizações, por ser responsável por gerir os colaboradores das empresas, 

pela alta produção e recepção de documentos e por seus impactos no que tange as 

informações, documentações e encargos sociais e trabalhistas. 

Partindo desse cenário, elencam-se algumas questões: É relevante para os 

arquivistas conhecerem as necessidades e demandas dos arquivos de Departamento 

Pessoal? Quais são as tipologias documentais existentes nesses arquivos? Partindo 

desses questionamentos, coloca-se como questão-problema desta pesquisa: conhecer 
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as tipologias documentais dos arquivos de Departamento Pessoal, pode contribuir com 

as práticas dos arquivistas?  

Investigar essas questões torna-se substancial, uma vez que o Departamento 

Pessoal é uma das principais portas de entrada dos arquivistas nas organizações, tendo 

em vista às constantes solicitações que são recebidas por essa área. Identificar as 

tipologias documentais desse departamento é o objetivo geral norteador da presente 

pesquisa. 

Como procedimentos metodológicos utilizou-se de pesquisa bibliográfica e 

pesquisa de campo, investigando quais são as tipologias documentais do setor de 

departamento pessoal de uma empresa do interior do Estado de São Paulo, com 50 anos 

e dez marcas de produtos inseridos no mercado, com mais de 2.000 colaboradores e 

sete filiais espalhadas pelo Brasil, denominada aqui como Empresa X.  

A constituição do corpus teórico realizou-se por meio de levantamento bibliográfico 

obtido através das bases de dados brasileiras (BRAPCI, Scielo), bibliotecas de teses e 

dissertações (BDTD) e anais de congressos (ENANCIB) em torno dos temas gestão 

documental, tipologias documentais, arquivos empresariais e o setor de Departamento 

Pessoal, com as seguintes palavras-chave: “arquivística”, “arquivologia”, “fluxo de 

Informação”, “arquivos empresariais”, “departamento pessoal” e “gestão documental”. 

 

2 GESTÃO DOCUMENTAL EM ARQUIVOS EMPRESARIAIS 

 

Os arquivos estão presentes em todos os tipos de organizações e são reflexos 

vivos das atividades oriundas do cumprimento de suas funções e atividades para 

alcançar a missão estabelecida pela organização. 

Nesse sentido, torna-se salutar destacar a definição de arquivos apresentada na 

Lei 8.159 de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados 

e dá outras providências “Conjuntos de documentos produzidos e recebidos por 

instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de 

atividades específicas” (BRASIL, 1991). 

Salienta-se que a função principal dos arquivos é possibilitar o acesso às 

informações que estão sob sua responsabilidade e guarda, porque se configuram como 
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“[...] acervos compostos por informações orgânicas originais, contidas em documentos 

[...] produzidos ou recebidos por pessoa física ou jurídica [...] no desenvolvimento de suas 

atividades” (LOPES, p. 32, 1996).  

A GD deve contemplar o ciclo de vida dos documentos, garantir sua preservação, 

segurança e acesso, respeitando a organicidade, unicidade, confiabilidade e 

autenticidade. Os métodos aplicados para cada especificidade de arquivo dependeram 

das necessidades dos usuários, dos formatos documentais, das necessidades da própria 

organização, dentre outras características analisadas.  

No bojo dos ambientes empresariais, a GD tem se tornado uma prática comum, 

pelo fato de que as organizações têm observado que o gerenciamento eficaz da 

informação pode fazer a diferença, pois quando acessada em tempo hábil, contribui com 

a qualidade e produtividade das organizações, proporcionando vantagem competitiva. 

Sobre essa perspectiva Carvalho (2001, p. 24-25) infere que a GD “vem se tornando um 

desafio, uma vez que a produção documental cresce em uma progressão geométrica 

[...]”. 

Entender as atividades da organização em que se atua é fundamental para se 

obter sucesso na GD, pois os documentos são o registro dessas atividades. Para a 

organização utilizar seu arquivo e benefícios torna-se necessário realizar investimentos 

na estrutura informacional e documental, para que sejam geridos “eficazmente, o que 

necessita, como corolário, de um reconhecimento oficial da empresa, e até de uma 

formalização estrutural que vá tão longe quanto a que é geralmente concedida aos outros 

recursos” (ROSSEAU; COUTURE, 1998, p. 63). 

Cada organização nasce em determinado ramo de negócio e, a partir disso 

produzirá e receberá documentos de acordo com suas funções e atividades, esses 

documentos precisam ser geridos. A GD “[...] torna-se primordial para garantir cada vez 

mais eficiência, eficácia e qualidade nos negócios, nas decisões e na preservação da 

memória” (INDOLFO, 2007, p. 42). 

 Por conta do fluxo informacional, as exigências administrativas e principalmente 

as exigências legais, alguns departamentos salientam a importância e as vantagens de 

terem seus documentos gerenciados por um arquivista. O Departamento Pessoal, sem 

dúvida, enquadra-se nesse cenário. 



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial,  p. 34-41, maio/ago. 2018 

 

 

38 

 

3 TIPOLOGIA DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO PESSOAL 

 

Para compreender um arquivo e, em especial, seu acervo, é fundamental conhecer 

seu produtor e toda a complexidade em torno da sua formação, ou seja, seus objetivos, 

funções e as suas atividades. Assim, será possível estabelecer os motivos que levaram 

ao recebimento e/ou a produção de um documento. 

A tipologia documental forma-se a partir da espécie documental atrelada a sua 

função. Para Bellotto (2014, p. 347-348) “[...] tipo documental é a configuração que 

assume uma espécie documental de acordo com as informações nela contidas, 

determinadas pela atividade que a gerou”. 

Nesse sentido, compreender as funções e atividades do setor de Departamento 

Pessoal auxiliará o arquivista na identificação dos tipos documentais existentes, bem 

como sua relação com as funções e atividades, contribuindo com uma GD eficiente e 

eficaz. 

Com o intuito de identificar as tipologias documentais de Departamento Pessoal, 

buscou-se contato com a arquivista da Empresa X. Para tanto, utilizou-se de questionário, 

entrevista e análise documental para compor as três fontes de evidências, essenciais à 

pesquisa de campo. 

A arquivista possui dez anos de casa, especialização, mestrado e atualmente 

cursa doutorado em Ciência da Informação. A análise documental ocorreu por meio do 

sistema que a arquivista utiliza para indexar e localizar as informações. O sistema foi 

desenvolvido internamente, o modo de indexação e busca é pela série documental, 

caracterizando-o como Inventário. Por meio desse sistema foi possível realizar um filtro 

no setor Departamento Pessoal, logo obteve-se a relação das séries documentais 

existentes no acervo, consequentemente os tipos documentais produzidos e recebidos 

nessa área. Pela grande quantidade de séries documentais destacaram-se as 

relacionadas às obrigatoriedades trabalhistas. Buscou-se ainda relacioná-las as 

atividades geradoras e receptoras desses documentos.  
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Observa-se no Quadro 1 “Tipologia Documental: Obrigações Trabalhistas e suas 

atividades” o quanto esse nicho documental é relevante para a Arquivologia, por sua 

variedade e complexidade. 

 

Quadro 01 – Tipologia Documental – Obrigações Trabalhistas 
 

TIPO 
DOCUMENTAL 

ATIVIDADE 

1 
Cadastro Geral 

de Empregados e 
Desempregados 

(CAGED) 

Registro administrativo do Ministério do Trabalho e Previdência 
Social que mede a quantidade de admissões e demissões de 
funcionários em regime CLT. A base de dados do CAGED inclui a 
identificação do nome das empresas e dos empregados, assim 
como os dados sobre contratação e desligamento dos empregados. 

2 

Comunicado 
Acidente de 

Trabalho (CAT) 

Documento usado para comunicar o acidente ou doença de 
trabalho ao INSS. É também a principal ferramenta de estatísticas 
de acidente de trabalho e de trajeto da Previdência Social. Só após 
comunicar o acidente que o INSS poderá dar seguimento ao 
amparo que é dado ao trabalhador acidentado ou vítima de doença 
ocupacional. 

3 Declaração de 
Imposto de 

Renda Retido na 
Fonte (DIRF) 

Obrigação tributária acessória devida por todas as pessoas 
jurídicas e pessoas físicas - independentemente da forma de 
tributação perante o imposto de renda.  

4 
GFIP 

Guia utilizada para o recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço) e para disponibilizar à Previdência 
Social informações relativas aos segurados.  

5 
Guia de 

Previdência 
Social (GPS) 

Refere-se ao recolhimento das contribuições sociais a ser utilizado 
pelos contribuintes, facultativos ou não, e pelo empregado 
doméstico. No caso de empresas, essas contribuições são 
recolhidas em GPS mediante débito em conta comandado por meio 
da internet. 

7 
Programa de 
Prevenção de 

Riscos 

Refere-se a preservação da saúde e da integridade dos 
colaboradores, antecipando, reconhecendo e avaliando problemas 
oriundos de riscos ambientais que existem ou podem existir no 
ambiente de trabalho. 
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Ambientais 
(PPRA) 

8 Relação Anual de 
Informações 

Sociais (RAIS) 

É um relatório de informações socioeconômicas solicitado 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego brasileiro às pessoas 
jurídicas e outros empregadores anualmente.  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Nota-se que os tipos documentais acima mencionados são documentos que 

causam grandes impactos no Departamento Pessoal porque são informações que podem 

ser solicitadas a qualquer momento, seja pelos órgãos governamentais, jurídico, 

colaboradores, entre outros. Manter essas informações devidamente gerenciadas 

contribui para que as organizações não sejam penalizadas, por não possuir as 

informações solicitadas. 

Constata-se que a organização dos documentos que possuem obrigatoriedade 

trabalhista, corrobora para que o Departamento Pessoal se torne ainda mais produtivo e 

rentável, diminuindo problemas oriundos de tempo despedido para localizar as 

informações.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O departamento de Recursos Humanos é uma área voltada para a gestão do corpo 

de colaboradores de uma organização e, por isso, essa área subdivide-se em várias 

áreas menores que atuam com o objetivo de melhorar ou manter a vitalidade da 

organização. 

Para atender de maneira eficiente e eficaz todas as solicitações que são 

comumente recebidas, torna-se necessário que os arquivos estejam organizados de 

modo que, a qualquer tempo, possam atender às solicitações. 

Essa agilidade torna-se fundamental, uma vez que as necessidades dos arquivos 

de Departamento Pessoal perpassam as rotinas administrativas e jurídicas, estendendo-

se também às responsabilidades sociais e à própria memória institucional e 
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organizacional da organização, o que aumenta ainda mais a responsabilidade do 

arquivista. 

Por possuir inúmeros campos de atuação o arquivista necessita inteirar-se de 

diferentes saberes, por isso, acredita-se que o arquivista ao conhecer preliminarmente 

as tipologias documentais de Departamento Pessoal iniciará sua gestão com uma visão 

ampliada desse universo. 
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RESUMO: Com a grande demanda informacional produzida ao 
longo dos anos, cresceu a preocupação por parte dos gestores 
informacionais em como fornecer determinada informação de 
maneira prática, rápida e consistente ao seu usuário. O 
processamento técnico de uma área é a forma como a mesma 
realiza uma ação contínua e prolongada de alguma atividade. 
Entendendo esse processo como ação mediadora entre os 
visitantes e o acervo, contribuindo na construção do 
conhecimento e preservação da memória, o seguinte trabalho 
tem como objetivo analisar, a partir de uma revisão bibliográfica, 
como se dá essas atividades no campo da Biblioteconomia e 
Museologia, partindo da forma como é organizado e estruturado 
as informações e o conhecimento nas mesmas. Para isso foi 
levantado a problemática: quais a semelhanças e diferenças no 
tratamento técnico dos campos da biblioteconomia e 
museologia? Desse modo, tem por objetivo geral analisar como 
é construído o processamento técnico nas áreas de museologia 
e biblioteconomia e específicos: compreender o que é o 
processamento nas áreas, apontar suas similaridades e 
divergências e fazer um comparativo de ambas as áreas. Apesar 
das especificidades de cada campo de conhecimento é possível 
verificar a interdisciplinaridade entre as mesmas que norteiam o 
acesso, a organização e disseminação da informação. 
  
Palavras-chave: Processamento Técnico. Biblioteconomia. 
Museologia. 
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ABSTRACT: Along with the great information demand produced over the years, is has been 
increased some concern among the information managers on how to provide practical, fast and 
consistent information to their users. The technical processing of a field is the way how it performs 
a continuous and prolonged action of some activity. Seen this as a mediating action between 
visitors and the collection, contributing with the construction of knowledge and memory 
preservation, this works objectifies to analyze through a bibliographical review, how these 
activities work in the field of Librarianship and Museology, starting from the way in which the 
information and the knowledge in them is organized and structured. So this reason was raised the 
problem of the similarities and differences in the technical treatment of the fields of librarianship 
and museology? Thereby, it has as general objective to analyze how the technical processing in 
the areas of museology and librarianship is constructed and specific: to understand what is the 
processing in the areas, to point out their similarities and divergences and to make a comparative 
of both areas. Despite the specificities of each institution, it is possible to verify the 
interdisciplinarity which guide the access, organization and dissemination of information. 
 
Key-words: Technical Processing. Librarianship. Museology. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a grande demanda informacional produzida ao longo dos anos, cresceu a 

preocupação por parte dos gestores informacionais em como fornecer determinada 

informação de maneira prática, rápida e consistente ao seu usuário. Tais dados podem 

ser encontrados em unidades de informação como bibliotecas, museus, arquivos e entre 

outras, e cabe a cada instituição adotar técnicas e métodos que garantam a recuperação 

informacional. 

O registro da informação é o primeiro passo a identificar o item como constituinte 

do acervo da unidade que se encontra e é partir dela que se realiza o tratamento técnico 

através da atribuição de características que irão representar o item. No entanto, este 

tratamento pode acontecer de maneira diferenciada no local que ela se encontra. 

Diante desta perspectiva, o presente trabalho pretende compreender como os 

campos da biblioteconomia e museologia realizam o tratamento técnico de seu acervo. 

Para isso foi levantado a problemática: quais a semelhanças e diferenças no tratamento 

técnico dos campos da biblioteconomia e museologia? Desse modo, tem por objetivo 

geral analisar como é construído o processamento técnico nas áreas de museologia e 

biblioteconomia e específicos: compreender o que é o processamento nas áreas, apontar 

suas similaridades e divergências e fazer um comparativo de ambas as áreas. A 
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viabilidade de sua execução possibilita maior aprendizado por parte dos profissionais 

desses campos através da Interdisciplinaridade que as duas têm a oferecer. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA   

 

A documentação em museus envolve a padronização de procedimentos e sua 

conexão, em conformidade, com um conjunto de ações de organização e pesquisa. O 

Museu "deve permitir a identificação e a descrição completa de cada item, dos elementos 

a ele associados, de sua procedência, de seu estado de conservação, dos tratamentos a 

que já foram submetidos e de sua localização” (ICOM, 2009, p.18) 

Segundo Cury (2008), o ciclo de tratamento do objeto museal se dá através da 

aquisição, pesquisa, conservação, documentação. Mas o primeiro passo seria um 

documento que delimitasse a política de aquisição do acervo para que toda essa cadeia 

tivesse diretrizes e regras, seguida de um arrolamento, com a finalidade de quantificar e 

qualificar os objetos existentes, a partir da criação de uma lista numerada para o controle 

geral do acervo. Essa lista já pode ser feita num Banco de Dados computacional. 

Segundo o Caderno de Diretrizes Museológicas (2006, p.148), a classificação é 

definida como: 

 
sequência de operações realizadas em um museu que visam a distribuir 
os objetos/documentos em diferentes categorias agrupando-os de acordo 
com suas analogias e características comuns. O sistema de classificação 
varia de acordo com a estrutura, funções, atividades e objetivos das 
instituições produtoras. 

 
A classificação busca entender as principais categorias dos objetos e coleções do 

museu. Nesta etapa de categorização do acervo, utiliza-se como metodologia o 

agrupamento de acordo com tipologias, utilizando critérios interpretativos, congregando 

objetos que estabeleçam um diálogo coerente. A identificação e registro do objeto se dá 

em conjunto com a marcação do acervo; nessa etapa, também é preciso ter uma 

padronização que deve ser seguida e estabelecida na política da instituição. 



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial, p. 42-48, maio/ago. 2018 

 

 

45 

Por fim, a ficha museológica, que deve ser criada de acordo com as necessidades 

do Museu, em que os campos atendam as características da coleção. Utilizando 

Camargo-Moro (1986), sugerimos que a ficha contenha os seguintes dados: identificação 

do objeto, localização do objeto, análise do objeto, conservação do objeto, dados 

complementares, dados do preenchimento. 

No campo da biblioteconomia o processamento técnico remete ao ato de registrar 

a informação. Os livros “Biblioteca Pública: princípios e diretrizes” (2010), organizado pela 

Fundação Biblioteca Nacional e “Princípios básicos de organização de bibliotecas e de 

acesso à informação digital” (2011) com organização de Suely de Souza Costa e Ângela 

Panzu, são manuais que orientam as bibliotecas em como registar a informação e sua 

consolidação se dá por meio da classificação e catalogação de uma obra, além de 

mecanismos e programas que auxiliam na padronização informacional e na sua 

recuperação. 

No que se refere à catalogação, a obra “Introdução à catalogação” de Elaine 

Serrano Alves Mey (1995, p. 05) é uma fonte essencial para compreender a conceituação 

do ato de catalogar como um “estudo, preparação e organização de mensagens 

codificadas”. A mesma aponta um breve histórico dos catálogos e da catalogação desde 

sua origem até o século XX, além das etapas do processo de catalogação. 

Mey aprofunda a temática em Catalogação no Plural (2009) juntamente com Naira 

Christofoletti Silveira. A obra é uma extensão do que já foi produzido por Mey e é 

atualizado por instrumentos atuais de catalogação como os Requisitos Funcionais para 

Registros Bibliográficos (FRBR), os Metadados e orientações de como se deve realizar 

uma descrição bibliográfica. 

O livro “Controle Bibliográfico” de Bernadete Campello (2006) oferece uma linha 

histórica da padronização da descrição bibliográfica, essencial para que as unidades de 

informação cataloguem de forma uniformizada. O código de padronização mais utilizado 

é a obra “Código de Catalogação Anglo-Americano” – AACR, traduzida pela Federação 

Brasileira de Associações de Bibliotecários – FEBAB, em 2004. 

Além da catalogação, a classificação é outra ferramenta utilizada no 

processamento técnico. Entre as mais usuais temos a Decimal Classification (1876), 
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Tabela Cutter (1891) e Classificação Decimal Universal (1905). As obras “CDU: como 

entender e utilizar a 2ª edição - padrão internacional” (2009) de Sebastião de Souza e 

“Como usar e aplicar a CDD 22ª edição” (2012) de Mauro Duarte Moreira Guarido são 

imprescindíveis para compreender a história, caraterísticas e aplicação de tais 

classificações documentárias. 

Entre artigos produzidos nas temáticas da biblioteconomia, destacam-se “Controle 

bibliográfico e a organização da informação: as contribuições da biblioteconomia” de 

Lucelia da Silva Almeida (2017) que ressalta a importância do processamento técnico 

para a organização e preservação da informação. “Catalogação: análise e parâmetros 

gerais da representação da informação” de Dayane Bruna e Emanuele Alves (2011) que 

aponta conceito, linha histórica e características da catalogação. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem intuito de apontar como é formado o processamento 

técnico nas áreas de biblioteconomia e museologia e, para tal, foi realizado embasamento 

teórico através do método de pesquisa bibliográfica. Para o levantamento bibliográfico 

foram utilizadas as seguintes fontes de informação: Google Acadêmico, SciELO, 

Pergamum. Os termos utilizados na estratégia de busca foram: processamento técnico, 

catalogação, classificação temática; e o período empregado para o levantamento foi de 

1995 a 2017. 

 

4 RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS  

 

Após o levantamento de dados referentes ao processamento técnico dos campos 

da biblioteconomia e museologia, pretende-se criar uma troca de experiências que 

possam dar uma maior visibilidade e interdisciplinaridade aos campos dentro e fora das 

instituições.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Através da pesquisa bibliográfica foi possível observar que tanto o campo da 

Museologia como o da Biblioteconomia possuem diretrizes voltadas para a organização, 

armazenamento, recuperação e disseminação da informação. Esses quatro eixos 

constituem pontos de encontro e aproximação, em que o processamento técnico e a 

apropriação do usuário, revelaram-se comuns às duas áreas. Com a mesma pode-se 

traçar a relevância do tratamento técnico que um item pode fornecer ao seu usuário, além 

de possibilitar o crescimento do conhecimento nos profissionais que atuam na gestão da 

informação em instituições que contem acervos diversos.  
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RESUMO: A pesquisa denominada “A biblioteca escolar como 
espaço de lazer cultural e formação do leitor” tem como ambiente 
social de observação a Biblioteca Escolar, o tema a Formação do 
Leitor, utilizando a metodologia da recensão literária, verificando 
principalmente a influência de instalações, atividades, ação cultural 
e mediação de leitura e formação de leitores. Trabalha a 
importância da biblioteca escolar na formação de leitores críticos e 
efetivos usuários da informação. No decorrer do trabalho também 
são discutidos os produtos e serviços biblioteconômicos 
especializados, a ação e animação cultural em Bibliotecas 
Escolares, como métodos para aproximar a comunidade escolar 
deste ambiente tão importante para formar leitores. Explana sobre 
os serviços que a Biblioteca Escolar pode oferecer a comunidade 
escolar, além de versar sobre o Manifesto UNESCO Para a 
Biblioteca Escolar, assim como a Atualização do Programa 
Internacional de Defesa da IFLA 
(InternationalAdvocacyProgramme) (IAP) aplicado à situação dos 
estudantes brasileiros de nível básico, fundamental e médio. Como 
principais considerações finais, a literatura confirma que a ausência 
ou precariedade de Bibliotecas Escolares prejudica a formação de 
hábitos e gostos leitores dentro do ambiente escolar e verifica-se o 
alinhamento das ações e políticas públicas voltadas para esse 
ambiente social como parte da concretização do IAP no Brasil. 
 
Palavras-chave: Biblioteca Escolar. Promoção do Livro e da 
Leitura. Ação Cultural–Biblioteca Escolar. Formação do Leitor.   
 
 
 



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n.úmero especial, p. 50-57, maio/ago. 2018 

 

 

50 

ABSTRACT: The research called "The School Library as a Cultural Leisure Space and Reader's 
Training" has as a social environment of observation the School Library, the theme of Reader 
Training, using the methodology of literary review, mainly verifying the influence of facilities, 
activities, cultural action and mediation of reading and training of readers. It works the importance 
of the School Library in the formation of critical readers and effective users of the information. In 
the course of the work, we also discuss specialized library products and services, cultural action 
and animation in School Libraries, as methods to bring the school community closer to this 
important environment for training readers. Explain the services that scholl library can offer the 
school community, as well as the UNESCO Manifest for the School Library, as well as the Update 
of the IFLA International Advocacy Program (IAP) applied to the situation of Brazilian students of 
level basic, fundamental and average. As main final considerations, the literature confirms that 
the absence or precariousness of School Libraries impairs the formation of readers' habits and 
tastes within the school environment, and the alignment of actions and public policies aimed at 
this social environment is verified as part of the implementation of the IAP in Brazil. 
 

Key-words: School Library. Promotion of the Book and Reading. Cultural Action - School Library. 
Formation of the Reader. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esta comunicação baseou-se nos fundamentos formadores e gestores da 

biblioteca escolar, unidade de informação que se apresenta como um ambiente de apoio 

à aprendizagem na educação formal, mas também como espaço de lazer cultural e 

formação de leitores. Por se encontrar acessível às crianças e adolescentes, que ainda 

estão descobrindo as propriedades da leitura e incorporando gostos e hábitos leitores, a 

biblioteca escolar é espaço privilegiado, no qual o indivíduo pode desenvolver amor pela 

leitura, senso crítico e alargar o seu conhecimento do mundo e da humanidade. A 

biblioteca escolar tem um papel norteador na formação dos discentes e no contexto 

escolar é um instrumento facilitador e provocador de conhecimento. Deste modo, este 

tipo de unidade deve ser entendido como um laboratório de aprendizagem, interligando 

a sua visão e objetivos às demandas educacionais e proporcionando, à comunidade 

escolar, pleno acesso aos seus recursos.  

O principal problema desta pesquisa é como a instalação da biblioteca escolar 

ocorre nas escolas, como é vista pelos profissionais envolvidos com o ambiente da 

educação básica e fundamental, e sua imagem social de depósito de livros e espaço para 

isolamento de alunos desobedientes, que são mandados para a lá a fim de serem 
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“readaptados” ou castigados. Nesse sentido, a justificativa da pesquisa em 

desenvolvimento é a contribuição como subsídio para novas e detalhadas pesquisas da 

temática estudada, com uma reflexão sobre a inserção de ações culturais no ambiente 

das bibliotecas. Uma vez que, desde a década de 1980, “intensificam-se os debates em 

âmbito brasileiro na área da Biblioteconomia tratando sobre a função cultural das 

bibliotecas, focando em seu instrumento privilegiado, a ação cultural” (RASTELI; 

CALDAS, 2015, p. 4).    

O objetivo geral é a análise do papel da biblioteca escolar no cumprimento do 

Programa Internacional de Defesa da IFLA (International Advocacy Programme, 

IAP/IFLA), atualizado em 2018, aplicado à situação dos estudantes brasileiros de nível 

básico, fundamental e médio. 

Como objetivo específico será analisado o papel da biblioteca escolar como 

promotora do lazer cultural e entretenimento, por meio da leitura e do contato com bens 

culturais diversificados. Nesse ponto, a ação cultural se coloca como serviço 

especializado, no qual o bibliotecário utilizará ciência, técnica, inspiração e imaginação, 

a serviço da formação leitora e cultural dos usuários.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

A cultura está relacionada à humanidade como um todo e ao mesmo tempo a cada 

um dos povos, nações, sociedades e grupos humanos. Logo, cada realidade cultural tem 

uma coerência, a qual nos ajuda a dar sentido às suas práticas, costumes, concepções 

e as transformações pelas quais passam. Desse modo, o estudo da cultura colabora no 

combate aos preconceitos, proporcionando argumentos sólidos para o respeito e 

dignidade nas relações humanas (SANTOS, 2006). 

Já no caso da expressão “ação cultural”, ela “elege a noção de cultura como 

processo, ciclo de vida” (SILVA, 1991, p. 62). De tal modo, foi necessária uma breve 

introdução sobre o que é cultura para entender o que é ação cultural, e depois refletir 

sobre a sua aplicabilidade nas bibliotecas. Nessa perspectiva, a “ação cultural é aquela 

na qual os agentes da ação, os transformadores culturais, incentivam o sujeito (a que a 
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ação está direcionada) a assumir o papel de agentes de ação. A ação cultural não se 

resume a atividades soltas e descontextualizadas” (GONÇALVES, 2011, p. 37-38). 

Deste modo, é possível ponderar algumas medidas para otimizar o espaço físico 

dessas unidades informacionais e a inserção do bibliotecário nesse contexto, como um 

agente cultural. É importante que o profissional bibliotecário desenvolva ações em 

conjunto com a população, a partir de uma relação dinâmica e dialógica, com trocas de 

experiências, para saber o que o usuário precisa e quer na biblioteca. O referencial 

teórico verificado deixa claro que a leitura pode ser encarada como entretenimento, ou 

seja, um ato ou hábito de distração, superando o utilitarismo da instrução, deve ser 

associada ao prazer. Portanto, a ação cultural dentro do espaço informacional é uma 

prática favorável para proporcionar um bem-estar pessoal aos usuários. O Manifesto 

IFLA/UNESCO (2008) e as Diretrizes da IFLA para a Biblioteca Escolar (2015) explicitam 

que essa unidade de informação é mais do que uma mera fonte para a elaboração de 

tarefas e pesquisas escolares.  

Num sentido mais generalizante, que essa pesquisa também explorou, o IAP/IFLA 

produziu, junto à Organização das Nações Unidas (ONU), uma agenda de ações a serem 

fomentadas globalmente na área da Biblioteconomia, projetadas por um período de 15 

anos. O objetivo é defender os direitos à informação e a leitura, para todas as pessoas 

do mundo, como direito essencial. Participantes de mais de 75 países assinaram acordos 

com a IFLA para realizar atividades de conscientização e advocacia para mostrar o 

importante papel que as bibliotecas desempenham no desenvolvimento, dentre os quais 

está o Brasil. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas anunciados 

para um período de 15 anos visam chamar a atenção e desenvolver atitudes para 

combater os problemas sociais que colocam em risco a qualidade de vida, saúde, 

exercício de direitos e liberdade para toda a humanidade. São apoiados em três 

dimensões: a econômica, a social e a ambiental.  

Antecipando os objetivos explicitados na Agenda 2030, proposta pelo IAP (IFLA, 

2018), Gloria Durban Roca (2012) destaca que a pratica da leitura e a competência 

informacional são um dos elementos que justificam o uso continuado da biblioteca 

escolar, enquanto recurso educacional.  
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Considerando que a atuação do profissional bibliotecário está voltada para as 

questões pertinentes à formação do leitor e a satisfação das diferentes necessidades 

informacionais, assim como a competência literária e competência informacional, a 

biblioteca escolar deve ser internalizada como um agente de atenção e apoio às 

desigualdades e de compensação social. Além da satisfação de questões referenciais, o 

ambiente e serviços da biblioteca escolar tem o potencial de oferecer aos alunos o acesso 

igualitário a informação, à educação e à cultura, o que demanda desenvolver uma 

estrutura que envolva professores, direção, comunidade escolar e famílias. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O percurso metodológico da pesquisa se deu com a revisão bibliográfica a partir 

de abordagens descritivas e qualitativas. A seleção dos materiais foi por meio de artigos 

originais de autores, como Santos (2006), Gonçalves (2011), Durban Roca (2012), 

contrastados com os documentos produzidos pela IFLA e UNESCO sobre as bibliotecas 

escolares (2015) e pela IFLA e ONU, sobre a atuação das bibliotecas como ambientes 

de edificação econômica, social, ambiental e de direitos humanos para todos (2018).  

 

4 RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS  

 

Por meio da execução da pesquisa e a concretização de seus objetivos geral e 

específicos, foi possível observar e esgotar parcialmente a hipótese que norteou este 

trabalho: A ausência ou precariedade de bibliotecas escolares prejudica a formação de 

hábitos e gostos leitores entre os estudantes, assim como prejudica a ação cultural o lazer 

cultural ligado à leitura. 

Felizmente, o levantamento verificado na literatura da Biblioteconomia e 

Documentação apontou grandes especialistas preocupados com essa situação e sua 

militância à favor da biblioteca escolar, como Bernadete Campello, Graça Maria Fragoso, 

Neusa Dias Macedo, Carol Kuhlthau. Ao mesmo tempo, temos a convivência e a citação 

frequente de Ezequiel Theodoro da Silva, docente e pesquisador da Educação, que 
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mantém intensa produção sobre a biblioteca escolar e leitura escolar.  Também da 

Educação, Edson Gabriel Garcia é o principal autor, quando se trata da estrutura e 

funcionamento da Biblioteca Escolar. Assim, a recensão literária mostrou que os estudos 

sobre a biblioteca escolar constituem um campo de pesquisa interdisciplinar, do ponto de 

vista da produção científica. No entanto, também foi possível notar a falta de diálogo entre 

Bibliotecários e Pedagogos, quando se trata dos serviços especializados da biblioteca 

escolar.  

Quanto ao conteúdo, os trabalhos verificados têm sido consoantes em afirmar que 

a biblioteca escolar ainda está em fase de implantação no sistema escolar brasileiro, mas 

que certamente traria grande contribuição ao desenvolvimento social. Assim, vemos 

antecipadas as diretrizes apontadas no IAP, porém a sua execução está longe o ideal. 

Grupos de estudo especializados, como o Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar 

(GEBE/UFMG), tem verificado que os progressos em relação à biblioteca escolar têm de 

ser paulatinos e contínuos, para que se possa tornar essa unidade de informação uma 

parte significativa da estrutura dos sistemas escolares brasileiros.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da aplicação da metodologia da recensão literária, foi possível contemplar 

as principais ideias e diretrizes de implantação das bibliotecas escolares, assim como as 

dificuldades na criação e concretização de políticas públicas no ambiente escolar, sem 

assegurar a presença do profissional bibliotecário. A ausência de profissionais qualificados, 

acervos de qualidade, mobiliário adequado, equipe especialmente dedicada, prejudicam o 

desenvolvimento de atividades leitoras. O suporte à pesquisa escolar, o fomento à leitura 

de lazer e as importantes atividades de ação cultural ficam fragilizados.  

Entender o que é a ação cultural foi uma das abordagens deste trabalho, porém é 

um tema que necessita de pesquisas empíricas no âmbito das bibliotecas escolares. Sendo 

que, como cada unidade de informação, a biblioteca escolar está imersa em uma realidade 

única e com necessidades específicas (onde deve ser levada em consideração a 

convivência, a interação, a troca de experiências que o espaço informacional pode gerar). 
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O desencontro das políticas públicas específicas com a presença do profissional 

bibliotecário torna mais caótica a situação, quando livros e equipamentos são enviados 

para as escolas sem que essas unidades de informação sejam viáveis.  

Torna-se imprescindível que o profissional bibliotecário se faça presente nos 

movimentos corporativos e associativos, assim como busque a implementação das 

melhores práticas na implantação da biblioteca escolar, para fundamentar a implantação 

da Agenda 2030 proposta pelo IAP (IFLA, 2018). Esse objetivo repercutirá na formação de 

usuários competentes e autônomos para todas as unidades de informação brasileiras e 

produzirá uma sociedade mais equânime e realizada.  
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RESUMO: Apresenta-se o planejamento como ferramenta do 
processo de automação de bibliotecas com vista à gestão de 
serviços da biblioteca escolar. Trata-se de pesquisa exploratória 
e descritiva, tendo como base o estudo de caso para relatar a 
experiência desenvolvida na disciplina de Automação em 
Unidades de Informação pelo curso de Biblioteconomia na 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Aventa-se o 
Biblivre como software para gerenciamento de acervo e a 
integração entre bibliotecas. Conclui-se que a automação 
potencializa as ações da biblioteca e garante controle, rapidez e 
precisão na recuperação da informação. 

Palavras-chave: Automação de Biblioteca. Biblivre. Biblioteca 
Escolar.  

 
ABSTRACT: Planning is presented as a tool of the library 
automation process for the management of school library 
services. This is an exploratory and descriptive research, based 
on the case study to report the experience developed in the 
discipline of Automation in Information Units by the Librarianship 
course at the Federal University of Maranhão (UFMA). Biblivre is 
promoted as software for collection management and inter-
library integration. It is concluded that automation enhances the 
actions of the library and ensures control, speed and accuracy in 
information retrieval 

Key-words: Library Automation. Biblivre. School Library. 
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1 INTRODUÇÃO 

A informatização está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. É 

praticamente impossível ignorá-la em uma sociedade globalizada e imersa nos avanços 

das tecnologias de informação e comunicação. Desde os primórdios da humanidade, o 

ser humano busca métodos para facilitar e reconfigurar as atividades, as quais, até então, 

se processavam apenas de forma manual.  

Nesse campo, a criação e o desenvolvimento de softwares representam um 

conjunto de atividades e ferramentas que propiciam o encontro dos processos manuais 

e atendimentos das necessidades com a tecnologização. Tal conjunto possibilita a 

realização de operações eficientes, complexas e interdependentes.  

Para as unidades de informação, a automação está para além de um recurso, pois 

corresponde aos mecanismos de controle e condução de processos por sistemas 

computacionais. Estes, por sua vez, favorecem o gerenciamento informacional, reduzem 

tempo, simplificam procedimentos, incrementam com rapidez a recuperação e 

processamento da informação e garantem o máximo de eficiência e eficácia operacional 

e gerencial no suprimento das necessidades informacionais dos usuários.  

Nesse contexto, é necessário que os profissionais bibliotecários estejam sempre 

aptos a gerenciar esses recursos tecnológicos, a exemplo da escolha do software para 

gestão de processos e serviços básicos (processamento, armazenamento, meta busca e 

recuperação da informação), disponibilizado pela biblioteca. O software contempla as 

diversas interfaces organizacionais. 

Embora a discussão sobre automação de bibliotecas esteja em evidência desde a 

década de 80, ainda é importante abordar sobre as atividades, modelos e métodos que 

são capazes de garantir eficiência ao processo de gestão da automação de bibliotecas. 

Nesse sentido, constitui-se objetivo deste trabalho mostrar a utilização do planejamento 

no processo de automação, uma vez que se registra a experiência de ensino na 

elaboração de um Plano Diretor de Informática (PDI) como ferramenta no processo de 

automação. 

A intenção é registrar uma experiência na prática de ensino e aprendizagem 

desenvolvida na disciplina Automação de Unidades de Informação, desenvolvida com 
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discentes do 8º período do Curso de Biblioteconomia. Na oportunidade, os alunos 

desenvolveram estudos de campo, buscando dados e subsídios relevantes a partir de 

uma realidade selecionada para produzir experimentalmente conhecimentos sobre o 

processo de automação de bibliotecas. O locus do estudo foi a biblioteca escolar 

“Biblioteca Cintra”, pertencente ao complexo escolar de educação de ensino básico e 

médio Fundação Nice Lobão – Centro Integrado do Rio Anil (Cintra), onde todas as 

funções ainda são desenvolvidas de modo manual. 

A escolha pela Fundação Nice Lobão – Centro Integrado do Rio Anil se deu a partir 

de uma visita à escola, quando se percebeu a amplitude que o Cintra possui ao ofertar 

Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e educação 

profissionalizante.  

O caminhar da experiência teve início com a discussão do plano e negociação dos 

protocolos de desenvolvimento na disciplina Automação de Unidades de Informação, 

com carga horária de 60 horas, incluindo sessões de estudos teóricos, como os de Corte 

et al. (2002), Café, Santos e Macedo (2001), Silva (2007) e Teixeira et al. (2014).  

Diante do exposto, este artigo trata do registro de um estudo de caso, destacando, 

de maneira simplificada, aspectos sobre o processo de planejamento como uma ação 

inerente às atividades de gestão e seus desdobramentos na elaboração de um plano de 

trabalho, aqui denominado de Plano Diretor de Informática. 

 

2 PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE AUTOMAÇÃO  

 

O desenvolvimento da automação de biblioteca é sustentado pela perspectiva 

estratégica do planejamento, que facilita o entendimento e mostra a essência de um 

projeto de automação. Tal projeto deve ser capaz de assegurar a sistematização de 

ações e imprimir mudanças em uma realidade. Portanto, é fundamental ter clareza sobre 

as etapas do ciclo de planejamento e sequência dos passos para a concretização de um 

plano, adotando-o como uma ferramenta de trabalho. 

Destaca-se que, ao iniciar o processo de planejamento, é prioridade a motivação 

para participação e engajamento de todas as partes interessadas; em seguida, realiza-



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed.Especial,  p. 57-65, maio/ago. 2018 

 

 

60 

se o levantamento das necessidades da biblioteca, problemas atuais e descrição das 

áreas afetadas com os procedimentos atuais, o qual resulta no diagnóstico, que visa 

responder à problemática e/ou necessidades expressas. Nessa fase, busca-se também 

analisar as atividades, pontuando soluções de acordo com a prioridade da biblioteca, bem 

como dimensionar os recursos necessários para desenvolver os projetos (custo de 

hardwares, softwares, redes, treinamentos, etc.) a partir de um cronograma de execução 

e financeiro. 

Com a discussão acerca da miríade de sistemas aplicados à biblioteca, considera-

se, além dos aspectos conceituais, a sua natureza, requisitos e funcionalidades em 

acordo com a operacionalização dos serviços e ações da biblioteca. Por conseguinte, 

procede-se à formulação, implantação e avaliação da ação de automação, culminando 

na elaboração do documento que assegure o desenvolvimento e a execução, 

denominado neste artigo de Plano Diretor de Informática (PDI). 

 

3 PLANO DIRETOR DE INFORMÁTICA (PDI) 

 

O Plano Diretor de Informática (PDI) é uma ferramenta de planejamento de 

automação de bibliotecas, que, de acordo com Santos (2006) e Juliano (2007), é de 

extrema importância, pois estuda a unidade de informação e planeja o crescimento da 

automação conforme os recursos a ela destinados. Permite, ainda, que exerça suas 

atividades de forma satisfatória, ganhando sempre em produtividade e qualidade de 

serviço.  

Para elaborar o PDI de uma biblioteca é necessário:  

1) Ter a visão do Plano de Metas da organização e da biblioteca;  

2) Fazer o levantamento de necessidades operativas e informacionais; 

3) Efetuar análise de custo-benefício da solução apresentada (hardware, software e 

pessoal);  

4) Estabelecer prioridades das ações e projetos, definindo metas em curto, médio e 

longo prazos; 

 5) Acompanhar e avaliar os resultados.  
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4 PROPOSTA DE AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA CINTRA 

 

O processo de modernização alcança as bibliotecas, usuários e máquinas, os 

quais, de modo integrado, possibilitam agilidade e produtividade ao trabalho do 

bibliotecário. Sobre isso, Rodrigues e Prudêncio (2009, p. 2) afirmam: 

 

Em geral, automatizar significa a utilização de máquinas na execução de 
tarefas que antes eram executadas pelo homem. Nas bibliotecas e 
centros de informação, a automação surge para oferecer um atendimento 
eficaz e eficiente ao usuário, poupar tempo, otimizar os processos, 
atender a demanda, auxiliar a aquisição, tornar a organizar mais precisa 
e principalmente atender às necessidades do usuário em curto espaço e 
tempo. 
 

De acordo com Teixeira e Marinho (2017), percebe-se que, na literatura voltada 

para automação de bibliotecas, alguns autores elencam diversos critérios para selecionar 

e avaliar os softwares disponíveis no mercado. Os critérios vão desde a solicitação de 

compra de materiais, instalação e treinamento até a disponibilização dos documentos aos 

usuários. Rodrigues e Prudêncio (2009) apontam algumas metodologias de avaliação e 

seus respectivos autores: Metodologia de Marasco e Mattes (1998), Metodologia de 

Côrte et al. (1999), Metodologia de Café, Santos e Macedo (2001).  

Observa-se que para automatizar uma biblioteca é fundamental um trabalho em 

conjunto, pois o gestor deve observar as necessidades do ambiente e os aspectos que 

devem ser acrescentados ou modificados ao estabelecer uma política de automação, 

seja utilizando softwares proprietários, gratuitos ou livres.  

Em complemento, Teixeira e Reis (2013) ressaltam que para a escolha do 

programa/sistema a ser utilizado é importante que a biblioteca determine os seus próprios 

requisitos obrigatórios e solicite as operações desejáveis somente após certificar-se de 

que as funções básicas e necessárias estejam plenamente atendidas. Então, 

primeiramente, a biblioteca deve identificar a cultura, missão, visão, objetivos e 

programas de trabalho e organização; as características essenciais da biblioteca com 

relação à sua abrangência temática, serviços e produtos oferecidos; os interesses e 

necessidades de informação dos usuários; a plataforma tecnológica existente na 
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instituição (softwares e hardwares); a capacidade de atualização e ampliação; e recursos 

humanos. 

Quanto ao uso de softwares livres, estes atualmente se apresentam como uma 

ferramenta já consolidada e exercem grande impacto nas organizações. Para Silva 

(2009), alguns aspectos que motivam o uso dos softwares livres, dentre outros, são: 

quanto às razões técnicas, que permitem uma maior flexibilidade e liberdade de 

adaptação, segurança/transparência/privacidade, melhor aderência aos padrões 

(interoperabilidade), qualidade (estabilidade, confiabilidade, disponibilidade); e quanto às 

razões econômico-financeiras, que se resumem à redução de custos de hardware e 

software, e maior autonomia por parte do fornecedor. Ademais, incluem-se, ainda, as 

razões ideológicas referentes à filosofia e aos princípios de inclusão digital e social. 

Para modernizar uma biblioteca e democratizar a informação é evidente que há o 

dispêndio de recursos financeiros. Os softwares livres não devem ser confundidos com 

os softwares gratuitos, pois estes assumem outra perspectiva. 

 

O software gratuito ou freeware é uma categoria de programas para 
computador que permite sua distribuição, instalação e uso de forma 
gratuita sem que aja alteração em seu estado original ou uso comercial 
por terceiros. A gratuidade deste tipo de software não o isenta da figura 
de um proprietário, que muitas vezes lança softwares gratuitos como 
"amostra grátis" para seus programas comerciais (HÜBNER; 
GUILHERME, 2009, p. 4). 
 

Portanto, os softwares gratuitos podem ser softwares comerciais que apenas 

liberam uma demonstração gratuita. Já os softwares livres são passíveis de 

modificações, cópias e compartilhamentos sem nenhuma restrição, possibilitando que a 

unidade de informação o adeque segundo as suas necessidades. 

Convém ressaltar que não há um sistema ideal para as bibliotecas e sim um 

sistema adequado para a instituição. Por isso, o processo de implantação de softwares 

em bibliotecas é uma tarefa complexa, que exige planejamento e avaliação. 

No sentido da experimentação do processo de automação no referido campo de 

estudo, o sistema de gestão escolhido foi o BIBLIVRE 4.1 (Biblioteca Livre), que consiste 

em um aplicativo licenciado pela General Public License, da Free Software Foundation, 
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e desenvolvido pela Sociedade dos Amigos da Biblioteca Nacional (SABIN), com apoio 

da COPPE/UFRJ, nas versões 1.0 e 2.0 (MANUAL, 2014). É um projeto exclusivamente 

patrocinado pelo Instituto Itaú Cultural. A versão 4.1 possui versões em inglês e espanhol, 

além do português. A escolha por esse aplicativo se efetivou, também, pela facilidade de 

uso após testes realizados, bem como pela sua utilização no projeto de implantação de 

softwares livres em bibliotecas escolares na área Itaqui-Bacanga, durante o ano de 2014-

2015 (TEIXEIRA et al., 2014). 

Outras vantagens do BIBLIVRE 4.1 são: tem custo zero, inclui atualizações 

gratuitas, é fácil de manusear, suporta Windows, Linux, Unix ou compatível, possui 

interface simples, consulta online, etc. Além do mais, atende às necessidades de 

automação da biblioteca em estudo por oferecer todos os serviços que permitem facilitar 

a operacionalização e agilizar seus processos com qualidade. É um aplicativo que 

possibilita a integração entre bibliotecas, o que favorece a integração da biblioteca anexo 

da escola. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A automação de unidades de informação é, sem dúvida, um serviço que precisa 

ser adotado em todas as bibliotecas, pois permite eficiência, qualidade, redução de erros 

nos processos manuais repetitivos e mantém a integridade dos dados. Com efeito, 

elaborar um PDI para uma biblioteca significa organizar essa biblioteca com vistas à 

automação. 

A utilização do PDI como um exercício prático-teórico no percurso da disciplina 

Automação de Unidades de Informação possibilitou aos alunos estreitar as relações entre 

os procedimentos e técnicas de planejamentos, sobretudo como estratégia para análises 

empíricas no universo de pesquisa. 

Conclui-se que o PDI contribui para a organização e automação da biblioteca. Uma 

vez implantado, irá beneficiar os seus usuários, profissionais bibliotecários e toda a 

comunidade escolar, além de potencializar as ações da biblioteca e garantir controle, 

rapidez e precisão na recuperação da informação. 
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RESUMO: Objetiva apresentar as práticas pedagógicas 
avaliativas nas disciplinas de Organização da Informação do 
curso de Bacharelado em Gestão da Informação da 
Universidade Federal de Pernambuco, caracterizando o papel 
das matérias em questão e o contexto em que se aplicam os 
processos de ensino-aprendizagem dos agentes envolvidos. 
Justificando-se principalmente pela necessidade de promover 
práticas que insiram os participantes em um processo e 
construção de aprendizagem ativo. Quanto a orientação 
metodológica desta pesquisa, considera-se como um estudo 
empírico qualitativo, descritivo-interpretativo. Em um primeiro 
momento, discute-se sobre a Organização da Informação na 
Gestão da Informação seguido pela compreensão do perfil 
acadêmico e profissional dos discentes do curso e, em segundo 
momento, apresentam-se as práticas de avaliação das 
disciplinas aqui apresentadas. Na perspectiva da metodologia 
adotada para o processo ensino-aprendizagem das disciplinas, 
quatro campos são apresentados: realização de leitura das 
bibliografias recomendadas, discussão do conteúdo 
programático, busca e compreensão de atividades de 
organização da informação e, por fim, a resolução de práticas 
em organização da informação. Como resultado percebe-se que 
o processo de avaliação das disciplinas buscou, principalmente, 
além de cumprir os regimentos do departamento, o 
desenvolvimento efetivo acadêmico do discente. Isso se deve ao 
fato de que a formação acadêmica reflete no exercício das 
práticas profissionais exercidas no cotidiano de cada egresso do 
curso.  

Palavras-chave: Práticas Avaliativas. Organização da 
Informação. Gestão da Informação. 
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ABSTRACT: It aims to present the pedagogical evaluation practices in the context of the studies 
in Information Organization of the Bachelor's Degree in Information Management at the Federal 
University of Pernambuco, characterizing the role of the disciplines in question and the context in 
which the teaching-learning processes of the agents are applied involved. Justifying, mainly, by 
the need to promote practices that insert the individuals participating in a process and construction 
of active learning. In the methodological orientation of this research, it is considered as a 
qualitative, descriptive-interpretative empirical study. Firstly, we discuss the Organization of 
Information in Information Management followed by the understanding of the academic and 
professional profile of the students of the course, and secondly, the evaluation practices of the 
disciplines presented here are presented. From the perspective of the methodology adopted for 
the teaching-learning process of the disciplines four fields are presented: reading performance of 
the bibliographies recommended, discussion of the programmatic content, search and 
understanding of information organization activities and, finally, the resolution of practices in 
information organization. As a result, it is noticed that the process of evaluation of the disciplines 
mainly sought not only to comply with the regiments of the department, the effective academic 
development of the student. This is due to the fact that the academic formation reflects in the 
exercise of the professional practices exercised in the daily life of each egress of the course. 
 

Key-words: Evaluation Practices. Information Organization. Management Information. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Fundamental compreender que para trilhar o caminho de uma educação 

emancipadora é necessário um sistema acadêmico que promova questionamentos, 

desvele e critique o conhecimento, atribuindo-lhe significado. É neste ponto que é preciso 

contextualizar a universidade e suas responsabilidades sócio profissionais, uma vez que 

são instituições consideradas formadoras de agentes profissionais que podem 

transformar a sociedade (BERBEL; OLIVEIRA; VASCONCELLOS, 2006). 

Na tentativa de entender os modelos formativos atuais no campo da Ciência da 

Informação tem-se percebido que esses modelos são considerados insuficientes para 

atender uma complexa necessidade dos contextos informacionais, e é neste sentido que 

se percebe o profissional Gestor da Informação como um indivíduo que contribui nas 

resoluções dessas necessidades, destacando como desafios os processos de tratamento 

e organização da informação (CRUZ et al., 2017).  

Neste contexto, na intenção de perceber o docente como agente interlocutor deste 

processo que compreende a instituição e seus sujeitos discentes, esta pesquisa reflete 

no desenvolvimento desses indivíduos frente às práticas avaliativas das disciplinas 
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“Introdução a Organização da Informação” e “Recursos para Organização da 

Informação”. 

Destarte, tem-se como objetivo apresentar as práticas pedagógicas avaliativas no 

contexto dos estudos em Organização da Informação (OI)do curso de Bacharelado em 

Gestão da Informação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), caracterizando 

o papel das disciplinas em questão e o contexto no qual se aplicam os processos de 

ensino-aprendizagem dos agentes envolvidos. Justificando-se, principalmente, pela 

necessidade de promover práticas que insiram os indivíduos participantes em um 

processo e construção de aprendizagem ativo.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

A área da OI pode ser percebida como um campo de responsabilidade da Ciência 

da Informação, principalmente por integrar os processos nos contextos informacionais, tais 

como coleta, processamento, disseminação, recuperação e uso da informação. Assim, as 

atividades que cercam esse campo não devem ser vistas como necessidades atuais, mas 

que evoluem de acordo com o progresso e desenvolvimento social, recebendo destaque 

as contribuições da tecnologia da informação e comunicação, bem como sua constante 

evolução.  

Café e Sales (2010, p. 126) apontam que as habilidades que se têm no exercício da 

OI são frutos de uma história tecida por profissionais e pesquisadores nacionais e 

internacionais que se preocuparam com o acesso à informação. Destacam-se as iniciativas 

norte-americana, inglesa e francesa na formação de bases teóricas e metodológicas que 

fundamentam as atividades e pesquisas desse campo, tão logo objetivam organizar a 

informação na tentativa de compreendê-la e assim possibilitar uma recuperação mais 

eficiente. 

Para Brascher e Café (2008, p. 5) o exercício da OI é posto como “um processo que 

envolve a descrição física e de conteúdo dos objetos informacionais” assim, tem-se como 

resultado deste processo a representação da informação “entendida como um conjunto de 

elementos descritivos que representam os atributos de um objeto informacional específico”. 
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Esses processos, bem como os sistemas de organização do conhecimento, são eixos 

fundamentais das disciplinas de “Introdução à Organização da Informação” e “Recursos 

para Organização da Informação” do curso de Gestão da Informação (GI) da UFPE. 

Previsto no Projeto Pedagógico do Bacharelado em GI da UFPE (2012, p. 11), o 

curso tem como objetivo “desenvolver um processo de aprendizado que permita ao 

formando habilitação às competências profissionais, renovadas/criadas pelo evento da 

sociedade da informação” e apresenta como perfil do Gestor da Informação o cumprimento 

de seu papel social, pautando-se em duas vertentes, a saber: tratamento e uso da 

informação e sistemas de informação. Ainda de acordo com o Projeto Pedagógico, são 

previstas: a competência deste profissional na geração, análise, controle, acesso e 

utilização da informação, a atitude de representação e organização da informação e 

habilidade de organizar e sistematizar a informação útil a cada cliente, utilizando-se dos 

processos de análise, interpretação e representação da informação.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Na orientação metodológica desta pesquisa, considera-se como um estudo do tipo 

documental e empírico qualitativo, descritivo-interpretativo apoiado nos pontos: 

- Compreensão do curso e do profissional gestor de informações, tendo como 

elemento de consulta o Plano Pedagógico do curso com o objetivo de caracterizar as 

referidas disciplinas. 

- O apoio empírico engloba os dois últimos anos (2016 e 2017), considerando os 

quatro semestres letivos, com uma estimativa de 200 discentes matriculados nas 

disciplinas de “Introdução à Organização da Informação”, ministrada no primeiro semestre 

do curso e “Recursos para a Organização da Informação” ministrada no quarto semestre 

do curso.  

- Para avaliação das disciplinas utilizou-se como instrumento de consulta o Projeto 

Político Pedagógico do curso.  
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4 RESULTADOS 

 No sentido de organizar e compreender as perspectivas que atendem o objetivo 

deste estudo, dividiu-se os seguintes pontos: características do papel das disciplinas, o 

processo de ensino-aprendizagem dos agentes envolvidos e, por fim, a prática avaliativa 

nas disciplinas de OI. 

Características das disciplinas 

Quadro 1 – Disciplinas de Organização da Informação. 

DISCIPLINAS EMENTA 
CH 

PERÍODO 
Teórica Prática 

Introdução à 
Organização da 

Informação 

Princípios, modelos, métodos orientados 
à organização da informação registrada 
em quaisquer suportes informacionais. 

60 0 1º 

Recursos para 
Organização da 

Informação 

Instrumentos, técnicas, processos e 
produtos orientados à organização da 
informação. 

30 30 4º 

Fonte: Projeto Político Pedagógico do curso de GI (UFPE, 2012). 
 

Processo de ensino-aprendizagem dos agentes envolvidos 

Os agentes envolvidos no processo ensino-aprendizagem foram: a docente e o 

estagiário docente responsáveis pelas disciplinas e os discentes. Neste processo foram 

propostas as metodologias abaixo com a intenção de desenvolver as competências, 

atitudes e habilidades que dizem respeito a formação acadêmica do profissional gestor 

da informação. 

Figura 1 – Metodologia aplicada no processo ensino-aprendizagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Prática avaliativa nas disciplinas de organização da informação 

As práticas avaliativas destas disciplinas se aplicam legitimamente no projeto 

pedagógico do curso (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, 2012, p. 36) que 

pactua com as linhas mestras de Hoffman (2011), as quais podem destacar: oportunizar 

aos alunos momentos de interação para que possam expressar ideias, garantir atividades 

em grupos a fim de que se auxiliem nas dificuldades, proporcionar atividades em espiral, 

ou seja, tarefas relacionadas às anteriores, em um processo de complexidade e gradação 

coerente às descobertas feitas pelos discentes ao desenvolvimento do conteúdo. Entre 

as técnicas e instrumentos listados na sistemática de avaliação do projeto, integram-se à 

prática avaliativa nas disciplinas: 

 

Figura 2 – Metodologia aplicada no processo ensino-aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo de avaliação das disciplinas buscou cumprir com os regimentos do 

departamento e o efetivo desenvolvimento acadêmico dos discentes. Isso se deve ao fato 

de que a formação acadêmica reflete no exercício das práticas profissionais de cada 

egresso do curso. Somam-se a este quadro os moldes políticos que, por sua vez, devem 

ser exercidos para atender uma demanda social vislumbrando essencialmente o 

indivíduo e o que busca exercer em sua área.  

Ressalta-se que, no desenvolvimento das práticas avaliativas aqui comentadas, 
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além da perspectiva individual, é importante que sejam trabalhadas também no contexto 

de grupos, concordando com projeto político pedagógico ao perceber nesse exercício o 

diálogo e as trocas de ideias e informações. Essa estratégia de avaliação contribui com 

desenvolvimento acadêmico e profissional do discente cooperando para o alcance dos 

objetivos das disciplinas, para o planejamento coletivo da execução de um trabalho, a 

divisão de tarefas, discussões críticas, ouvir e dialogar, expor e debater ideias, etc. 

Ao final das disciplinas, os alunos responderam questionários avaliativos 

produzidos e alimentados pelo Sistema de Gestão Acadêmica SIG@ para fins de 

avaliação institucional, onde são avaliados diversos aspectos da disciplina e dos métodos 

de aprendizagem, onde 95% dos quesitos foram respondidos com nota máxima, com 

destaque para:1) critérios e instrumentos de avaliação condizentes com as estratégias 

de ensino;2) desenvolvimento de estratégias de ensino pertinentes à compreensão dos 

conteúdos; 3)promoção da participação dos discentes nas aulas e atividades das 

disciplinas, corroborando, assim, com o cumprimento do objetivo geral proposto neste 

estudo. 
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RESUMO: Os gestores de uma organização devem tomar 
decisões estratégicas e para isso devem desenvolver a 
competência em informação, ou seja, eles devem saber onde e 
como acessar uma informação importante para o negócio. Da 
mesma forma o gestor precisa entender como analisar e utilizar 
essas informações. Com o advento da tecnologia há uma 
quantidade infinita de informações disponíveis, no entanto o 
gestor precisa reconhecer quais informações são relevantes, 
assim ele será mais efetivo e assertivo em suas decisões. O 
objetivo desse trabalho é comparar o acesso e uso da 
informação para construção do conhecimento e tomada de 
decisão por parte desses gestores e a sua relação com o perfil 
empreendedor, através de um jogo de empresa que foi 
elaborada com esse propósito. O trabalho apresenta resultados 
e reflexões teóricas derivadas de pesquisa exploratória, 
qualitativa e de natureza bibliográfica sobre a competência em 
informação e jogos de empresa. Após a aplicação do jogo, foi 
possível coletar evidências da competência em informação nos 
usuários do jogo, porém foram identificadas lacunas quanto a 
busca, localização e identificação da informação. Essas mesmas 
lacunas foram minimizadas a medida que o passar das jogadas, 
podendo inferir que a competência em informação pode ser 
desenvolvida entre os usuários.  
 

Palavras-chave: Competência em Informação. Jogos de 
empresas. Gestores. 
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ABSTRACT: The managers of an organization must make strategic decision sand for this they 
must develop the information literacy, that is, they must know where and how to access important 
information for the business. In the same way the manager needs to understand how to analyze 
and use this information. With the advent of technology there is an infinite amount of information 
available, however the manager needs to recognize what information is relevant, so he will be 
more effective and assertive in his decisions. The objective of this works to compare the access 
and use of information for the construction of know ledge and decision making on the part of these 
managers and their relation with the entrepreneurial profile, through a company game that was 
elaborated for this purpose. The paper presents results and theorical reflections derived from an 
exploratory, qualitative and bibliographical research on information competence and company 
games. After the application of the game, it was possible to collect evidence of the information 
literacy in the users of the game, however, gaps were identified regarding the search, location and 
identification the information. These same gaps were minimized as the moves passed, and it can 
be inferred that information literacy can be developed among users. 

Key-words: Informationliteracy. Business Game. Manager. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia trouxe para a sociedade facilidades de acesso à informação, sendo 

este o principal responsável pela mudança da cultura e comportamentos nesses 

ambientes corporativos, fazendo com que as organizações estejam em constantes 

transformações. É necessário que essas instituições revejam a forma como estão criando 

e gerenciando o seu conhecimento, sendo este fator decisivo na competitividade de um 

negócio. A informação e o conhecimento são essenciais no âmbito organizacional, uma 

vez que eles estão presentes em todos os processos da empresa, fato que permite 

analisar, entender e avaliar como o gestor percebe a necessidade de determinada 

informação, como ele a busca, desenvolve, aplica e a utiliza na construção do 

conhecimento, sendo que para isso é necessário desenvolver neste indivíduo a 

competência em informação (CoInfo). 

O desenvolvimento da CoInfo deveria partir do ensino fundamental devido a sua 

importância para a sociedade, porém nem mesmo as diretrizes curriculares dos cursos 

de graduação em gestão, tais como Administração, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas e até mesmo os de tecnologia como Ciência da Computação, Sistemas de 

Informação, Engenharia de Computação a contemplam como requisito de competência. 

Por outro lado, as mesmas diretrizes esperam que os profissionais devam possuir 

capacidade crítico-analítica, capacidade para identificar problemas e tomar decisões, 
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sendo estas inerentes a CoInfo. 

O método de ensino da maioria dos cursos de gestão ainda é fragmentado e esse 

modelo é repetido em cursos de especialização da mesma área. Os jogos de empresas 

têm o objetivo de minimizar essas deficiências, estimulando o aprendizado a partir de 

assuntos relacionados às áreas de gestão; ainda apresenta a vantagem de permitir que 

o participante vivencie o processo decisório sem o risco de causar prejuízos às 

organizações reais.  

O objetivo desse trabalho é comparar o acesso e uso da informação para 

construção do conhecimento e tomada de decisão por parte desses gestores e a sua 

relação com o perfil empreendedor, como base na utilização de um jogo de empresa que 

foi elaborado comesse propósito específico. Para buscar as evidências dessa 

comparação, buscou-se os indicadores apresentados no trabalho de Zuccari e Belluzzo 

(2016).  

 

2 JOGOS DE EMPRESAS  

 

O registro do primeiro uso de jogos de empresas numa Instituição de Ensino 

Superior ocorreu em 1957, na University of Washington (BURCH JR., 1969). Desde então 

o seu uso tem crescido intensamente no âmbito empresarial e acadêmico. Considerando 

que há vários conceitos relacionados aos jogos, o quadro 1 apresenta as suas diferenças.  

 
Quadro 1 – Teoria dos Jogos, Simulações, Jogos de Empresa e Gamificação 

Teoria dos 
Jogos 

Simulação 
Jogos de 
Empresas 

Gamificação 

Tanabe (1977) Brazil (2017) 

O 
que 

é 

Procura 
explicar o 
comporta

mento 
dos 

agentes 
econômic

os em 
situações 

de 
conflito. 

Técnica 
numérica 

para 
solução de 
problemas 
através de 
experiência
s com um 
modelo da 
situação 

real. 

Exercício 
sequencial de 

tomada de 
decisões, 

estruturado em 
torno de um 

modelo de uma 
situação 

empresarial, na 
qual os 

participantes se 

É um conceito emergente, 
principalmente na área da educação. A 
sua característica é muito parecida com 

a dos jogos, como a existência de 
regras e elementos utilizados nos seus 
ambientes. Os principais aspectos que 
diferem são: a possibilidade de uso em 

diversos ambientes e não apenas o 
empresarial; a sincronia entre as ações 
realizadas dentro do ambiente do jogo e 

tarefas no mundo real; a presença de 
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encarregam da 
tarefa de 

administrar as 
empresas 
simuladas. 

diversos fatores motivacionais, 
considerando que em outros jogos esse 

fator não acontece necessariamente. 

Fonte: Brazil (2017); Tanabe (1977). 

 

Silva, Oliveira e Motta (2013) destacam a importância dos jogos de empresas no 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que através da observação das 

consequências de suas decisões, o usuário do jogo aprende com seus erros e acertos.  

Para Bernard (2006) a principal função dos jogos de empresa é a de promover a 

capacitação gerencial aos alunos por meio de ciclos de tomadas de decisões realizadas 

numa empresa simulada, fazendo com que concorram entre si. Já Vicente (2001) 

entende que os jogos de empresa proporcionam aos envolvidos a incorporação de papéis 

de gerentes, diretores de uma organização empresarial, e os induzem a resolver 

problemas ou gerenciá-los por um tempo definido tomando decisões que levam as 

organizações sob sua responsabilidade a melhorar seus resultados, como faz um gerente 

organizacional em situações reais. 

 

3 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 

 

Mcclelland (1972) estudou por anos os gestores de empresas e considerou dez 

principais características comportamentais: busca de informações, busca de 

oportunidades e iniciativa, comprometimento, correr riscos calculados, estabelecimento 

de metas, exigência de qualidade e eficiência, independência e autoconfiança, 

persistência, persuasão e o planejamento e monitoramento sistemático. 

Para Zuccari e Belluzzo (2016) o perfil desse gestor está ligado à forma como ele 

estimula e apoia o conhecimento dos colaboradores, considerando que essa prática de 

gestão contribui para seu crescimento e proporciona diferencial em relação aos seus 

concorrentes, levando ao sucesso. A informação e o conhecimento são essenciais no 

âmbito organizacional, uma vez que eles estão presentes em todos os processos da 
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empresa, fato que permite analisar, entender e avaliar como o empreendedor percebe a 

necessidade de determinada informação, a busca, desenvolve, aplica e a utiliza na 

construção do conhecimento. 

A competência em informação é uma área de estudos e de práticas que trata das 

habilidades para reconhecer quando existe a necessidade de se buscar a informação, 

estar em condições de identificá-la, localizá-la e utilizá-la efetivamente na produção do 

novo conhecimento, integrando a compreensão e uso de tecnologias e a capacidade de 

resolver problemas com responsabilidade, ética e legalidade (BELLUZZO, 2014). 

Para Belluzzo (2014) a CoInfo tem um papel estratégico nas organizações, uma 

vez que as informações que circulam nelas precisam do recurso intelectual do indivíduo, 

além da mediação humana, para cumprir seu principal objetivo que é buscar a vantagem 

competitiva.  

No âmbito nacional Belluzzo (2007) atualizou os parâmetros e indicadores de 

performance propostos como parâmetros norteadores à utilização em programas de 

competência em informação, cujo objetivo é verificar a avaliação da CoInfo, no que tange 

à admissão, o desenvolvimento e avaliação de princípios e conceitos, dentro de cinco 

padrões básicos, conforme quadro 2: 

 

Quadro 2 – Padrões da CoInfo 
A pessoa competente em informação: 

Padrão 1 – determina a natureza e a extensão da necessidade de informação. 

Padrão 2 - acessa a informação necessária com efetividade. 

Padrão 3 - avalia criticamente a informação e as suas fontes. 

Padrão 4 - individualmente ou como membro de um grupo, usa a informação com 
efetividade para alcançar um objetivo/obter um resultado. 

Padrão 5 - compreende as questões econômicas, legais e sociais da ambiência do uso da 
informação e acessa e usa a informação ética e legalmente. 

Fonte: Belluzzo (2007, p. 95-103). 
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O gestor de uma organização deve agir como o próprio empreendedor, uma vez 

que é responsável por tomadas de decisões. Por isso ele precisa reconhecer quais 

informações são importantes para o negócio, onde buscá-las, como selecioná-las e 

analisá-las de maneira crítica, o que requer habilidades e capacidades de competência 

em informação.  

 

4 METODOLOGIA 

 

Para a consecução dos objetivos propostos, definiu-se que a pesquisa seria de 

natureza exploratória, qualitativa e com caráter bibliográfico. A pesquisa bibliográfica 

considera a bibliografia que já está publicada através publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc. 

(MARCONI; LAKATOS, 2010). Os levantamentos e análises partiram de dados, conceitos 

e princípios teóricos retirados principalmente de fontes impressas e eletrônicas sobre as 

seguintes temáticas: a) Jogos de empresas; e, b) Competência em informação, cuja 

síntese foi apresentada no Referencial Teórico e nos resultados preliminarmente obtidos 

na forma de sistematização.  

A inter-relação entre as CCE de Mcclelland (1972) e dos padrões e indicadores da 

CoInfo de Belluzzo (2007), resultaram em indicadores apresentados no trabalho de 

Zuccari e Belluzzo (2016). Esses indicadores nortearam a elaboração de um jogo de 

empresa com o objetivo de coletar evidências da CoInfo nos usuários do jogo. O jogo foi 

aplicado com cerca de trinta estudantes de especialização de uma turma de Gestão 

Estratégica de Negócios. Esses estudantes ocupam cargos de liderança e durante o jogo 

foram divididos em cinco equipes e submetidos a cinco jogadas, sendo que os resultados 

dessas trouxeram as evidências para inferir se eles apresentam a CoInfo correlatas ao 

perfil empreendedor.  

Cabe ressaltar que durante essas jogadas as situações de mercado eram 

alteradas e algumas informações eram disponibilizadas para todas as equipes e outras 

informações eram disponibilizadas à medida que as equipes sentiam a necessidade 

daquela informação. Durante a primeira jogada as equipes não dispunham de nenhuma 
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ferramenta que pudesse auxiliá-las na tomada de decisão, já nas outras jogadas foi 

disponibilizado uma planilha em Excel contendo fórmulas que possibilitavam às equipes 

fazerem simulações de decisões.  

 

5 RESULTADOS FINAIS  

 

O quadro 3 apresenta a análise crítica com base nas cinco jogadas do jogo de 

empresa, fazendo a inter-relação entre as CCE e os padrões e indicadores de 

competência em informação. 

 

Quadro 3 – Inter-relação entre as CCE e Padrões e Indicadores da CoInfo 
CCE 

(MCCLELLAN
D, 1972) 

Inter-relação com os Padrões e Indicadores de Competência em 
Informação (BELLUZZO, 2007) 

Busca de 
Informação 

Padrões 1 e 2: Três das cinco equipes reconheceram a necessidade de 
informações e solicitaram ao mediador do jogo. Todas as equipes sentiram 
dificuldades para selecionar métodos de busca de informação. Apenas duas 
equipes consideraram mudar a sua estratégia com base nas informações 
que receberam do mercado.  

Busca de 
oportunidades 

e iniciativa 

Padrões 1, 3 e 4: Nenhuma equipe reconheceu antecipadamente a um 
problema e o transformou em oportunidade com base no processo decisório. 
Três das cinco equipes consideraram obter informações privilegiadas 
mediante ao pagamento de um relatório. Todas as equipes utilizaram a 
informação que tinham para traçar as suas estratégias, no entanto foi nítido 
que duas equipes não identificavam oportunidades do mercado de negócios. 

Comprometim
ento 

Padrão 5: Todas as equipes agiram de forma ética de acordo com as Leis, 
cumpriram as regras do jogo, sem agir de forma desonesta. Percebeu-se que 
em cada equipe havia um líder que conduzia os demais membros da equipe. 

Correr riscos 
calculados 

Padrão 1: Todas as equipes dimensionaram mal custos e capacidade de 
produção, embora todas as informações estivessem no manual do jogo e o 
simulador fizesse todos os cálculos para o jogo. 

Estabelecimen
to de metas 

Padrão 3: Quatro equipes não estabeleceram um planejamento com metas, 
apenas tomavam as decisões de acordo com o que o mercado operava. 

Exigência de 
qualidade e 
eficiência 

Padrão 2: Apenas uma equipe primou pela eficiência na tomada de decisão 
e estabeleceu um planejamento estratégico.  

Independência 
e 

autoconfiança 

Padrão 3: Todas as equipes iniciaram o jogo utilizando as informações 
disponíveis no manual, com o objetivo de criar soluções estratégicas, porém 
nenhuma delas teve a iniciativa para buscar de informações do mercado de 
forma autônoma. Três equipes foram atrás de informações apenas quando o 
mediador do jogo cogitou tal possibilidade.  
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Persistência 

Padrão3: As equipes não desistiram de jogar durante o período que 
compreendia as cinco jogadas. Duas equipes já estavam falidas, mas mesmo 
assim persistiram em tomar decisões, com o objetivo de retomar a saúde da 
empresa.  

Persuasão 

Padrões 3 e 4: Apenas uma equipe se reuniu fora do período de aula para 
comunicar-se com os demais e criar estratégias. Por outro lado, nenhuma 
equipe tentou persuadir a outra para obter informações privilegiadas do 
mercado. 

Planejamento 
e 

monitorament
o sistemático 

Padrões 2 e 3: Todas as equipes utilizaram a planilha de apoio, registrando 
todas as informações sobre as jogadas. Apenas uma equipe delineou o 
planejamento estratégico das jogadas. Não foram criados indicadores de 
desempenho para acompanhamento das jogadas. E as equipes não 
estabeleceram metas.  

Fonte: Elaboração da Autora (2018) 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho dá continuidade àquele proposto por Zuccari e Belluzzo (2016) 

quanto ao desenvolvimento de novos parâmetros em relação à base teórica sobre a 

CoInfo e sua aplicabilidade ao ambiente de empreendedores e processos decisórios nas 

organizações, reafirmando a relevância desse negócio para a economia do país.  

A competência em informação foi identificada no comportamento dos usuários do 

jogo, porém houve várias evidências que esses jogadores tiveram dificuldades para 

buscar informações, embora na maioria das vezes elas estivessem acessíveis em 

relatórios e manuais. Percebeu-se que os usuários não conseguiam localizar e identificar 

uma informação ou ainda não viam aquela informação como relevante para a sua tomada 

de decisão.  

Por outro lado, a medida que as jogadas aconteciam, que os resultados eram 

apresentados e que havia a troca de experiências entre as equipes e mediador os 

usuários, houve uma evolução no que tange a busca e utilização da informação.   

Recomenda-se a utilização de jogos de empresas para desenvolver a CoInfo nos 

cursos de gestão, seja de graduação como de pós-graduação. 

Como pesquisa futura, espera-se ampliar o rol de usuários do jogo, no intuito de 

confirmar os resultados dessa pesquisa.  
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RESUMO: a adoção de modelos de gestão é relevante para as 
sobrevivências das empresas, sendo o conhecimento a moeda 
valorizada por viabilizar o alcance de resultados favoráveis. As 
Instituições de Ensino (IEs) favorecem o desenvolvimento de 
conhecimento e podem contribuir para o desenvolvimento 
empresarial. O conceito de cluster advém do paradigma de 
empresas em rede, no qual cada envolvida relaciona-se com as 
outras nos aspectos técnicos (meios produtivos) e 
mercadológicos (redes de distribuição) e decidem apoiar-se 
mutuamente em prioridade. O objetivo deste estudo é mapear o 
relacionamento de empresas do Cluster Eletroeletrônico de 
Garça com as Instituições de Ensino para verificar a existência, 
ou não, de parceria entre elas.  Por meio desta pesquisa é 
possível vislumbrar a potencialidade dos relacionamentos.    
Trata-se de um viés do estudo realizado sobre do mapeamento 
do Cluster eletroeletrônico de Garça. Quanto a metodologia 
partiu-se do levantamento teórico e uso do software UCINET. 
Percebeu-se a interação entre as partes, principalmente da 
empresa precursora do Cluster, fato que pode evidenciar a 
importância das IEs técnicas e tecnológicas para as empresas. 
Esta pesquisa revelou que as IEs são valorizadas pelas 
empresas, principalmente as de grande porte e, em especial, a 
precursora do cluster. Tal fato reforça a possibilidade de estreitar 
relacionamentos com a realização de estágios supervisionados 
que podem beneficiar as duas partes 
 
Palavras-chave: Conhecimento. Cluster. Instituição de Ensino. 
Mapeamento. 
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ABSTRACT: the adoption of management models is relevant to the survival of companies, and 
knowledge of the currency is valued for enabling the achievement of favorable results. The 
Institutions of Education (IEs) favor the development of knowledge and can contribute to the 
business development. The concept of cluster comes from the paradigm of networked companies, 
in which each involved relates to the others in the technical aspects (productive means) and 
marketing (networks of distribution) and decide to support one another in priority. The objective of 
this study is to map the relationship of companies in the Garça Electronic and Electronic Cluster 
with the Teaching Institutions to verify the existence or not of a partnership between them. Through 
this research it is possible to glimpse the potentiality of relationships. This is a bias of the study 
carried out on the mapping of the Garça electro-electronic Cluster. The methodology was based 
on the theoretical study and use of the UCINET software. It was noticed the interaction between 
the parties, mainly of the company precursor of the Cluster, fact that can evidence the importance 
of the technical and technological IEs for the companies. This research revealed that the IEs are 
valued by the companies, mainly the large companies and, in particular, the precursor of the 
cluster. This fact reinforces the possibility of strengthening relationships with supervised 
internships that can benefit both parties 

Key-words: Knowledge. Cluster. Educational institution. Mapping. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

O alto nível de exigência do mercado exige que as empresas articulem novos 

processos com o intuito de enfatizar a flexibilidade, a criatividade e a descentralização. 

Neste sentido, para promover a sustentação do negócio elas devem estabelecer um 

diferencial competitivo frente a concorrência, exigindo assim análise decore competences 

(competências essenciais), imprescindíveis para ao sucesso empresarial. Dois 

elementos, as informações e o conhecimento são considerados alicerces para a gestão 

estratégica, por nortear todas as atividades empresariais facilitando a compreensão do 

meio externo que se torna complexo e dinâmico. A interpretação do macroambiente 

permite a realização de adaptações visando a saúde financeira da empresa (VALENTIM, 

2010). 

O sucesso das empresas japonesas foi estudado por Nonaka e Takeuchi (1997) 

que afirmam que são oriundos das habilidades técnicas quanto a criação do 

conhecimento organizacional, a principal fonte da competitividade internacional. Existem 

outros modelos produtivos, objetos de estudo de pesquisadores pela concentração de 

empresas: em Léon (México), no ramo de couro e calçados; em Córdoba (Argentina), no 

setor automotivo; no Chile, na mineração de produtos lácteos; no Vale do Silício 
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(Califórnia/EUA), em microeletrônicos e computadores e, em Baden-Württemberg 

(Alemanha) na indústria automotiva (MINERVINI, 2012). 

 Para discutir o cenário produtivo, Slack et al. (2007) dizem que nenhuma operação 

produtiva ou parte dela existe isoladamente. Essas operações fazem parte de uma rede 

maior de clientes e fornecedores, além de seus pares, conjunto conhecido por redes de 

empresas.  A esse modelo de atuação conjunta entre as empresas de um mesmo 

segmento de negócios atribui-se a denominação de cluster, que segundo Amato Neto 

(2008) trata-se de um repositório de habilidades específicas, em razão do acúmulo de 

conhecimentos e das habilidades que são repassadas entre as pessoas, tornando este 

conhecimento comum a todo o cluster. 

Diante disso, torna-se imperativo dizer que o desenvolvimento de conhecimento 

humano é favorecido pelas Instituições de Ensino (IEs), por propagar informações que 

são experimentadas em ambientes laborais contribuindo para o desenvolvimento de 

produtos/serviços com valor agregado. Então, a questão de pesquisa a ser discutida é: 

As empresas de um cluster mantém relacionamentos com IEs?  

É fato que o profissional capacitado colabora para o alcance de resultados 

positivos e passa a ser considerado o capital intelectual da empresa, por possuir 

conhecimentos específicos ao negócio. E, por esta razão, procura-se com este artigo 

mapear o relacionamento de empresas do Cluster Eletroeletrônico de Garça com as 

Instituições de Ensino para verificar a parceria entre elas. 

Ao entender os relacionamentos existentes entre as empresas e IEs, tais questões 

podem corroborar as proposições de estudiosos, intensificar as reflexões de empresários 

quanto a importância das IEs para a formação de pessoas mais adequadas ao ambiente 

fabril. Este trabalho é um viés do estudo realizado por Rocha e Fusco (2016) sobre do 

mapeamento do Cluster eletroeletrônico de Garça. Quanto a metodologia empregada -   

o referencial teórico e o software UCINET © 6.408.  

 

2 ARCABOUÇO TEÓRICO 
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 No que tange aos Clusters, na concepção de Ribault et al. (1995 apud AMATO 

NETO, 2008), o novo paradigma, conhecido por sociedade de empresas ou rede de 

empresas, representa um modo de agrupamento de empresas destinado a fortalecer 

cada participante da rede, sem que haja a necessidade de estabelecer laços financeiros 

entre si. Portanto, o conceito de redes, em termos abstratos, se refere a um ajuste de nós 

e relações que conectam as empresas. Ele, ao contrário do que muitos pensam, não é 

próprio da administração, é usual nas diversas ciências. Entretanto, este conceito está 

aliado à essência da teoria organizacional devido a sua importância para o desempenho 

das empresas (GRANDORI; SODA, 1995). 

Os clusters são apresentados como nichos atrativos para investimentos públicos 

ou privados e contam com a integração de universidades em áreas circunvizinhas, 

propiciando a formação de mão de obra inovadora e criativa, transferindo o conhecimento 

básico, gerando conexões que transformam economias isoladas em aglomerados de 

pequenas e médias empresas. Eles podem ser vistos como forma de propagar 

conhecimento, uma vez que as empresas são do mesmo segmento, o que provoca o 

constante aprimoramento de seus produtos (RIBEIRO FILHO et al., 2011). 

Com relação as Instituições de Ensino (IEs), para Valentim (2010, p. 333): 

“Discute-se muito sobre a interação universidade-empresa, que pode propiciar a 

integração das pesquisas com as empresas, visto que se observa um distanciamento no 

que diz respeito às reflexões teóricas e a prática”.  Neste sentido, dois aspectos 

relevantes merecem destaque, eles dizem respeito a natureza das instituições de ensino. 

Segundo a LDB 96, Capítulo III da Educação Profissional, art. 39, “A educação 

profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva”. 

No capítulo IV, LDB 96, Art. 43, II, sobre as finalidades da Educação Superior, “formar 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos a inserção de profissionais e 

para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira” (BRASIL, 2005). No ano 

de 2013, das 2.391 instituições que participaram do Censo, constatou-se a 

predominância das privada e, 12,6%, às públicas (INEP, 2013).  
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2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa científica deve obedecer a critérios cuidadosamente meticulosos para 

dar credibilidade ao teor a ser apresentado. Adotou-se, então, a pesquisa bibliográfica 

em trabalhos publicados e reconhecidos pela sua importância por fornecer dados atuais 

e relevantes (LAKATOS; MARCONI, 2010).  

Este estudo parte do levantamento de dados efetuado por Rocha e Fusco (2016), 

o qual aplicam a técnica de mapeamento segundo pressupostos de renomados autores. 

A partir daí o recorte é definido para verificar os relacionamentos específicos de empresas 

do cluster eletroeletrônico de Garça/SP. Este viés retrata empresas que mencionaram 

relacionamento com 4 instituições de ensino: 2 de ensino superior e, outras 2, de ensino 

técnico. Dentre estas empresas, 2 classificadas como sendo de grande porte. A análise 

proposta está fundamentada no teste Qui-Quadrado ( ), que é um teste não-paramétrico 

de prova de hipóteses, que tem por objetivo analisar a independência entre variáveis. Ou 

seja, de acordo com Siegel (1975, p. 117) “o teste é utilizado para determinar a 

significância de diferenças entre dois grupos independentes”. O teste de independência 

é possibilitado pela fórmula:  

 

 

em que: 

Oij:número de casos observados na linha i da coluna j; 

Eij:número de casos esperados, na linha i da coluna j; 

  indica somatório sobre todas as r linhas e todas as k colunas. 

 

Para concluir a independência é necessário, portanto, encontrar o valor da 

estatística os graus de liberdade associados ao problema e atribuir um nível de 

significância. O grau de liberdade, para qualquer tabela de contingência com r linhas e k 

colunas, pode ser obtido por gl= (r-1) (k-1). O nível de significância adotado foi de 5%. 
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Se as frequências observadas forem iguais às frequências esperadas, tem-se que as 

variáveis são independentes, caso contrário as variáveis são dependentes. 

 

3 DISCUSSÕES 

 

A princípio, para traçar qualquer comentário é necessário observar a rede de 

relacionamentos, Figura1.  A rede apresenta 4 (quatro) Instituições de Ensino, sendo as 

instituições IE1 e IE3, de ensino técnico; a IE2 a Instituição de Ensino Superior 

Tecnológico, todas públicas e, por fim, IE4, Instituição de Ensino Superior Privado. Há, 

ainda, 2 (duas) empresas classificadas como de grande porte e 10 (dez) de menor porte. 

A empresa denominada A9 é a precursora do Cluster, sendo a única a estabelecer 

relacionamento com todas as IEs.  

De um total de 12 empresas analisadas, 83% (10 empresas) são de pequeno porte 

e 17% de grande porte (2 empresas).Das empresas de pequeno porte 80% tem 

relacionamento com a IES-Tecnológica-Pública, nenhuma com a IES-Privada e 50% tem 

relacionamento com IE-Técnico-Pública. Essa informação confirma a importância de as 

Instituições Públicas atenderem aos requisitos e/ou anseios do Cluster. As empresas de 

grande porte têm relacionamento com todas as Instituições de Ensino.  Verificou-se por 

meio do Teste Qui-Quadrado, com nível de significância de 10% a existência de um grau 

de dependência entre o Porte da Empresa e a Modalidade de Ensino. 
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Figura 1 – Mapeamento dos relacionamentos entre empresas do Cluster e IEs 

 
Fonte: Adaptado de Rocha e Fusco (2016). 

 

Verificou-se que as empresas de grande porte têm maior gama de 

relacionamentos dentre as modalidades de ensino. Pode-se dizer que o grau de 

relacionamento entre as Empresas e as Instituições Públicas (técnico e tecnológico) é 

explicado pelo fato de os cursos atenderem ao Cluster, com cursos voltados à área 

Administrativa, Mecatrônica e Computacional. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Dada a preciosidade do conhecimento para o contexto empresarial, o novo 

paradigma – redes de empresas agrega forças produtivas com o intuito de entregar 

produtos de inovadores a seus clientes. Os clusters são importantes por permitir que cada 

envolvido desenvolva atividades específicas, considerando o que sabem fazer de melhor. 

Neste sentido, o conhecimento é gerado no ambiente laboral, configurando, assim, o 

capital intelectual que potencializa a competitividade entre elas por meio desenvolvimento 

de produtos inovadores. 

Esta pesquisa revela que as IEs técnicas e tecnológicas, de caráter público são 

valorizadas pelas empresas, principalmente as de grande porte e, em especial, a 
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precursora do cluster. Ao potencializar as referidas IEs, a concretização de estágio 

supervisionado pode gerar novos conhecimentos e a inserção do aluno no trabalho.  

Este estudo revela a importância das IEs para um Cluster de qualquer segmento 

de negócio, contudo novos estudos podem ser realizados visando a atualização dos 

dados, bem como, um levantamento dos funcionários e suas capacitações que estão 

atreladas as IEs mencionadas. 
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RESUMO: Os desafios são uma constante no cotidiano das 
organizações de negócios e dentro do ambiente escolar essa 
realidade não é diferente. No processo educacional 
contemporâneo, a Gestão do Conhecimento (GC) é uma 
ferramenta que possibilita o uso de recursos tecnológicos 
visando a otimização de tempo, do espaço e dos recursos, além 
de permitir a aquisição e o compartilhamento de 
informações/conhecimentos, aproveitando os capitais 
intelectuais e a interação dos envolvidos, sendo este um 
excelente instrumento para o ambiente educacional. O presente 
artigo aborda conceitos de gestão do conhecimento e como seus 
princípios podem contribuir com o trabalho de professores e 
gestores de educação, objetivando o aprimoramento dos 
processos pedagógicos e relacionais das instituições de ensino. 
O uso correto das tecnologias é parte fundamental para que tal 
propósito seja alcançado. Partindo desse princípio, 
desenvolveu-se um estudo de caso numa rede municipal de 
ensino da cidade de Garça/SP para conhecer o relacionamento 
do professor com as tecnologias e com a socialização de 
informações, experiências e conhecimento. Aplicou-se um 
questionário junto a um grupo de professores, de três unidades 
escolares da rede. Como resultado, mostraram-se favoráveis às 
práticas de gestão do conhecimento e uso correto de redes 
interativas e colaborativas para fins de compartilhamento de 
conhecimento. 
 
Palavras-chave: Gestão do Conhecimento. Educação. 
Partilhar. Docente. Capital Intelectual. 
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ABSTRACT: Challenges are a constant in the everyday business organizations and within the 
school environment this reality is no different. In the contemporary educational process, 
Knowledge Management (KM) is a tool that allows the use of technological resources aiming at 
optimizing time, space and resources, as well as allowing the acquisition and sharing of 
information/knowledge, capitalizing on capital and the interaction of those involved, and this is an 
excellent instrument for the educational environment. This article deals with concepts of 
knowledge management and how its principles can contribute to the work of teachers and 
education managers, aiming at improving the pedagogical and relational processes of educational 
institutions. The correct use of the technologies is fundamental part for that purpose is reached. 
Based on this principle, a case study was developed in a municipal teaching network in the city of 
Garça/SP to learn about the teacher's relationship with technology and the socialization of 
information, experiences and knowledge. A questionnaire was applied to a group of teachers from 
three school units of the network. As a result, they proved to be in favor of knowledge management 
practices and the correct use of interactive and collaborative networks for the purpose of 
knowledge sharing. 
 

Key-words: Knowledge management; Education; Share; Teacher; Intellectual capital. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

Cada unidade de ensino é única. Porém todas têm em comum o enfrentamento de 

uma gama de situações que exigem preparo e flexibilidade para a resolução de 

problemas. A resposta para um problema em determinada escola pode estar na prática 

de outra unidade, em outra cidade. Ou determinado professor trabalha com metodologias 

diferenciadas que tornaram mais fácil a compreensão de um certo conteúdo por parte 

dos alunos, conhecimento que seria útil para os colegas professores que enfrentam 

dificuldades em ministrar tal conteúdo. Conhecimentos obtidos de situações específicas 

podem ser compartilhados, tornando possível minimizar os erros e melhorar processos. 

Para isto, a comunicação entre a comunidade de docentes e gestores deve fluir 

claramente. 

Aprender, experimentar, explorar e compartilhar o que sabe são atividades 

inerentes à condição humana. Entretanto, de acordo Argyris (2000 apud ROCHA, 2007, 

p. 47), os profissionais podem ser os maiores obstáculos na implantação dos processos 

de melhoria. Considerando a realidade do sistema educacional, os conceitos teóricos da 

gestão do conhecimento, e ainda o uso correto de recursos tecnológicos no fomento de 

boas práticas visando o aprimoramento organizacional e pedagógico, questionou-se: 
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Como é a relação do professor com a tecnologia e com a socialização de conhecimento 

dentro da rede pública de ensino?  

Pretende-se discutir os conceitos de Gestão do Conhecimento (GC), das 

tecnologias que auxiliam a sua aplicação, fomentando a interação, a comunicação e o 

trabalho cooperativo entre professores. Destina-se a profissionais das áreas de 

educação, informação e tecnologia, por abordar o uso da tecnologia para aproximar 

professores e outros profissionais no compartilhamento do conhecimento. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

O conhecimento surge a partir de um processo mental tendo a experiência pessoal 

como personagem principal deste processo, segundo Nonaka e Takeuchi (1997), podem 

ser de dois tipos: explícito quando é objetivo, facilmente comunicável, expresso em 

palavras, transformado em documentos, formalizado em gráficos, entre outros; tácito 

quando é internalizado no indivíduo, é o subjetivo, dificilmente comunicado de alguma 

forma.  

A gestão do conhecimento enfatiza a valorização do capital humano existente na 

instituição ou empresa, com o objetivo de traçar estratégias com a finalidade de “criar, 

adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento, bem como estabelecer fluxos que 

garantam a informação necessária no tempo e formato adequados, a fim de auxiliar na 

geração de ideias, solução de problemas e tomada de decisão” (VALENTIM, 2004), 

interagindo conhecimentos tácitos e conhecimentos explícitos, originando a conversão 

do conhecimento em quatro etapas (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Neste modelo, a etapa 

1 (socialização) acontece quando experiências são compartilhadas e contribui para o 

aumento da confiança entre os colaboradores. Na etapa 2 (externalização), o 

conhecimento que era tácito é compartilhado, tornando-se explícito. A combinação (etapa 

3) é a relação entre conhecimentos explícitos. A última etapa (a internalização), há o 

aprendizado decorrente de uma nova experiência. 

 

2.1 Gestão do Conhecimento e Educação 
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Para o ambiente educacional, a GC é imprescindível para otimizar o tempo, o 

espaço e os recursos; estabelecer a cultura da aquisição e do compartilhamento através 

de processos de mediação; aproveitar os capitais intelectuais e a interatividade dos 

recursos humanos; melhorar a qualidade, a eficiência e a dedicação educacionais; 

facilitar os processos informacionais para a tomada de decisões (LLARENA et al., 2015). 

O receio à mudança e ao novo constitui-se um grande entrave, principalmente 

quando a cultura da construção do conhecimento não está bem fundamentada e 

internalizada por todos dentro de uma organização. Quando uma organização está 

focada apenas nos processos em si, o compartilhamento de experiências e as situações 

favoráveis ao aprendizado e à construção de conhecimento não são processos naturais, 

não são vistos como importantes. Todos os participantes devem ser educados quanto a 

essa nova postura em relação ao conhecimento, devem sentir-se parte atuante dos 

processos, gerando compromisso. A organização deve traçar novas estratégias de 

gestão de competências e de pessoas no processo de implantação das novas práticas, 

partindo das competências presentes no corpo docente, posteriormente considerando 

cada professor individualmente. 

 

2.2 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 

As mudanças ocorrem com muita velocidade e é necessário que elas sejam 

constantemente acompanhadas. Para o professor, as responsabilidades quanto ao 

alinhamento das teorias e práticas em relação às mudanças são maiores. A tecnologia 

surge como uma importante ferramenta de suporte ao acompanhamento das mudanças 

e aprimoramento de práticas adotadas pelos docentes e gestores.  

Além da necessidade de adaptar a tecnologia às suas práticas, o professor 

também deve orientar o aluno quanto ao uso correto e responsável da internet para a sua 

vida escolar e pessoal. Moran (2009) afirma que o professor deve coordenar o andamento 

e gerenciar o processo de aprendizagem, administrando possíveis divergências e 
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convergências que possam surgir. Para cumprir o seu papel, o professor deve possuir 

habilidades oriundas de experiências pessoais e profissionais. 

Assim, percebe-se a importância do compartilhamento de tais práticas. Moran 

(2009) destaca a internet como uma plataforma propícia para a troca de experiências, 

não se limitando a mesma área geográfica. Ela facilita o preparo da aula, amplia as 

formas de lecionar, modifica o processo de avaliação e de comunicação com alunos e 

colegas. Portanto, compartilhar conhecimento estimula a inovação e favorece a 

construção de conhecimento. Dessa maneira, todos aprendem juntos, todos se 

desenvolvem conjuntamente, corroborando com o que disse Paulo Freire (1993 apud 

BRASIL, 2005, p. 71) “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 

mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A fundamentação teórica do estudo está embasada em proposições de autores 

renomados. Após, elaborou-se um estudo de caso, de natureza qualitativa e exploratória, 

buscando compreender a situação do professor em relação ao entendimento e 

envolvimento das funcionalidades do computador para o preparo das aulas e na 

socialização de informações e conhecimentos dentro da escola.  

Escolheu-se o método de estudo de caso em virtude do mesmo permitir “que os 

investigadores retenham as características holísticas e significativas dos eventos da vida 

real” (YIN, 2010, p. 24), servindo-se de questionário com 15 questões de múltipla escolha 

subdivididas em quatro grupos: (1) a intimidade do professor com a informática, (2) como 

o professor prepara suas aulas, (3) qual a opinião em relação à socialização e, por fim, 

(4) o uso de ferramentas informatizadas. 

O foco do estudo foi a rede municipal de ensino da cidade de Garça/SP, cidade 

com 44.582 habitantes (IBGE, 2017). A rede municipal de ensino é mantida pela 

Secretaria Municipal de Educação, órgão que autorizou a pesquisa. A rede contava com 

20 unidades escolares, distribuídas em núcleos de educação infantil e ensino 

fundamental de nível I, e mais 04 instituições que mantinham convênio com a Prefeitura 
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local, atendendo cerca de 5 mil crianças. O corpo docente possuía cerca de 310 

profissionais, entre efetivos e celetistas, abrangendo a educação básica, artes, educação 

física e música. A amostra considerada é de 30 professores de educação básica, todos 

atuantes no ensino fundamental, de três unidades escolares distintas, representando 

aproximadamente 10% do corpo docente da rede municipal.  

 

4 RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS 

 

Quanto a afinidade com o computador, a pesquisa revelou que o computador 

não era apenas uma ferramenta de trabalho, mas também era utilizado em atividades de 

lazer, demonstrando intimidade com o uso do equipamento. Segundo 86,7% dos 

entrevistados havia facilidade em realizar pesquisas utilizando o computador, tendo a 

internet como um enorme apoio no aperfeiçoamento profissional/pessoal e no preparo 

das aulas. As respostas indicaram que os professores estavam mais interessados nas 

redes sociais. 

No que diz respeito ao preparo das aulas, os professores inquiridos faziam uso 

do computador para elaborar atividades para os alunos, para fazer o registro das 

atividades das aulas, pesquisas de assuntos, porém sem abandonar métodos mais 

tradicionais (livros). Para eles, a internet é fonte dinâmica de conhecimento.  

Em relação ao conhecimento e a socialização, uma parcela relevante de 

professores carecia de mais estímulo e informação quanto à socialização e 

compartilhamento dentro da rede de ensino. Outra parcela respondeu que as reuniões e 

o próprio cotidiano da profissão não propiciavam a troca de experiências, indicando a 

necessidade de planejar e adotar estratégias que facilitem a socialização dentro da rede. 

No que concernia à busca de respostas às dúvidas decorrentes do dia-a-dia em sala de 

aula, a maioria buscava apoio em sites especializados. O coordenador, no horário de 

trabalho pedagógico, era visto pela maioria como alguém que estimulava a troca de 

dúvidas, experiências e informações, enquanto cerca de 13% responderam ser dificultosa 

a socialização. A socialização de informações e o compartilhamento de materiais, 

experiências e conhecimento é vista como enriquecimento profissional. 
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No que se refere às Tecnologias de informação e comunicação, mostraram-se 

abertos ao uso de uma ferramenta informatizada para agilizar a busca por materiais de 

apoio e facilitar trocas de informações, aceitando, inclusive, a participação de 

profissionais de diferentes áreas e regiões no ambiente colaborativo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ritmo da vida diária exige mais flexibilidade e criatividade para solucionar 

problemas e executar tarefas. No cotidiano escolar, várias situações que envolvem 

professores/colaboradores acarretam perda de tempo, desgaste físico e emocional. 

 Nesse contexto, surge a necessidade da integração do capital intelectual das 

instituições, com o intuito de compartilhar conhecimentos e experiências a fim de otimizar 

o tempo e minimizar problemas. Este estudo revelou o uso de recursos tecnológicos pelos 

docentes, no entanto, nem todos os envolvidos pontuaram que a troca de ideias e 

experiências se deu no horário de trabalho pedagógico. 

Os princípios da gestão do conhecimento apregoam a criação de ambientes 

propícios ao compartilhamento de experiências e práticas, possibilitando o uso 

estratégico da informação e do conhecimento. Para tanto, é necessário desenvolver a 

cultura do aprendizado, do compartilhamento, integrando todas as pessoas da 

organização num mesmo grupo colaborativo, sendo o gestor uma figura essencial. 

A pesquisa efetivada junto à rede municipal de ensino trouxe resultados positivos 

quanto à socialização, ao compartilhamento e familiaridade com os recursos tecnológicos 

que os professores têm acesso. Contudo, é aconselhável a realização de novos estudos 

acerca das questões pertinentes ao uso do conhecimento. 
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RESUMO: A ciência da informação é um campo científico que 
ganha maior destaque no ambiente acadêmico do que no 
mercado de trabalho, o que resulta na falta de popularidade do 
campo perante a sociedade. Muitas outras áreas são 
reconhecidas pelas pessoas tanto em âmbito acadêmico quanto 
profissional, todavia, quando falamos da ciência da informação, 
muitos não conhecem exatamente o que é e onde atua um 
cientista da informação, que é empiricamente reconhecido como 
um profissional que lida com computação e/ou tecnologia, 
restritamente. Esse desconhecimento também acontece com 
algumas profissões relacionadas à ciência da informação, como 
a biblioteconomia, arquivologia e museologia, que diante desse 
contexto de pouca valoração acabam correndo o risco de 
ficarem a mercê do mercado de trabalho. Diante disso, a 
presente pesquisa tem como problema: a inserção do objeto 
informação como recurso de valor no processo de ensino-
aprendizagem dos estudantes de nível fundamental e médio 
pode potencializar o reconhecimento popular da ciência da 
informação e das áreas correlatas? O objetivo geral é discutir a 
possibilidade de inserir atividades aos estudantes de nível 
fundamental e médio que demonstrem a importância e o valor 
da informação na sociedade. Para tanto, realizou-se uma 
pesquisa do tipo bibliográfica e de natureza qualitativa. Os 
resultados demonstram que, o objeto informação é a base para 
o desenvolvimento da comunidade escolar, sendo o veículo de 
conteúdos que proporciona a aquisição de conhecimentos. 
Como considerações finais, destaca-se que o valor da 
informação é imprescindível as atividades de ensino-
aprendizagem para sanar as necessidades dos alunos do ensino 
fundamental e médio, ressaltando o papel da Ciência da 
Informação na área educacional. 
Palavras-chave: Educação em Ciência da Informação. Valor da 
informação. Ciência da informação. 
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ABSTRACT: Information science is a scientific field that gains greater prominence in the academic 
environment than in the labor market, which results in the lack of popularity of the field before society. 
Many other areas are widely recognized by people in both academic and professional settings. 
However, when we talk about information science, many do not know exactly what an information 
scientist is, and who is empirically recognized as a computer literate professional and / or technology, 
strictly. This ignorance also happens with some professions related to information science, such as 
librarianship, archivology and museology, which in the face of this context of low valuation end up 
running the risk of being at the mercy of the labor market. In view of this, the present research has as 
problem: the insertion of the information object as a value resource in the teaching-learning process 
of the elementary and secondary students can enhance the popular recognition of information science 
and related areas? The general objective is to discuss the possibility of introducing activities to 
students at the elementary and secondary level that demonstrate the importance and value of 
information in society. For that, a research of the bibliographic type and of qualitative nature was 
carried out. The results show that the information object is the basis for the development of the school 
community, being the content vehicle that provides the acquisition of knowledge. As final 
considerations, it is emphasized that the value of information is essential teaching-learning activities 
to address the needs of elementary and middle school students, highlighting the role of Information 
Science in the educational area. 
 

Key-words: Education in information science. Value of information. Information Science. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Ciência da Informação (CI) é um campo científico que ganha maior destaque 

acadêmico do que profissional/mercadológico, e esse fator deveria ser diferente, pois 

incentiva a falta de personalidade e popularidade do campo perante a sociedade. Por 

exemplo, as áreas do direito, engenharias, administração, ciências médicas e outros, são 

reconhecidas pelas pessoas tanto em âmbito acadêmico quanto profissional, todavia, 

quando falamos da CI, muitos não conhecem exatamente o que é e onde atua um cientista 

da informação, que é empiricamente reconhecido como um profissional que lida com 

computação e/ou tecnologia, restritamente.  

Esse desconhecimento também acontece quando se fala em algumas profissões 

relacionadas com o campo da CI, como a biblioteconomia, arquivologia e museologia, que 

diante desse contexto de pouca valoração acabam correndo o risco de ficarem a mercê do 

mercado de trabalho. Além disso, o que poucos sabem é que essas profissões podem ser 

consideradas as profissões do futuro, extremamente importantes porque lidam com o 

gerenciamento da informação, seja em formato digital ou físico. E de uma maneira geral, a 

CI que abarca todas essas profissões, também é definida como uma ciência interdisciplinar, 
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aliada à matemática, lógica, linguística, psicologia, ciência da computação, engenharia de 

produção, artes gráficas, comunicação, biblioteconomia, administração, etc. (BORKO, 1968), 

justamente porque a informação é um insumo presente em qualquer ambiente, e atualmente, 

em abundante quantidade. 

Concomitantemente, é fácil entender o porquê esses campos científicos/profissões 

não são devidamente reconhecidos pela sociedade, meramente a culpa está na formação 

de ensino-aprendizagem dos estudantes de nível fundamental e médio, que não são 

estimulados a enxergarem a informação como um recurso imprescindível para a vida. 

Negativamente, práticas que revelam diariamente o valor da informação aos alunos não são 

executadas. A CI possui a informação como objeto de pesquisa, logo, não conhecer com 

afinco o que é informação e qual o seu valor, toda profissão que fala de informação como 

protagonista não será valorizada como deveria ser. 

Diante dessas contextualizações, a presente pesquisa tem como questionamento: a 

inserção do objeto informação como recurso de valor no processo de ensino-aprendizagem 

dos estudantes de nível fundamental e médio pode potencializar o futuro reconhecimento 

popular da CI e das áreas correlatas? Assim, o objetivo geral é discutir a possibilidade de 

inserir atividades aos estudantes de nível fundamental e médio que demonstrem a 

importância e o valor da informação na sociedade. Para tanto, realizou-se uma pesquisa do 

tipo bibliográfica e de natureza qualitativa.  

  A pesquisa se justifica por discutir propostas que podem garantir o futuro consistente 

da CI, biblioteconomia, arquivologia e museologia, popularizando-os e fazendo com que a 

sociedade reconheça sua importância no atual contexto informacional em que vivemos. 

Ademais, parte-se do pressuposto que somente a educação em CI pode modificar o status 

da sociedade da informação e do conhecimento de emergente para desenvolvido.  

 

2 VALOR DA INFORMAÇÃO 

 

No contexto em que o conhecimento, a inovação e o aprendizado contínuo são 

elementos protagonistas na sociedade e nos aspectos econômicos desta (BELLUZZO, 

2010), torna-se praticamente impossível não dar valor a informação, que é matéria-prima 
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inicial para o processo desses elementos se desenvolverem com efetividade.  

Em verdade, é até ingenuidade não compreender que a informação hoje é o principal 

insumo norteador da nossa existência, no sentido em para qualquer atividade de maior ou 

menor relevância a tomada de decisão é necessária, e sem informação não se toma 

nenhuma decisão.   

Torna-se difícil mensurar um conceito de valor da informação, por isso autores como 

Choo (2003) e Belluzzo (2010) acreditam que esse valor está atrelado às necessidades 

informacionais de um sujeito, ou seja, as pessoas é que agregam o valor da informação. No 

entanto, essa ação de agregar valor depende estritamente de ações estratégicas que 

incentivem falar de informação como próprio objeto de valor (DE SORDI, 2008). 

Diante disso, como esta pesquisa se refere ao ato de inserção do objeto informação 

nas práticas de ensino-aprendizagem, nada mais importante que falar sobre a atuação do 

professor, que será o mediador informacional desse contexto. É por meio desse profissional 

que essa prática pode se tornar efetiva ou não, então, para um resultado positivo, passa a 

ser necessário que o professor entenda primeiramente qual o papel e importância da 

informação no contexto atual da sociedade, para em consequência transmitir esse mesmo 

entendimento aos seus alunos. 

 

2.1 Valor da informação: do professor aos alunos 

 

A ideia de propor a inserção de atividades baseadas no valor da informação para a 

consistência da CI partiu da certeza de que é o professor o profissional mediador e 

competente para tornar esse pressuposto em realidade. Segundo Teruya (2006), o professor 

necessita ter flexibilidade e poder de adaptação de forma mais rápida, e assim provocar a 

construção do conhecimento dos seus alunos, por meio do incentivo ao ato de valorizar a 

informação em qualquer ambiente que estejam inseridos.  

Além disso, a conscientização do professor sobre a importância da informação se dá 

por conta da nova dinâmica da sociedade, que se encontra imersa ao teor tecnológico e 

informacional, onde novos paradigmas de aprendizagem estão surgindo, onde a informação 

cresce em demasia e na mesma proporção temos acesso a ela (CASTELLS, 2000). 
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Teruya (2006) afirma que diante da abrangência da informação enquanto recurso 

primordial para tomadas de decisões na vida e nas organizações, torna-se papel da 

educação contribuir para formação de homens que estejam em concordância e que saibam 

lidar com esse novo cenário, onde informação transformou-se em mercadoria (NAGEL, 

2002) e nós consumidores, todavia, também potenciais gestores e profissionais capazes de 

dominar a informação e utilizá-la para o avanço da sociedade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para esse trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa, 

que, segundo Oliveira (2010, p.117): 

 

[...] possui a facilidade de poder descrever a complexidade de uma 
determinada hipótese ou problema, analisar a interação de certas variáveis, 
compreender e classificar processos dinâmicos experimentados por grupos 
sociais, apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou 
formação de opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de 
profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos ou 
atitudes dos indivíduos. 
 

Para a revisão bibliográfica, foram utilizados artigos, trabalhos científicos e livros que 

serviram de base para o desenvolvimento do referencial teórico desse estudo. Cabe destacar 

que existem poucos aportes teóricos que contemplem a importância do valor da informação 

para a área da educação, bem como o reconhecimento da Ciência da Informação em outras 

áreas do conhecimento e suas possíveis práticas de atuação. Dessa maneira, parece 

indispensável a realização de estudos e reflexões com embasamento nas áreas de educação 

e Ciência da informação, bem como suas inter-relações. Para tanto, houve a construção do 

corpo teórico a partir de textos tanto no âmbito nacional como internacional, que serviram de 

embasamento teórico e conceitual para enriquecer as discussões que contemplam a 

temática. Para o processo de busca, coleta e seleção dos materiais foram consultados os 

sites de periódicos nas bases de dados do Portal de Periódicos da CAPES, do SCIELO, da 

BRAPCI, nas bases de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) e do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Também 
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foram selecionados os livros publicados na seguinte base de dados bibliográfica: catálogo 

bibliográfico Parthenon da Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), utilizando 

as seguintes palavras-chave: Educação em ciência da informação. Valor da informação. 

Ciência da informação. Assim, a partir da busca bibliográfica, foi possível realizar a 

construção do referencial teórico que enfatiza o objeto informação nas práticas de ensino-

aprendizagem e as maneiras de popularizar a ciência da informação perante a sociedade. 

 

4 RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS  

 

A partir do exposto, pode-se perceber que o objeto informação precisa inserir-se como 

um recurso de valor no processo das práticas de ensino-aprendizagem dos estudantes de 

nível fundamental e médio, pois a informação é a base para o desenvolvimento da 

comunidade escolar, sendo o veículo de conteúdos que proporciona a aquisição de 

conhecimentos, melhorando sensivelmente a qualidade informacional.  

É importante que o professor reconheça o papel que a informação possui no ambiente 

educacional e demonstre o seu verdadeiro significado aos alunos, pois a partir da 

compreensão da importância da informação, seja em uma interpretação de texto ou em um 

cálculo matemático, por exemplo, automaticamente os alunos estarão mais conscientes e 

aptos a desenvolverem suas atividades, reconhecendo o valor que a informação proporciona 

para a sua aprendizagem e conhecimento intelectual e profissional. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente cenário, a informação é utilizada pelas instituições como recurso 

estratégico, podendo apresentar vários tipos de valor informacional. O complexo ambiente 

de comunicação em que as atuais sociedades estão inseridas, convivem com novas 

maneiras de pensar, conhecer e agir, mostrando porque a informação tem se tornado insumo 

estratégico as instituições e aos indivíduos que nelas atuam.  

A Ciência da Informação tem como foco de estudo a geração e demanda informacional 

das demais áreas do conhecimento, que dentre elas destaca-se a área de educação. O 

professor precisa ser considerado um profissional mediador que possui a capacidade de 
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subsidiar a equipe escolar nas atividades de ensino-aprendizagem, fundamentadas em 

informação científica, bem como se posicionar como um gerador de informações com 

potencial de lecionar com eficiência os conteúdos didáticos. Dessa maneira, se torna 

possível a inserção de atividades aos estudantes de nível fundamental e médio que 

demonstrem a importância e o valor da informação na sociedade. 

Assim, a CI demonstra a sua inter-relação com outras profissões e busca novos 

desafios, tendo o valor informacional reconhecido pelos professores, disponibilizando a 

sociedade um ensino com  educação de qualidade com o intuito de formar indivíduos 

competentes e que adquirem conhecimento, conhecendo as melhores tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), bem como seus recursos informacionais para melhor 

utiliza-los na prática e atividades rotineiras, para assim, atender as necessidades dos alunos 

sejam eles do ensino fundamental ou médio.  
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RESUMO: Trata-se de um estudo em torno das disciplinas 
Metodologia do Trabalho Científico (MTC) e Métodos e Técnicas 
de Estudos e Pesquisa Bibliográfica (MTEPB), ministradas nos 
cursos de graduação do Centro de Ciências Sociais e Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal do Maranhão. Parte-
se dos seguintes questionamentos: quais cursos ofertam essas 
disciplinas? Como elas vêm sendo ministradas? Tais perguntas 
direcionam ao objetivo geral deste estudo: verificar como se dá o 
ensino das referidas disciplinas, no sentido de avaliar se as 
mudanças nos projetos pedagógicos dos cursos analisados estão 
de acordo com a disciplina matriz proposta pelo Departamento de 
Biblioteconomia. Adotou-se como procedimento metodológico a 
pesquisa documental, centrada nos programas de disciplinas que 
compõem os projetos pedagógicos de cada curso, com 
abordagem qualitativa nas análises das ementas, dispostas de 
forma contextualizada em diferentes perspectivas. Os resultados 
até aqui alcançados apontam que, embora as disciplinas MTEPB 
e MTC sejam de grande relevância para o percurso acadêmico 
dos discentes, seis cursos do CCBS e CCSo as retiraram do seu 
Projeto Político Pedagógico; quatro cursos alteraram as ementas, 
e três alteraram a carga horária; e, por fim, observou-se que dois 
cursos deixaram de ministrá-las em parceria com o Departamento 
de Biblioteconomia o que fere a interdisciplinaridade nos cursos 
universitários. No geral, nos cursos onde as disciplinas são 
ministradas, oito do CCBS e onze do CCSo, as mesmas são 
ofertadas nos primeiros semestres do ano letivo, indo ao encontro 
dos anseios do Departamento de Biblioteconomia. Este, por sua 
vez, vê as disciplinas como instrumentos facilitadores do discente. 
 

Palavras-chave: Metodologia Trabalhos Científicos. Métodos e 
Técnicas de Estudo e Pesquisa Bibliográfica. Ensino. 



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial,  p.108-114, maio/ago. 2018 

 

 

109 

ABSTRACT: It is a study about the disciplines of Scientific Work Methodology (MTC) and Methods 
and Techniques of Studies and Bibliographic Research (MTEPB), taught in the undergraduate 
courses of the Center of Social Sciences and Health Sciences Center of the Federal University of 
Maranhão. The following questions arise: which courses offer these subjects? How have they 
been taught? These questions address the general objective of this study: to verify how the 
teaching of these disciplines is given, in order to evaluate if the changes in the pedagogical 
projects of the courses analyzed are in accordance with the main discipline proposed by the 
Department of Library Science. Documentary research was adopted as a methodological 
procedure, centered on the syllabus programs that make up the pedagogical projects of each 
course, with a qualitative approach in the analysis of the menus, arranged in a contextualized way 
from different perspectives. The results obtained so far indicate that, although the MTEPB and 
MTC disciplines are of great relevance to the academic course of the students, six CCBS and 
CCSo courses have taken them out of their Political Pedagogical Project; four courses changed 
the menus, and three changed the workload; and finally, it was observed that two courses no 
longer ministered in partnership with the Department of Librarianship, which hurts 
interdisciplinarity in university courses. In general, in the courses where the subjects are taught, 
eight of the CCBS and eleven of the CCSo, they are offered in the first semesters of the academic 
year, meeting the desires of the Department of Librarianship. This, in turn, sees the disciplines as 
facilitating instruments of the student. 
 
Keywords:  Methodology Scientific Works. Methods and Techniques of Study and Bibliographic 
Research. Teaching. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A interdisciplinaridade na educação é vista como uma necessidade no que diz 

respeito à produção e à socialização do saber, pois busca desfragmentar e diminuir o 

caráter de especialização do conhecimento (GADOTTI, 2006). Nesse sentido, o Curso 

de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) oferta aos cursos dos 

Centros de Ciências Sociais (CCSO), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), 

Centro de Ciências Humanas (CCH) e Centro de Ciência e Tecnologia (CCET) as 

disciplinas de Métodos e Técnicas de Estudos e Pesquisa Bibliográfica (MTEPB) e 

Metodologia da Pesquisa Científica (MTC). 

 Os projetos pedagógicos orientam quanto à organização curricular, à coleção de 

disciplinas justapostas, integradas e articuladas para formar um conjunto harmonioso do 

desenho curricular (ANASTASIOU, 2007). Com reconhecimento em 11 de outubro de 

1976, através do decreto nº 78.566, o Curso de Biblioteconomia da UFMA sempre 

buscou, nos Projetos Pedagógicos, desde o currículo “0”, atender às demandas sociais, 

adequando-se às necessidades informacionais do Maranhão e do Brasil. Nessa 
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perspectiva, o Curso de Biblioteconomia da UFMA oferta as disciplinas Métodos e 

Técnicas de Estudo e Pesquisa Bibliográfica e Metodologia do Trabalho Científico para 

todos os cursos da Universidade e trata, entre outros, dos métodos e sistematização de 

técnicas de estudo, bem como das fases de elaboração da pesquisa científica, cujo 

propósito é incentivar a investigação e as práticas de pesquisa nos universitários.   

 Dessa forma, esta pesquisa busca refletir como se dá o ensino das referidas 

disciplinas, no sentido de avaliar se as mudanças nos projetos pedagógicos dos cursos 

analisados estão de acordo com a disciplina matriz, proposta pelo Departamento de 

Biblioteconomia (DEBIB). Para tanto, foram estruturadas as seguintes questões 

norteadoras: a) Quais cursos ofertam essas disciplinas? b) Como elas vêm sendo 

ministradas? 

Quanto aos procedimentos técnicos, trata-se de uma pesquisa documental, que 

“compreende a identificação, a verificação e a apreciação de documentos para 

determinado fim” (MOREIRA, 2008, p. 271), centrada nos programas das disciplinas que 

compõem os projetos pedagógicos de cada curso. Propõe-se uma abordagem qualitativa 

nas análises das ementas, as quais estão dispostas de forma contextualizada em 

diferentes perspectivas. O interesse em investigar a temática efetivou-se pelas 

pesquisadoras ministrarem as disciplinas analisadas e pela percepção das mesmas 

quanto à nova configuração que as disciplinas vêm apresentando nos cursos em que são 

oferecidas. 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 Compreender currículo não parece uma tarefa fácil, uma vez que na literatura há 

diferentes conceitos e definições. Pode ser identificado como um elenco de disciplinas 

propostas em um ciclo de estudos, ou como as experiências adquiridas pelos alunos em 

seu cotidiano acadêmico (PECEGUEIRO; VETTER, 2008). Parte-se, então, da 

concepção de currículo como instrumento pedagógico que se constrói a partir de seus 

enlaces com a cultura e sociedade em que se encontra materializado no Projeto Político 

Pedagógico. 

O currículo do Curso de Biblioteconomia teve as seguintes composições: a) 

currículo mínimo; b) currículo pleno; c) estrutura curricular atual (SANTOS 1998). 
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Inicialmente, existia a disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa, que originou as 

disciplinas MTEPB e MTC como disciplinas instrumentais, ou seja, aquelas que 

capacitam o discente no desenvolvimento de sua vida acadêmica.  

No currículo atual, o Curso de Biblioteconomia está estruturado em três eixos 

integradores e cada um deles é composto por núcleos temáticos, os quais contemplam 

as disciplinas integrantes da matriz curricular. O Eixo I trata da Biblioteconomia e Ciências 

Interdisciplinares; o Eixo II discorre sobre a construção das práticas profissionais; e o Eixo 

III faz referência à construção da prática de pesquisa e atividades profissionais. 

A disciplina MTC constante no Projeto Político Pedagógico atual do curso é uma 

disciplina de 60 horas-aula, pertencente ao núcleo 1 (Investigação e práticas profissionais 

em Biblioteconomia) do eixo III. Sua ementa é a seguinte: “A universidade e a produção 

de conhecimento. Métodos e sistematização de técnicas de estudo. A biblioteca e seus 

recursos de informação. Pesquisa científica. Processo de elaboração e de normalização 

de trabalhos acadêmicos” (PROJETO, 2007).  

Com as reformulações e atualizações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, dos 

cursos que compõem o CCSo e o CCBS, percebeu-se não somente a retirada das 

disciplinas MTEPB e MTC em alguns cursos, mas, também, a mudança na nomenclatura, 

ementa e conteúdo programático, sem a anuência do Curso de Biblioteconomia. Para 

entender esse fenômeno, este estudo visa identificar essas diferentes nomenclaturas e 

terminologias, com vistas a analisar e a elaborar propostas que diminuam as 

discrepâncias hoje existentes.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Buscando atingir o objetivo proposto, que é verificar como se dá o ensino das 

disciplinas MTC e MTEPB nos Cursos de Graduação da Universidade Federal do 

Maranhão, este estudo traz um recorte da pesquisa no Centro de Ciências Sociais e 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Avaliam-se as mudanças nos projetos 

pedagógicos dos cursos analisados, de forma a identificar se estão de acordo com os 
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objetivos da disciplina matriz, proposta pelo Departamento de Biblioteconomia. Utiliza-se 

a pesquisa documental. 

Toma-se como percurso metodológico a análise documental, que “[...]muito mais 

que localizar, identificar, organizar e avaliar textos, som e imagens, funciona como 

expediente eficaz para contextualizar fatos, situações e momentos[...]” (MOREIRA, 2008, 

p. 276), serve ao mesmo tempo como fonte de informação e indicador de metas.  

 

4 RESULTADOS  

 

Para atingir o objetivo proposto, que é verificar como se dá o ensino das disciplinas 

MTC e MTEPB nos cursos de Graduação da Universidade Federal do Maranhão, esta 

seção apresenta os primeiros resultados do estudo, considerando um recorte realizado 

no CCSo e CCBS. O locus da pesquisa foi a Universidade Federal do Maranhão, campus 

Dom Delgado, situado no Bacanga, em São Luís/MA. O referido campus é formado por 

quatro Centros, mas o objeto deste estudo engloba dois centros, o de Ciências Biológicas 

e da Saúde e o de Ciências Sociais.  

O CCBS é composto pelos seguintes cursos de graduação: Ciências Biológicas, 

Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina, Nutrição, Oceanografia e 

Odontologia. Como resultado do estudo no CCBS, observou-se que não são ofertadas 

as disciplinas nos cursos de Ciências Biológicas e Educação Física. Quanto ao Curso de 

Farmácia, ressalta-se que esta Coordenação continuou solicitando a disciplina como 

anteriormente, com o nome de MTEPB, com a carga horária de 30 horas, mesmo sem 

constar no Projeto Pedagógico de 2010. Os cursos de Medicina e Oceanografia têm a 

disciplina Metodologia do Trabalho Científico com 60h, ementas diferentes e ofertadas 

por professores dos seus Departamentos. Os cursos de Nutrição tem a disciplina MTC, 

o de Odontologia a disciplina MTEPB, ambas com 60 horas, ministradas pelo 

Departamento de Biblioteconomia. 

Pode-se inferir que as disciplinas MTEPB e MTC são trabalhadas no Centro de 

Ciências da Saúde em quase sua totalidade 5 cursos. Embora nem sempre sejam 

ministradas pelo Departamento de Biblioteconomia, suas ementas trazem a preocupação 
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do entendimento da pesquisa para os discentes. Observou-se que alguns cursos, a 

exemplo de Nutrição e Odontologia, ofertam a disciplina com a mesma carga horária, 

mas divergem na nomenclatura e ementa. Outro dado analisado, e que é bastante 

preocupante, corresponde ao excesso de conteúdo para uma disciplina de 60 horas, o 

que leva à reflexão sobre a forma como esses conteúdos são apresentados em sala de 

aula. Além disso, há a situação do curso de Farmácia, que vem solicitando a disciplina 

ao DEBIB mesmo sem constar no projeto pedagógico de 2010.  

O Centro de Ciências Sociais, maior centro acadêmico da UFMA, é composto dos 

seguintes cursos de graduação: Administração, Biblioteconomia, Direito, Ciências 

Econômicas, Ciências Contábeis, Ciências Imobiliárias, Comunicação Social 

(Jornalismo, Relações Públicas, Rádio e TV), Hotelaria, Pedagogia, Serviço Social e 

Turismo.  

A pesquisa identificou que não ofertam as disciplinas os cursos de Ciências 

Econômicas, Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas, Rádio e TV) e 

Pedagogia. Os demais cursos do CCSo oferecem as disciplinas com nomenclaturas e 

cargas horárias diferenciadas, mas sempre ministradas pelo Departamento de 

Biblioteconomia. No curso de Administração, a disciplina denomina-se Metodologia da 

Pesquisa, tem 90 horas-aula; no curso de Serviço Social denomina-se Metodologia do 

Trabalho Científico, com carga horária de 45 horas; os cursos de Biblioteconomia, 

Ciências Contábeis, Ciências Imobiliárias, Direito, Hotelaria e Turismo têm a disciplina 

Metodologia do Trabalho Científico com 60 horas-aula.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com a proposta do estudo, ficaram evidentes alterações no que diz 

respeito à oferta das disciplinas MTC e MTEPB pelo Departamento de Biblioteconomia 

nos cursos analisados. Com efeito, observou-se que, embora as referidas disciplinas 

sejam de grande relevância para o percurso acadêmico dos discentes, seis cursos do 

CCBS e CCSo as retiraram do seu Projeto Político Pedagógico; quatro cursos alteraram 
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as ementas, e três alteraram a carga horária; e, por fim, observou-se que dois cursos 

deixaram de ministrá-las em parceria com o Departamento de Biblioteconomia. 

No geral, nos cursos onde as disciplinas são ministradas, oito do CCBS e onze do 

CCSo, as mesmas são ofertadas nos primeiros semestres do ano letivo, indo ao encontro 

dos anseios do Departamento de Biblioteconomia. Este, por sua vez, vê as disciplinas 

como instrumentos facilitadores do discente. 

Ainda que seja prematuro concluir, pois a pesquisa encontra-se em andamento, 

pode-se inferir que há a necessidade de um entendimento maior, por parte dos Cursos 

de Graduação da UFMA, sobre a importância das disciplinas MTEPB e MTC, as quais 

preparam os discentes para o entendimento da dinâmica universitária, da compreensão 

textual, da pesquisa, entre outros. Quanto aos pontos observados, sugere-se que o 

Departamento de Biblioteconomia se manifeste, sobretudo no sentido de propor um 

padrão para o programa da disciplina já utilizado na maioria dos cursos. 
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RESUMO: Numa sociedade cada vez mais conectada, 
emergem novas tecnologias que tendem a impactar as 
diversas áreas do conhecimento, sociais e culturais. Nesse 
contexto, desponta a Internet das Coisas (IoT), tendo como 
premissa interconectar coisas/dispositivos inteligentes a uma 
rede, onde tais dispositivos têm autonomia nas tomadas de 
decisões, organização das informações e tornam possível o 
estreitamento da relação homem x máquina. Este trabalho 
levanta como problema de pesquisa: quais seriam as 
experiências brasileiras e estrangeiras em relação aos 
dispositivos e aplicações mais comumente citados na 
literatura para uso de IoT em bibliotecas? Como objetivo geral 
o trabalho pretende levantar aplicações e dispositivos da IoT 
na literatura brasileira e estrangeira identificando o potencial 
da IoT para serviços em bibliotecas e, como objetivos 
específicos pretende: identificar qual dispositivo teve maior 
índice de uso para implantação em bibliotecas universitárias; 
levantar relatos de experiências em bibliotecas brasileiras e 
estrangeiras com o uso de IoT, verificar  se o RFID também 
aparece na literatura estrangeira como o dispositivo mais 
utilizado, como acontece no Brasil. Trata-se de pesquisa 
bibliográfica, exploratória e de levantamento de dados na 
literatura corrente. Como resultados espera-se propor projeto 
de intervenção para as bibliotecas brasileiras com o uso deste 
mecanismo no Mestrado Profissional em andamento. 
Considera-se que o RFID é um dispositivo com amplas 
possibilidades de aplicações em serviços bibliotecários e 
conhecer suas variadas formas de utilização pode trazer 
benefícios para experiências nacionais. 
 
Palavras-Chave: Agentes inteligentes. Bibliotecas. Internet 
invisível. 
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ABSTRACT: In an increasingly connected society, new technologies emerge that tend to 
impact the various areas of knowledge, social and cultural. In this context, the Internet of 
Things (IoT) emerges, with the premise of interconnecting intelligent things / devices to a 
network, where such devices have autonomy in making decisions, organizing information 
and making it possible to narrow the relationship between man and machine. This work 
raises as a research problem: what would be the Brazilian and foreign experiences 
regarding the devices and applications most commonly cited in the literature for IoT use in 
libraries? As a general objective the work intends to raise IoT applications and devices in 
the Brazilian and foreign literature, identifying the potential of IoT for library services and, 
as specific objectives, to identify which device had the highest usage rate for implantation 
in university libraries; to raise reports of experiences in Brazilian and foreign libraries 
with the use of IoT, to verify if RFID also appears in foreign literature as the most used 
device, as it happens in Brazil. It is a bibliographical, exploratory and data collection 
research in current literature. As results, it is expected to propose an intervention 
project for the Brazilian libraries with the use of this mechanism in the Professional 
Master in progress. It is considered that RFID is a device with ample possibilities of 
applications in librarian services and to know its varied forms of use can bring benefits 
to national experiences 

Keywords: Smart devices. RFID. Libraries. Internet of Things. 

1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer do tempo, as sociedades se desenvolveram num processo 

de interação por meio das suas “redes” e mediante as suas necessidades 

idealizaram técnicas/tecnologias, as quais tinham sua especificidade, assim 

também foram com as pinturas rupestres até chegar ao papel. 

Nesse sentido, no comportamento da sociedade em rede, surge a 

possibilidade de as “coisas”, ou seja, os objetos, se conectarem. Num contexto 

atual, mediante aos avanços tecnológicos, destaca-se a Internet das Coisas 

(IoT), tendo como premissa a interconexão dos objetos dentro de uma rede, 

possibilitando que esses objetos trafeguem de modo onipresente e móvel, 

fazendo análise e processamento de informações mais céleres e inteligentes. 

A IoT pode ser compreendida a partir da convergência e inter-relação das 

tecnologias que a antecedem. Desta forma, vai além da orientação de objetos 

por meio de sensores de rede, tornando possível a interação entre Smart Items 

x humano e máquina x máquina. Considerando que a IoT já desponta 
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comercialmente em setores como logística e medicina, desponta-se a 

possibilidade de implementação da tecnologia em bibliotecas universitárias, pois 

visa uma melhor análise dos dados, das informações e, em consequência, 

decisões mais eficientes. 

Considerando os aspectos das diversas aplicações e dispositivos, a 

tecnologia RFID desponta com maior potencial para inserção em serviços das 

bibliotecas, conforme destacam Fortune (2012) e Stefanidis; Tsakonas (2015). 

Por assim destacar-se, pretende-se buscar na literatura corrente as aplicações 

e dispositivos que tenham como base o RFID. 

A justificativa para escolha do tema parte da possibilidade de demonstrar 

que é possível o uso desta tecnologia nas atividades desenvolvidas nas 

bibliotecas universitárias brasileiras além do fato de interesse profissional e de 

aprofundamento no assunto. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O crescente número dos dispositivos inteligentes, baseados em IoT, 

possibilitou que as novas tecnologias estivessem mais presentes no cotidiano 

da sociedade, abrangendo os canais de comunicação e informação de forma 

que as “coisas” conversem entre si, de forma autônoma, para “tomada de 

decisões”, sem a necessidade da presença de um humano (DUTRA; 

TORIANI, 2016). 

No decorrer dos séculos as bibliotecas passaram por diversas mudanças 

relevantes, desde aspectos estruturais, físicos e tecnológicos para melhor 

atender aos usuários. Atualmente o avanço da web atravessando os moldes 

tecnológicos, proporcionou maior impacto frente às oportunidades de novos 

produtos e serviços, uma vez que as bibliotecas tendem a modernizar-se à 

medida que novas tecnologias emergem (WÓJCIK, 2015). 

Assim, a inteligência nas próprias coisas tende a aumentar o poder da 

rede através da devolução de processamento de informação. Segundo 
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Massis (2015), a IoT baseia-se em alguns fatores predominantes como a 

velocidade de entrega e a plataforma na qual a entrega é realizada. 

Segundo Pujar e Satyanarayana (2015) e OCLC (2015), as bibliotecas 

estão propensas às mudanças, considerando o seu processo evolutivo ao 

longo da história, e a IoT tende a se tornar fator preponderante nesse cenário, 

pois possibilita maior interação com seus usuários e torna a disseminação da 

informação, o empréstimo, o inventário, o estudo de usuários, por meio do seu 

comportamento e suas competências informacionais. Tais entendimento 

podem ser, mais eficientes, a partir da adoção de sensores que proporcionam 

agilidade, rapidez e novas oportunidades de organização do trabalho e 

eficiência nos processos. 

O RFID demonstra ser a aplicação com grande versatilidade, podendo 

ser usada para inventário, empréstimos, rastreamento de itens e no 

intercâmbio de informações. Todavia, é necessário que se tenham critérios no 

seu uso, partindo do princípio da confidencialidade das informações dos 

usuários. Os aspectos de segurança e privacidade ainda são desafios para a 

IoT, o que provoca reflexão diante do aumento desses dispositivos e a 

ausência da diretiva de segurança, mas, por sua vez, não deixam de avançar 

em possibilidades inovadoras, conforme aponta Massis (2015). 

No contexto comercial, a IoT tem conseguido seu espaço com novas 

possibilidades de usos e, sendo assim, pode-se pensar na implantação de 

mecanismos parecidos para o ambiente de bibliotecas uma vez que, com 

usuários mais exigentes, torna-se necessário reinventar serviços, processos 

e produtos a fim de possibilitar acesso a informação de forma mais rápida e 

inteligente e, também, porque não pensar em bibliotecas inteligentes? 

 
3 METODOLOGIA 

 

Para atender aos objetivos do trabalho, serão descritos, a seguir, os passos 

conduzidos para a realização da pesquisa, bem como os conceitos relacionados 



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2 , Ed. Especial,  p.115-122, maio/ago. 2018 

 

 

119 

à tipologia de trabalhos e classificação de pesquisas. Desta forma, entende-se 

que metodologia é um princípio cientifico fundamental que tende a orientar e 

observar o comportamento de uma pesquisa trazendo seus aspectos em forma 

de resultados e alcançando, assim, os objetivos ali empregados (GIL, 2008). 

A pesquisa bibliográfica, para Lakatos e Marconi (2003) e Cervo e Bervian 

(2002) se baseia em materiais já publicados, tendo por premissa trazer novas 

contribuições e explorações, considerando a lacuna existente em uma temática. 

Foi possível identificar, no levantamento bibliográfico realizado, que há um baixo 

número de publicações sobre esta temática no Brasil, especialmente no 

contexto das bibliotecas, sendo recuperado em volume mais expressivos nos 

veículos internacionais de comunicação. 

Trata-se, ainda, de pesquisa exploratória que, para Cervo e Bervian 

(2002, p. 69) “realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as 

relações existentes entre os elementos componentes da mesma”. Segundo 

Gil (2008, p 27), tem como principal finalidade “desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

A metodologia adotada para a realização do trabalho consistirá de 

revisão de literatura publicada sobre o tema, por meio de levantamento 

bibliográfico em bases de dados nacionais e internacionais, compreendendo 

o período de 2011 a 2017. Trata-se, portanto, de pesquisa exploratória sobre 

aplicação da IoT nas bibliotecas com vistas a propor um projeto de intervenção 

nas bibliotecas brasileiras a partir das experiências estrangeiras, 

especialmente àquelas relacionadas ao uso do RFID, já utilizado 

nacionalmente. 

 

4 RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS 
 

A partir dos objetivos de pesquisa traçados, pretende-se, com os 

resultados parcialmente alcançados, ampliar as discussões na área da 
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Biblioteconomia e Ciência da Informação sobre as possibilidades de uso e 

aplicação de IoT nas bibliotecas universitárias brasileiras, considerando seu 

potencial de adaptação e celeridade nos processos. Inicialmente foi possível 

identificar que dentre as tecnologias que se baseiam na IoT, o RFID tem maior 

aderência, baixo custo e inúmeras possibilidades de aplicações, o que 

corroboram com o cerne da pesquisa. 

Nesse cenário, mais especificamente, a pesquisa se debruçará no estudo, 

da frequência do usuário na biblioteca, utilizando o RFID para sua 

geolocalização. No atual ambiente da biblioteca, pode-se identificar, 

estatisticamente, os usuários que têm visitado a Biblioteca apenas quando eles, 

efetivamente, realizam um empréstimo, já que nem todas possuem mecanismos 

para levantamento de frequência de usuários que consultam suas 

dependências. Uma simples coleta de dados ao final do dia, não identifica 

quem esteve com aquele item tampouco aponta as seções mais visitadas 

daquele usuário. 

Por fim, a miniaturização dos dispositivos e a busca no contexto da 

interoperabilidade tendem a tornar cada vez mais possível a inserção da 

tecnologia de IoT nas bibliotecas. A saturação na gestão de determinados 

processos diários pode ser facilitada com o uso de fluxo de trabalho baseado em 

middleware. Partindo para o cenário da biblioteca, seria possível identificar 

quantas vezes um determinado usuário esteve naquela unidade, mesmo sem 

fazer o empréstimo, a partir do simples uso de uma etiqueta RFID em seu cartão 

institucional, a exemplo da tecnologia UID, que possibilitam analisar a frequência 

e localização de um indivíduo. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se considerar, pelo exposto, que a IoT ainda está em um estágio 

inicial no contexto das bibliotecas, o que consequentemente possibilita maior 

aprofundamento neste campo. Sua utilização na Biblioteconomia e Ciência 
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da Informação, possibilitará a melhoria nos serviços bibliotecários, na 

recuperação da informação, no intercâmbio informacional, no processo de 

disseminação seletiva da informação, no estudo do usuário. Assim como as 

grandes organizações que desenvolvem aplicações baseadas no 

comportamento dos seus clientes, as Bibliotecas podem apropriar-se e 

desenvolverem mais aplicações voltadas para os seus “clientes”. As 

tecnologias avançam rapidamente e as bibliotecas devem utilizá-las a seu 

favor, principalmente mudando processos e trazendo inovações para os 

usuários. 
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RESUMO: Este estudo apresenta os métodos ativos de ensino 
aprendizagem como uma alternativa e possibilidade praticável 
em salas de aulas no sentido de almejar as mudanças em que 
tanto se discute em torno da área da Biblioteconomia. As 
metodologias ativas de ensino aprendizagem são metodologias 
de ensino que se utilizam situações reais ou simulações 
baseadas em evidências com o propósito de despertar no 
estudante a autonomia na busca do conhecimento e na 
resolução de problemas. São métodos didático/pedagógico que 
algumas instituições de ensino superior têm adotado em suas 
práticas de ensino. O ensino baseado em evidência visa 
promover competências, habilidades e atitudes nas atividades 
propostas, tem o aluno como personagem principal no processo 
de aprendizagem e o professor como mediador/facilitador no 
processo de construção do conhecimento. O objetivo é estimular 
o desenvolvimento do pensamento crítico, de habilidades para 
resolução de problemas e de compreender com maior 
propriedade os conceitos, teorias e práticas. Trata-se de 
metodologias que já tem sido utilizada em alguns cursos de 
graduação. A partir da revisão de literatura busca-se mostrar a 
aplicação do método em outras áreas do conhecimento. Espera-
se com o resultado da pesquisa levantar elementos possíveis de 
análise para implantação do método nos cursos de 
Biblioteconomia. 
 
Palavras-Chave: Metodologias Ativas de Ensino 
Aprendizagem. Ensino e pesquisa em Ciência da Informação. 
Biblioteconomia. 
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ABSTRACT: This study presents the active methods of teaching learning as an alternative and 
feasible possibility in classrooms in the sense of craving the changes in which much is discussed 
around the area of Librarianship. The active methodologies of teaching learning are 
methodologies of teaching that uses real situations or simulations based on evidences with the 
purpose of awakening in the student the autonomy in the search of knowledge and in the 
resolution of problems. These are didactic / pedagogical methods that some higher education 
institutions have adopted in their teaching practices. Evidence-based teaching aims to promote 
competencies, skills and attitudes in the proposed activities, has the student as the main character 
in the learning process and the teacher as mediator / facilitator in the process of knowledge 
construction. The goal is to stimulate the development of critical thinking, problem solving skills, 
and to better understand concepts, theories, and practices. These are methodologies that have 
already been used in some undergraduate courses. From the literature review it is sought to show 
the application of the method in other areas of knowledge. It is hoped that the result of the research 
will raise possible elements of analysis for implantation of the method in the courses of 
Librarianship. 
 
Keywords: Active Teaching Methodologies Learning.Education and research in Information 
Science. Librarianship. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em diversas áreas do conhecimento é notório o discurso da importância de se 

formar profissionais que estejam aptos para atender as demandas do mercado de 

trabalho. Na Biblioteconomia não tem sido diferente. Diante do crescimento das áreas de 

atuação do profissional bibliotecário e do avanço da tecnologia, alguns cursos da área 

vêm fazendo alterações em seus currículos na tentativa de melhor conciliar a teoria e 

prática com o objetivo de ofertar para o mercado profissionais habilitados para exercer a 

profissão. No entanto, muitas discussões giram em torno da reformulação de tais 

currículos, dentre elas cabe destacar os ensinos das técnicas ao sobressair os aspectos 

sociais do exercício profissional, a falta de competências e habilidades para lidar com os 

avanços tecnológicos e iniciativas em tomadas de decisões. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do MEC para os cursos de 

Biblioteconomia, no fim de sua formação o profissional bibliotecário deverá estar apto 

para interagir e agregar valor nos processos de geração, transferência e uso da 

informação, em todo e qualquer ambiente, além de saber criticar, investigar, propor, 

planejar, executar e avaliar recursos e produtos de informação; no entanto, o que 

percebemos é que ainda existem profissionais, sobretudo os recém formados, com falta 
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de assimilação das demandas do mercado de trabalho quanto aos quesitos mencionados 

acima. 

Mas onde está o impasse? Nas ofertas das disciplinas? No perfil do aluno? Na 

metodologia de ensino? 

Na tentativa de sanar questões como essas algumas instituições de ensino estão 

adotando as Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem, que são métodos que 

consideram o aluno como centro do processo de ensino. A metodologia prevê a 

integração de várias disciplinas e o papel mediador do professor; sendo entendida como 

uma prática que estimula o desenvolvimento do pensamento crítico, de habilidades para 

resolução de problemas e de compreender com maior propriedade os conceitos da área 

do conhecimento. Práticas tão emergentes no mercado de trabalho. 

O objetivo geral da pesquisa visa refletir, à luz das Metodologias Ativas de Ensino 

Aprendizagem, como poderiam ser utilizados seus princípios no ensino da 

Biblioteconomia e tem por objetivos específicos: a) levantar os conceitos de Metodologias 

Ativas de Ensino Aprendizagem, b) verificar as características adotadas neste modelo de 

ensino, c) comparar o tipo de ensino neste modelo com o tradicional, e d) diferenciar os 

tipos de metodologias de metodologias ativas. Espera-se com os resultados levantar 

elementos possíveis de análise para possível implantação do método em currículos de 

cursos de Biblioteconomia. 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

Nas últimas décadas a sociedade vem passando por várias mudanças no contexto 

social, econômico, político, cultural e tecnológico, mudanças que tem impactado 

sobremaneira as vidas das pessoas, sobretudo em ambientes profissionais. Para não 

caminhar na contramão com as transformações do mundo moderno, instituições e 

empresas buscam se reinventar para atender as demandas do mercado. Para tanto, se 

faz necessário contratar profissionais aptos, capazes de atender a tais exigências, eis 

uma tarefa desafiadora das Universidades, romper com os métodos tradicionais de 

ensino onde o professor é o principal transmissor do conhecimento para adotar práticas 

pedagógicas inovadoras que promovam uma formação capaz de atender as 

necessidades atuais do mercado.   



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial,  p. 123-130, maio/ago. 2018 

 

 

126 

É com esse propósito que algumas instituições de ensino vêm adotando as 

Metodologias ativas de ensino aprendizagem, bem como profissionais e pesquisadores 

de diversas áreas do conhecimento vem defendendo em suas pesquisas essas práticas 

em salas de aulas, conforme aponta um estudo ao abordar o uso de uma das 

metodologias ativas na Faculdade de Medicina de Marília. 

Essa iniciativa acabou se propagando ao longo dos anos para outras 
escolas e países, incluindo 157 cursos e 126 instituições em 26 países. A 
ABP também é utilizada em outras áreas, como Direito, Arquitetura, 
Biblioteconomia e Economia. A ABP, diferentemente do método de ensino 
tradicional baseado na transmissão de conhecimentos disciplinares, 
representa uma perspectiva do ensino-aprendizagem ancorada no 
construtivismo, na (re)construção dos conhecimentos, cujo processo é 
centrado no estudante. (MORAES; MANZINI, 2006, p.126). 

 

Em várias áreas do conhecimento profissionais, docentes e pesquisadores sentem 

a necessidade de mudanças nas práticas de ensino para atenderem às necessidades 

atuais de práticas profissionais. Em vários discursos percebe-se o uso de métodos ativos 

como alternativas para tais mudanças. Pesquisadores das áreas de ciências da saúde 

apresentam características importantes das metodologias ativas na formação profissional 

em medicina. (MITRE et al., 2008, p.2134).   

Já na Fisioterapia, diante das crises de paradigmas que perpassam esta área, 

pesquisadores defendem a implantação da problematização como método ativo de 

ensino aprendizagem no ensino da graduação. (AGUILAR; ROCHA JUNIOR, 2010, p.4). 

As contribuições do uso das metodologias ativas na formação contínua de professores é 

também objeto de estudo nas áreas das ciências exatas.  

De uma maneira geral, o professor das disciplinas de Ciências da 
Natureza e das disciplinas correlacionadas tem sido cada vez mais 
forçado a repensar suas práticas pedagógicas, renovando as formas de 
contextualização para motivar o aluno a ter interesse pelo estudo das 
ciências. Acreditamos que a metodologia da Aprendizagem Baseada na 
Resolução de Problemas (ABRP) é uma alternativa para auxiliar o 
professor nessa tarefa. (DELIZOICOV et al., 2002 apud AMADO, 2015, 
p.710). 

 

Ao abordar sobre o ensino, a pesquisa e a aprendizagem baseada em problemas 
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autores sinalizam caraterísticas como colaboração, responsabilidade, criatividade, 

negociação, dentre outros, que o mercado tanto almeja dos profissionais. (BUFREM; 

SAKAKIMA, 2003, p.355) 

Percebe-se que a Aprendizagem Baseada em Problemas – PBL é um dos 

métodos ativos mais difundidos e adotados pelas Universidades e consequentemente os 

mais discutidos em pesquisas de relatos de experiências, porém existem outros métodos 

em que é possível ser trabalhado no ensino superior, como por exemplo a pedagogia da 

problematização e do projeto, a problematização do arco de Marguerez, estudos de caso, 

dentre outros. (PAIVA et al., 2016). 

Assim como em outras áreas, a necessidade de mudanças na formação 

profissional em Biblioteconomia para atender as exigências atuais de mercado se faz 

necessário, porém pouco se tem discutido sobre a possibilidade do uso das metodologias 

ativas nos cursos de graduação. Até o presente momento somente um artigo foi 

encontrado, trata-se de um relato de experiência, de um modelo piloto, sobre o uso do 

PBL na disciplina Fontes de Informação no curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal de Alagoas. Os autores apresentam como foi a experiência com o método ativo 

PBL na disciplina Fontes de Informação: 

A grade curricular do curso concentra muitas horas em sala de aula, 
ficando pouco temo para a pesquisa. Com a ABP a disciplina Fontes de 
Informação foi dividida em quatro momentos durante o semestre, ficando 
as atividades divididas assim, no primeiro momento, na sala de aula 
presencial haverá discussão e leituras sobre prática de interrelação, para 
que os alunos e professor possam perceber e entender os problemas que 
poderão enfrentar quando se trabalha em grupo, no segundo momento, 
baseado nas leituras refletirá essa situação na metodologia de ABP, a 
partir dos seguintes procedimentos: os alunos divididos em grupos 
menores participarão de dinâmicas na qual identificarão o problema de 
sala de aula contido no texto para assim fazer o levantamento das 
hipóteses, nas quais tentarão resolver tal problema, primeiramente em 
grupo com auxílio do mediador, no terceiro momento, os alunos já 
entendendo a metodologia ABP trabalharão de forma não presencial no 
AVA, no qual farão seus questionamentos e ampliarão seus 
conhecimentos independentes. Em seguida as informações serão 
compartilhadas com os demais membros do grupo. O quarto e último 
encontro será presencial com todos os participantes socializando o 
resultado do  trabalho onde acontecerá o processo de avaliação e auto-
avaliação. (VALE; COSTA; MERCADO, 2017, p.9 ). 
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Percebe-se que é unânime entre as diversas áreas do conhecimento a 

necessidade do uso das metodologias ativas como uma alternativa para atender as 

demandas atuais do mercado de trabalho, por outro lado implantar os métodos ativos nos 

cursos de graduação requer muito estudo e preparo por parte das Instituições e da equipe 

acadêmica e sobretudo despertar nos estudantes o interesse pela proposta. Trata-se de 

um desafio. Necessário, possível e realizável! 

3 METODOLOGIA 

Para se alcançar o objetivo de analisar o uso das metodologias ativas no curso de 

Biblioteconomia serão necessários levantar os preceitos básicos da Metodologias Ativas 

de Ensino Aprendizagem e comparar o uso de tais métodos em outras áreas do 

conhecimento. Desse modo para um maior aprofundamento do objeto de pesquisa será 

feito uma revisão de literatura. A pesquisa também se constitui como exploratória, por ser 

um assunto pouco discutido na área de Biblioteconomia e na literatura nacional.  

4 RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS  

Pretende-se com os resultados da pesquisa apresentar informações relevantes 

sobre implantação e uso das metodologias ativas em cursos de Biblioteconomia, além de 

apresentar os tipos de métodos ativos, como poderão ser reformulados os currículos, as 

dinâmicas utilizadas em salas de aula, bem como questões de infraestrutura física e 

tecnológica necessárias. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ensinar o aluno a aprender, a ser crítico, dinâmico e a desenvolver habilidades 

para situações problemas são os princípios da formação ancorada nas metodologias 

ativas, uma didática que proporciona o discente saber buscar os conhecimentos 

necessários para a tomada de decisão, uma das competências tão almejadas pelo 

mercado de trabalho. O estudo inicial sobre esta temática revela que várias áreas do 

conhecimento têm refletido sobre a necessidade de quebras de paradigmas nos cursos 

de graduação para atender as demandas do mercado e defendem o uso de métodos de 

ensino inovadores. É latente os discursos nesse contexto também na área da 

Biblioteconomia por profissionais, acadêmicos e pesquisadores.  
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Com base em algumas instituições que já utilizam o método, nos preceitos básicos 

das metodologias ativas, nos relatos de experiências e levantamento de literatura, busca-

se apresentar a proposta da utilização das metodologias ativas para os cursos de 

graduação em Biblioteconomia. 

REFERÊNCIAS 

AMADO, Manuella Villar. Aprendizagem baseada na resolução de problemas (abrp) na 
formação contínua de professores de ciências. Interacções, Lisboa, v. 11, n. 39, p. 
708-719, 2015. Disponível em: <http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/8770>. 

AGUILAR-DA-SILVA, Rinaldo Henrique; ROCHA JUNIOR, Adeir Moreira. Avaliação da 
problematização como método ativo de ensino aprendizagem nos cenários de prática 
do curso de fisioterapia. Revista e-curriculum, São Paulo, v. 5 n. 2, p. 1-20, jul. 2010. 
Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum>. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Nacionais dos 
cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, 
Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia.  Parecer nº 
CNE/CES 492/2001, de 03 de abril de 2001, Brasília, DF, 2001. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf>. 

BUFREM, Leilah Santiago; SAKAKIMA, Andréia Massamí. O ensino, a pesquisa e a 
aprendizagem baseada em problemas.Transinformação, João Pessoa, v. 15, n. 3, p. 
351-361, 2003. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0103-37862003000300006>. 

MITRE, Sandra Minardi et al.  Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na 
formação profissional em saúde: debates atuais. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de 
janeiro, v. 13, nº 2, p. 2133-2144, 2008. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/csc/v13s2/v13s2a18.pdf>. 

MORAES, Magali Aparecida Alves de; MANZINI, Eduardo José. Concepções sobre a 
Aprendizagem Baseada em Problemas: um Estudo de Caso na Famema. Revista 
Brasileira De Educação Médica, Brasília, v. 30, n. 3, p. 125-135, jan./abr. 2005. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/icse/v13n28/v13n28a07.pdf>. 

PAIVA, Marlla Rúbya Ferreira et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: 
revisão integrativa. Sanare, Sobral, v. 15, n. 2, p. 145-153, jun./dez. 2016. Disponível 
em:<https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1049>. 

VALE, Helena Cristina Pimentel do; COSTA, Emmanuele Maria Correia; MERCADO, 
Luis Paulo Leopoldo. Aprendizagem baseada em problemas: uma estratégia de ensino 
aprendizagem no curso de biblioteconomia e pedagogia. In: Portal educativo de las 
Américas. 2014. Disponível em: 



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial,  p. 123-130, maio/ago. 2018 

 

 

130 

<http://recursos.portaleducoas.org/publicaciones/aprendizagem-baseada-em-
problemas-uma-estrat-gia-de-ensino-aprendizagem-no-curso-de>. 

CER /CES 492 

 

 



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial. 1, p. 131-137, maio/ago. 2018 

 

 

131 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MEDIAÇÃO DE LEITURA LITERÁRIA AOS SURDOS 
UNIVERSITÁRIOS POR MEIO DOS QUADRINHOS  

THE MEDIATION OF LITERARY READING FOR 
DEAFTS COLLEGE STUDENTS THROUGH COMICS  

 
Valéria Aparecida Bari 

Universidade Federal de Sergipe 

Shirley dos Santos Ferreira 

Universidade Federal de Sergipe 

Vanderlea Nóbrega Azevedo Cortes 

Universidade Federal de Sergipe 

 

 

 

Edição Especial 

Anais do 2º Encontro 

Regional Norte-

Nordeste de 

Educação em 

Ciência da 

Informação  2º 

ERECIN N-NE 

 

RESUMO: A presente comunicação descreve projeto de pesquisa em 
andamento, que tem como objetivo a verificação do potencial de mediação 
da leitura literária para universitários surdos, por meio da utilização do 
recurso já disponível e acessível das adaptações na linguagem das 
histórias em quadrinhos. A contribuição esperada no campo da Ciência da 
Informação se refere às teorias e práticas da mediação de leitura e 
formação do leitor em diferentes ambientes sociais e unidades de 
informação, como praticada pelos profissionais do ramo, a saber: 
bibliotecários, documentalistas, gestores da informação e congêneres. De 
modo axial, ou seja, dentro do mesmo eixo de atuação, beneficiará 
professores, educadores, docentes, intérpretes, familiares e outros atores 
sociais diretamente atuantes na educação formal, informal e não-formal 
de surdos. O método utilizado será o hipotético-dedutivo, sob os princípios 
de Popper. A abordagem de pesquisa será antropológica e o trabalho de 
campo obedecerá roteiro baseado em pesquisa-ação, com adoção de 
instrumentos de observação quali-quantitativos e registros etnográficos 
concomitantes às observações em campo (fotografias e, se possível, 
registros fílmicos). A análise utilizada será de caráter misto, no 
desenvolvimento de estudo correlacional de variáveis independentes sob 
manipulação ao longo do período de observação. O desenho do 
experimento aplicável ao grupo-teste (universitários surdos) se propõe a 
trabalhar em nível individual e grupal, mediante a expressão de escalas 
de categorias teóricas previamente coletadas na literatura especializada, 
medindo níveis de satisfação, assim como a resposta às questões 
abertas, para a prospecção de indicadores em metodologia observacional 
pós-indexada. Verificou-se que o desenvolvimento dessa pesquisa e de 
outras congêneres se articula com os esforços em nível nacional e mundial 
no século XXI, pela disseminação da informação e do conhecimento, 
como fator de progresso social científico, melhoria da qualidade de vida e 
concretização do potencial individual e coletivo dos discentes brasileiros 
integrados ao ensino superior, mediante suas particularidades. 
 
Palavras-Chave: Didática do Ensino Superior. Promoção do Livro e da 
Leitura. Inclusão Social – Ensino Superior. Formação do Leitor. Mediação 
de Leitura – Surdos.  
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ABSTRACT: This communication describes a research project in progress, which aims to verify 
the potential mediation of literary reading for deaf students, through the use of the available and 
accessible resource of adaptations in the language of comics. The expected contribution in the 
field of Information Science refers to the theories and practices of reading mediation and training 
of the reader in different social environments and information units, as practiced by professionals 
in the field, namely: librarians, documentalists, information managers and congeners. Axially, that 
is, within the same line of action, it will benefit teachers, educators, teachers, interpreters, family 
members and other social actors directly involved in the formal, informal and non-formal education 
of the deaf. The method used will be the hypothetico-deductive, under the principles of Popper. 
The research approach will be anthropological and fieldwork will follow an action-research 
roadmap, with the use of qualitative and quantitative observation tools and ethnographic records 
concomitant with field observations (photographs and, if possible, film records). The analysis used 
hibred procedures in the development of a correlational study of independent variables under 
manipulation throughout the observation period. The study design of the test group (deaf students) 
proposes to work at the individual and group level, by means of the expression of theoretical 
categories scales previously collected in the specialized literature, measuring levels of 
satisfaction, as well as the response to open questions, for the prospection of indicators in post-
indexed observational methodology. It was verified that the development of this research and of 
other similar ones is articulated with the efforts at the national and world level in the XXI century, 
by the dissemination of information and knowledge, as a factor of scientific social progress, 
improvement of the quality of life and realization of the potential individual and collective education 
of Brazilian students integrated into higher education, through their particularities.  
 
Keywords: Didactics of Higher Education. Promotion of the Book and Reading. Social Inclusion 
- Higher Education. Formation of the Reader. Mediation of Reading - Deaf. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A proposta desta comunicação é a exposição de pesquisa em andamento, 

desenvolvida como contribuição da Ciência da Informação à disseminação da informação 

com a superação de dificuldades gerada pela privação de sentidos. Mediante 

experiências prévias de mediação de leitura literária a públicos ecléticos, foi decidido 

voltar-se para as necessidades informacionais dos acadêmicos surdos no ambiente 

social universitário e, por conseguinte, às unidades de informação universitárias e 

especializadas.  

Ocorre que a convivência do surdo com os registros imagéticos é muito dinâmica, 

com melhor compreensão da função de representações, já que a visão é um sentido 

predominante que promove a compensação na aprendizagem dos mesmos, como já 
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conhecido por meio dos estudos de compensação de Vygotsky1 no séc. XX (apud VEER; 

VALSINER, 1996, p 74-75). Nesse ponto, pudemos constatar, na experiência do 

exercício da Biblioteconomia e da docência superior em Ciência da Informação, a 

eficiência dos esquemas imagéticos e a potência das histórias em quadrinhos na 

mediação de conteúdos complexos, para surdos em especial e também para ouvintes, 

representando um recurso universal de leitura.   

A justificativa dessa pesquisa se vincula à docência e pesquisa na situação 

inclusiva em nível superior, na qual os discentes surdos experimentam dificuldades no 

domínio de conceitos complexos, devido à pouca familiaridade com a Língua Portuguesa 

em seu registro escrito. O problema pesquisado se refere à superação do 

desenvolvimento deficitário de habilidades, competências, hábitos e gostos leitores entre 

a comunidade surda. 

O objetivo geral da pesquisa em andamento é a verificação da viabilidade da 

mediação da leitura literária para surdos universitários, mediante a utilização do recurso 

já disponibilizado e acessível da adaptação por meio da linguagem das histórias em 

quadrinhos.  

2 REVISÃO DE LITERATURA  

O marco teórico da elaboração da pesquisa, ou seja, uma afirmação importante 

que respalda o conteúdo sobre a apropriação da informação e do conhecimento literário, 

se configura na ampliação do conceito explicitada por Colomer (2007), que enfatiza o 

acesso do aluno à leitura literária como a protagonização no debate cultural: 

Neste novo marco conceitual ficou claro que o interesse na formação 
literária na escola não tem como raiz a transgressão de um discurso 
estabelecido sobre as obras, mas que a educação literária serve para que 
as novas gerações incursionem no campo do debate permanente sobre a 
cultura, na confrontação de como foram construídas e interpretadas às 
ideias e os valores que a configuraram. Por conseguinte, tratava-se de 
desenvolver uma capacidade interpretativa, que permitiria tanto uma 
socialização mais rica e lúdica dos indivíduos como a experimentação de 
um prazer literário que se constrói ao longo do processo (COLOMER, 
2007, p. 29).  

                                                           

1 A grafia ‘Lev Semyonovich Vygotsky’ é transcrita a partir do original em alfabeto cirílico Ë�� ���������
Â	
�����. Será adotada nessa comunicação a grafia com dois ‘y’ na palavra ‘Vygotsky’, muito embora 
existam outras igualmente aceitas, com aparição na literatura especializada.  
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Anteriormente, na obra de Colomer, podemos destacar a adoção do conceito de 

mediação para a disseminação da leitura literária, assim como na essência da 

participação social como geradora de situações de aprendizagem. Sendo assim, a 

mediação para Colomer cria as condições para a compreensão do texto literário e efetiva 

participação na cultura letrada: 

Este enfoque sustenta a nova orientação da pesquisa psicológica em 
direção ao estudo da “leitura como processo de compreensão do texto” e 
do estudo das formas narrativas do discurso como “um sistema cultural 
extraordinariamente potente para dar forma à experiência” (COLOMER, 
2003, p. 83). 

Ao longo de toda a produção analisada, o conceito de mediação emergiu como o 

mais representativo das ações de disseminação da leitura literária nos diferentes 

ambientes sociais, sendo que Colomer e outros autores representativos do tema o tem 

como sintagma comum em seus enunciados. Ao dissertar sobre a aplicabilidade da leitura 

literária, por exemplo, Colomer afirma que: Desborda da escola e abarca, em realidade, 

toda a mediação adulta entre crianças e os livros, tanto na formação regulamentar como 

no âmbito informal (COLOMER, 2003, P. 135).  

Em relação à Ciência da Informação, a questão de mediação de leitura tem seu 

contexto de aplicações ampliado, de modo que contemple a formação continuada de 

gostos e hábitos leitores ao longo da vida, satisfazendo à diferentes necessidades 

informacionais. Além disso, a Ciência da Informação comporta os aspectos da teoria 

literária, da psicologia da leitura e da formação de competências literárias ao longo da 

vida, extrapolando o processo da escolarização, para a relação de cada indivíduo com 

os registros do conhecimento ao longo da vida. Desse modo, para a fundamentação da 

pesquisa, o conceito de mediação de leitura será considerado segundo os cânones da 

Ciência da Informação, na formulação de Armando Malheiro da Silva: 

Na comunicação mediatizada, a mediação é o elo entre o enunciador e o 
destinatário pelo qual se fundam e garantem a coerência e a continuidade 
institucionais da comunicação. A mediação manifesta-se na emergência 
de uma linguagem, de um sistema de representações comum a toda uma 
comunidade, a toda uma cultura. E, ao mesmo tempo, esse sistema de 
representação gera um sistema social, colectivo, de pensamento, de 
relações, de vida, ou seja, uma sociabilidade, que corresponde a uma 
forma de identificação social e é equivalente, na lógica da pertença, à 
identificação simbólica ao outro na lógica da filiação e da subjectividade. 
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Entenda-se por sociabilidade o conjunto de representações, de condutas 
e de práticas pelas quais uma pessoa é reconhecida como pertencendo 
a uma mesma sociedade. A manifestação concreta das mediações resulta 
de uma evolução verificada na vida pessoal, ou seja, o social surge na 
consciência [...] (SILVA, 2010, p. 3).  

Como recurso de mediação da leitura literária para surdos, elegemos a adaptação 

literária por meio da linguagem das histórias em quadrinhos, que passaremos a chamar 

de “adaptação em quadrinhos”. O novo formato de apresentação do texto-fonte se define 

como uma narrativa sequencial de matriz visual-verbal, na qual não se pode separar o 

texto escrito e imagem na produção de sentido.  

3 METODOLOGIA 

O método utilizado será o hipotético-dedutivo, sob os princípios de Popper. Este 

filósofo austríaco nos legou importantes instrumentos de validação, pois:  

Especificamente, foi adepto da Tendência Analítica que priorizava o 
aspecto metodológico para o desenvolvimento da Ciência, criticando de 
forma direta o método indutivo, que em sua concepção, proporcionava 
apenas uma semelhança de regularidade dos fenômenos o que 
impossibilitaria refutar qualquer teoria. Para este, o ponto de partida da 
investigação não está somente pautado na simples observação de fatos e 
inferência de enunciados. Em sua concepção o trabalho científico agrega 
valor real quando se realiza uma operação de pesquisa buscando 
solucionar um problema descoberto a partir da observação e do 
conhecimento aprofundado. Dessa forma, compreende-se que este 
pesquisador defende a máxima que a Ciência existe para resolver os 
problemas da humanidade. Neste processo, o investigador busca soluções 
possíveis a partir de explicação racional a ser compreendida ou 
aperfeiçoada. Surge então o método hipotético-dedutivo, baseado na 
falseabilidade. Desse modo, segundo Popper, é a partir da observação, da 
verificação da insuficiência de explicações ou quadros de referência e, 
sobretudo, da formulação de conjecturas ousadas que a Ciência caminha 
rumo ao conhecimento (CORRÊA; SANTANA; BARI, 2014, p. 3) 

O critério metodológico visa a validação de estudos para além da simples indução, 

no intuito de analisar e correlacionar os indicadores. As verificações compreenderão os 

enunciados teóricos, mas também os discursos disciplinares diferenciados de sua 

concepção, como a Biblioteconomia, a Psicologia, a Educação, a Filosofia e os estudos de 

Letras Vernáculas.   

 A abordagem de pesquisa será antropológica e o trabalho de campo obedecerá 

roteiro baseado em pesquisa-ação, com adoção de instrumentos de observação quali-
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quantitativos e registros etnográficos concomitantes às observações em campo (fotografias 

e, se possível, registros fílmicos). A análise utilizada será de caráter misto, no 

desenvolvimento de estudo correlacional de variáveis independentes sob manipulação ao 

longo do período de observação. Os procedimentos de sondagem de campo serão 

aplicados em duas fases, sendo uma grupal e outra individual, no período de abril à agosto 

de 2018.  

4 RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS  

Considerando o desfecho primário como a variável independente mais importante 

do estudo que motiva o experimento, ou seja, da hipótese norteadora, será constatada a 

viabilização da mediação da leitura literária por meio da adaptação em quadrinhos de 

clássicos da literatura mundial, por universitários surdos, por meio no êxito qualitativo e 

quantitativo na execução das atividades de leitura e resposta dos instrumentos 

analógicos da fase coletiva e digitais da fase individual. Para tal, será verificado o êxito 

na atividade de leitura, assim como seu quantitativo ao longo do período do experimento. 

Para aprofundamento e estabelecimento de perfil, o estudo do êxito na leitura literária 

será correlacionado aos indicadores sociais e escala de perfil leitor, coletada no survey 

final.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao mediar a leitura literária com o apoio do recurso da adaptação em quadrinhos, 

abriremos oportunidades para o aumento do repertório linguístico e da erudição dos 

surdos e sua permanência nos programas educacionais de nível superior. Contudo, 

também estamos oportunizando a própria expressão da produção intelectual dos surdos, 

uma vez que a leitura e a apropriação do texto abre o diálogo entre os seus autores e 

este leitor específico, numa via de mão dupla. Assim, a contribuição da comunidade surda 

à produção intelectual e técnico-científica poderá ser cada vez mais significativa, 

adicionando diversidade aos pontos de vista da produção e difusão social de 

conhecimento. 
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RESUMO: Este artigo apresenta um estudo sobre um ambiente 
de coworking aplicado em uma biblioteca universitária. O 
objetivo geral está focado em perceber se os estudantes do 
curso de Administração da Faculdade de Tecnologias e Ciências 
de Feira de Santana conseguem perceber a biblioteca da 
unidade como um ambiente de coworking, dados os critérios que 
a estabeleçam como tal. Os objetivos específicos consistem em 
apresentar, através de uma revisão de literatura, uma discussão 
sobre o tema coworking, que em nível nacional ainda é pouco 
difundido, principalmente no âmbito das bibliotecas e também 
verificar as principais características que definem um ambiente 
de coworking. A metodologia utilizada é de pesquisa descritiva 
e exploratória sobre o tema de coworking em bibliotecas, 
consistindo em um estudo de caso com levantamento de dados, 
utilizando a técnica de coleta por questionário eletrônico com os 
alunos do 4º período do curso de Administração da referida 
faculdade. Como resultados, podemos perceber que mesmo 
desconhecendo a temática de coworking, os alunos visualizam 
a biblioteca como ambiente possível para a prática e acreditam 
que isso pode potencializar seu uso e dinamizar seus serviços. 
Conclui-se que a temática de coworking, trouxe novas formas de 
visualização da biblioteca por parte dos alunos, obtendo melhor 
compreensão de suas atividades e dando luz ao assunto. 
 
Palavras-Chave: Coworking. Bibliotecas Universitárias. 
Espaços compartilhados. 
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ABSTRACT: This article presents a study on a coworking environment applied in a university 
library. The general objective is to understand if the students of the Administration course of the 
Faculty of Technology and Sciences of Feira de Santana can perceive the library of the unit as a 
coworking environment, given the criteria that establish it as such. The specific objectives are to 
present, through a literature review, a discussion on the topic coworking, which at the national 
level is still not very widespread, especially in the ambit of the libraries and also to verify the main 
characteristics that define a coworking environment. The methodology used is a descriptive and 
exploratory research on the subject of coworking in libraries, consisting of a case study with data 
collection, using the technique of electronic questionnaire with the students of the 7th period of 
the administration course of that faculty. As a result, we can see that even though they do not 
know about coworking, students see the library as a possible environment for this practice and 
believe that this can enhance its use and streamline practices and services. It is concluded that 
the coworking theme brought new ways of viewing the library by the students, getting a better 
understanding of their activities and giving light to the subject. 
 
Keywords: Coworking. University library. Shared workspaces. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Muito se ouve sobre as novas funções da biblioteca e unidades de informação. 

Seu papel fundamental de disseminadora de informação, de guarda e memória, vem 

sendo rediscutido e incrementado ao longo dos anos. O mundo mudou, evoluiu e, junto 

com ele, uma nova gama de aparatos tecnológicos surgiu, fazendo com que um 

crescimento exponencial ocorresse, num ritmo em que algumas bibliotecas não 

conseguiram alcançar, entrando, muitas vezes, numa crise sobre seu real papel e como 

se reformular diante dessas novas mudanças.  

A biblioteca então, passou a escrever uma nova página no que se refere às suas 

funções, adequando-se a serviços e demandas cada vez mais diferenciados. Surgiram 

novos serviços e os espaços dessas unidades informacionais precisaram ser mudados, 

ou melhor, ocupados. Uma dessas novas possibilidades é a iniciativa de ambiente de 

coworking, que tem se familiarizado com bibliotecas em várias partes do mundo, onde 

isso já é uma realidade, por disponibilizarem espaços que possibilitam a troca de ideias 

de um modo mais aberto. Historicamente, as bibliotecas já utilizam espaços para 

trabalhos em grupo há anos, mas isso é observado numa perspectiva mais “estudantil”, 

onde alunos realizam trabalhos de nível escolar. O coworking trata de um ambiente de 

fomento e criação de ideias com um fim empreendedor.  
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O coworking permite a combinação de trabalho livre e interação com 
outros. Um espaço de coworking oferece aos seus usuários além do 
aluguel de Locais de trabalho do Office, benefícios tangíveis e intangíveis, 
como por exemplo, serviços de consultoria de negócios ou trocas 
informais com pessoas afins sobre seus próprios projetos. (DÖRING, 
2010, p. 19, tradução nossa). 
 

Dentro dessa perspectiva, este artigo versará sobre um novo papel da biblioteca 

abarcando a temática de coworking, apresentando um estudo com os alunos do Curso 

de Administração da Faculdade de Tecnologias e Ciências de Feira de Santana, tendo 

por problema de pesquisa: “Os alunos do Curso de Administração da Faculdade de 

Tecnologias e Ciências de Feira de Santana enxergam o espaço da Biblioteca como um 

ambiente de coworking?”. A justificativa se pauta em estabelecer essas novas temáticas, 

ainda pouco discutidas na área, no incremento de práticas e serviços bibliotecários 

atuais. O objetivo deste trabalho está pautado em verificar o posicionamento dos alunos 

do Curso de Administração da Faculdade de Tecnologias e Ciências de Feira de Santana 

em relação à biblioteca ser um ambiente de coworking.  Objetiva, também efetuar o 

levantamento de dados sobre bibliotecas e ambientes de coworking por meio de revisão 

de literatura sobre o tema.  

2 REVISÃO DE LITERATURA  

As bibliotecas sempre estiveram envolvidas em mudanças significativas, desde a 

invenção da técnica de impressão; do crescimento do volume e da importância da 

informação; da adequação às tecnologias de informação e comunicação; da busca da 

informatização dos seus serviços e produtos, levando ao gerenciamento do 

conhecimento acumulado em seu acervo para o atendimento ao usuário.  

A biblioteca universitária tem por missão prestar serviços com excelência a seus 

usuários e à comunidade acadêmica, de forma ativa, extracurricular, promovendo 

acesso, consulta e recuperação de informação especializada e atualizada, levando em 

conta as necessidade e exigências da formação educacional superior. 

Não há universidades sem bibliotecas disponibilizando serviços e produtos de 

informação para a comunidade acadêmica. As bibliotecas têm sido apontadas como 

espaços que favorecem as ações de promover a formação de conteúdo, sendo integrado 

ao espaço de saber. Seja por conferir segurança à infraestrutura, seja por possuírem 



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial, p. 138-144, maio/ago. 2018 

 

 

141 

profissionais que lidam com a informação, capacitados para as demandas informacionais 

dos usuários.  

 
Nas bibliotecas universitárias, geralmente podemos identificar dois níveis 
de serviços: básicos e de valor agregado. Um serviço básico é a leitura, 
que corresponde a uma das leis de Ranganathan (1967): “um livro para 
cada leitor”. Já os serviços com valor agregado, correspondem aos de 
disseminação seletiva da informação, levantamento bibliográfico entre 
outros, ou seja, trata-se de serviços personalizados. (SILVA; SCHONS; 
RADOS, 2006, p. 6). 
 

No contexto dos serviços prestados pelas bibliotecas universitárias, deve atentar-

se ao seu espaço estrutural, com promoção de espaços diferenciados e adequados às 

necessidades dos diferentes tipos de usuários. Neste ambiente os usuários encontram 

um lugar de trabalho e de aprendizagem, além de ser um local que favorece o 

relacionamento e a formação de ideias. Para isso, as bibliotecas universitárias tendem a 

inovar em seus serviços, transformando-se em laboratórios, como organismos 

crescentes de conhecimento, com espaços para experimentação de conteúdos. 

Ambientes de coworking estão em ênfase no momento; algumas startups 

começam a se desenvolver nesses espaços e defendem um local de trabalho sem 

paredes, com comunicação direta com as pessoas, em um ambiente aberto a ideias e 

criatividade. Acredita-se que a primeira ideia do nascimento do termo coworking tenha 

sido quando Bernie DeKoven criou uma plataforma coordenada por computadores que 

utilizava telas para mostrar os resultados da reunião para todos os ali presentes 

(SOARES; SALTORATO, 2015). 

O modelo de coworking como é conhecido atualmente, foi utilizado pela primeira 

vez em 2005, quando Brad Neuberg se mudou de seu escritório para uma fábrica e reuniu 

suas aspirações em trabalhar em comunidade, em um ambiente dispondo de tecnologias 

e de pessoas reunidas em um espaço de compartilhamento único. Pode-se entender o 

coworking a partir da seguinte definição:  

 
Os espaços de coworking são locais de trabalho compartilhados, 
utilizados por diferentes tipos de profissionais, principalmente freelancers, 
trabalhando em vários graus de especialização no vasto domínio da 
indústria do conhecimento. Praticamente concebidas como instalações de 
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aluguel de escritórios, onde os trabalhadores contratam uma mesa e uma 
conexão Wi-Fi, são importantes lugares onde profissionais independentes 
vivem suas rotinas cotidianas lado a lado com colegas profissionais, 
trabalhando em grande parte no mesmo setor - uma circunstância que 
tem enormes implicações na natureza de seu trabalho, a relevância das 
relações sociais através de suas próprias redes profissionais e - em última 
instância - sua existência como trabalhadores produtivos na economia do 
conhecimento. (GANDINI, 2005, p. 194-195, tradução nossa).  

 

Esses ambientes trabalham com dinâmica diferenciada do escritório convencional, 

onde a intenção é não ter paredes, trabalhar em conjunto com outras pessoas, provocar 

um ambiente criativo e colaborativo e, ao mesmo tempo, reduzir custos de aluguel de um 

verdadeiro espaço. A ideia de ambientes de coworking é que os custos sejam divididos 

os entre os participantes e que o aluguel já contemple itens como: Wi-Fi, computadores, 

impressoras, salas de reunião e ou salas de trabalho, sanitários e ambiente para 

alimentação (BARRETO; FERRAZ, 2016).  

Ao abordar a temática de coworking dentro de bibliotecas, tem-se poucos textos 

na literatura nacional que tratam sobre o tema. Mas existem exemplos em várias partes 

do mundo em que as bibliotecas já emprestam seus espaços a este tipo de iniciativa. No 

Brasil, inclusive, o governo de São Paulo possui três espaços a serviço da comunidade 

e dois deles são espaços de bibliotecas: Biblioteca Parque Villa-Lobos e Biblioteca do 

Memorial da América Latina.  

Na prática da biblioteca, entende-se que a ideia do ambiente de coworking já é 

antiga, quando se observa que há anos elas vêm destinando locais para pequenos 

grupos de trabalho, pesquisas e discussões. Entretanto, para se remodelarem ao 

coworking é preciso que as bibliotecas se moldem ao perfil do que é proposto por esse 

ambiente e também que os usuários a enxerguem como possibilidade para esta 

utilização.  

Assim, uma vez que as bibliotecas universitárias possuem entre seus serviços e 

produtos, espaços de utilização para sua comunidade, busca-se compreendê-los como 

possíveis ambientes coworking. 

3 METODOLOGIA 
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A abordagem metodológica desse estudo é bibliográfica, tendo como método a 

pesquisa descritiva e exploratória, segundo o objetivo que se propõe. O levantamento 

dos dados foi realizado junto aos alunos do Curso de Administração da Faculdade de 

Tecnologias e Ciências de Feira de Santana, do 4º período. O critério adotado para a 

escolha do curso de Administração deu-se em função da familiaridade com o tema 

coworking, podendo contribuir para o entendimento da pesquisa. O instrumento de coleta 

de dados foi o questionário eletrônico, elaborado na plataforma do Google Forms, 

composto por questões abertas e fechadas.  

4 RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS  

Os resultados apresentados mostraram alguns tópicos importantes a respeito do 

coworking na biblioteca. Foram aplicados questionários a uma amostra de 15 alunos do 

4º período do curso de Administração da referida universidade. A partir dos resultados 

dos questionários pode-se perceber que a maioria dos alunos (80%) desconhecem o 

tema e que não estão familiarizados com a utilização da biblioteca para tal finalidade, 

mas tiveram boa receptividade para visualizar a biblioteca como espaço para esta prática, 

percebendo a importância de abordar o tema e achando a ideia inovadora, o que 

potencializa o uso desse espaço para este e outros tipos de serviço.    

Dentre os alunos que não visualizaram a biblioteca como ambiente propício para 

a prática de coworking (40%), foram mencionados os seguintes pontos de melhoria para 

a sua implementação, como: infraestrutura, equipamentos e ruído no ambiente.  

Por fim, os alunos do 4º período do curso de administração consideraram que a 

temática coworking é inovadora para o ambiente da biblioteca universitária, visualizando 

uma outra cultura de utilização para o seu espaço. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A iniciativa de um ambiente de coworking dentro da biblioteca foi bem recebida na 

comunidade pesquisada e, mesmo desconhecendo o tema, os alunos mostraram-se 

favoráveis quanto à implementação dessa cultura e consideraram que a biblioteca 

poderia ter melhor compreensão de suas atividades e de seus espaços estruturais 

favorecendo seu maior uso. Isso a colocaria em lugar de destaque para discussões e 
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geração de conhecimentos, a partir do uso eficaz de todos os recursos que ela provê, 

como: acervo, bases de dados, Wi-Fi, empréstimos etc.  

Pela iniciativa apresentada considera-se a possibilidade de a biblioteca se 

transformar um ambiente de coworking para a comunidade que dela necessite.  
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RESUMO: As bibliotecas como instituições sociais 
acompanham as mudanças da sociedade conectada, 
caracterizada pelos sistemas de informação, redes de 
comunicação e múltiplos dispositivos. Nessa perspectiva, 
pretende-se apresentar as atividades de uma pesquisa que tem 
com eixo norteador, debater os fundamentos teóricos e a 
inserção de tecnologias digitais no domínio da Biblioteconomia. 
Como estratégia teórica e metodológica realizou-se uma 
pesquisa bibliográfica e documental e um estudo exploratório 
sobre os principais sistemas de informação em bibliotecas. 
Discutem-se os conceitos de Automação de Bibliotecas, Gestão 
de Conteúdo e Bibliotecas/Repositórios Digitais para 
estabelecer abordagens que fomentem a compreensão e 
problematização das tecnologias no ensino de Biblioteconomia. 
Como ambiente de produção criativa, publicação de conteúdo e 
gerenciamento de recursos bibliográficos, implementou-se um 
conjunto de ferramentas em um servidor local e remoto para 
prover o acesso às principais aplicações. A infraestrutura 
proposta possibilitou incorporar ferramentas computacionais no 
contexto das bibliotecas através de discussões e 
experimentações em sala de aula, laboratório de pesquisa e 
oficinas em bibliotecas comunitárias. 
 
Palavras-Chave: Ensino de Biblioteconomia. Gestão de 
Conteúdos na Web. Automação de Bibliotecas. Bibliotecas e 
Repositórios Digitais. 
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ABSTRACT: Libraries as social institutions follow the changes of the connected society, 
characterized by information systems, communication networks and multiple devices. In this 
perspective, it is intended to present the activities of a research that has as guiding axis, to discuss 
the theoretical foundations and the insertion of digital technologies in the field of Library Science. 
As a theoretical and methodological strategy, a bibliographical and documentary research and an 
exploratory study on the main information systems in libraries. The concepts of Library 
Automation, Content Management and Digital Libraries/Repositories are discussed in order to 
establish approaches that promote the understanding and problematization of technologies in 
Library Science teaching. As a creative production environment, content publishing, and 
bibliographic resource management, a set of tools were implemented on a local and remote server 
to provide access to key applications. The proposed infrastructure made it possible to incorporate 
computational tools in the context of libraries through discussions and experiments in the 
classroom, research laboratory and workshops in community libraries. 
 
Keywords: Library Science Teaching. Web Content Management. Library Automation. Digital 
Libraries. Digital Repositories. 
 

1 INTRODUÇÃO - Tecnologias de Informação em Bibliotecas 

 

As enunciações contemporâneas sobre tecnologias de informação geralmente são 

pautadas nos aspectos operacionais e alguns referenciais que constituem a tecnologia 

como objeto de estudo na Biblioteconomia, não contemplam a complexa natureza da 

biblioteca como instituição social que atende a interesses coletivos. Uma biblioteca 

conectada às redes e dispositivos digitais ultrapassa a esfera tecnicista, pois existem 

implicações que interferem diretamente no seu modo de funcionamento, assim, parte-se 

da seguinte questão norteadora: Quais as abordagens teóricas para o ensino de 

tecnologias de informação no contexto da Biblioteconomia? Sabe-se que a introdução de 

uma determinada tecnologia em qualquer contexto precisa ser sistematizada, planejada 

e bem elaborada, nesse sentido, a formulação de um corpo teórico pode evitar inúmeras 

problemáticas. A biblioteca é um território heterogêneo, movido pela diversidade de 

sujeitos, multiplicidade de coleções, atividades e programas, desta forma, as abordagens 

apresentadas, objetivam embasar o ensino e inserção de tecnologias de informação em 

bibliotecas pautados nos conceitos de gestão de conteúdo, automação de bibliotecas e 

gestão de bibliotecas/repositórios digitais. Assim, acredita-se em um arcabouço de 

saberes e fazeres que atente para os aspectos criativos e políticas de gerenciamento de 

recursos intangíveis para promover o livre acesso aos fluxos de informação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

A busca por referenciais teóricos para sustentar as práticas de ensino é basilar em 

qualquer área do conhecimento. Apesar da visível presença das tecnologias nas 

bibliotecas, percebe-se que ainda é tímida a produção teórica sobre a inserção destas 

ferramentas no âmbito das bibliotecas, o que dificulta o entendimento de conceitos, 

processos e metodologias. No ensino de Biblioteconomia, estudos que problematizam as 

redes e tecnologias digitais são necessários para estimular o debate e elaboração de 

materiais didáticos que possam proporcionar um olhar mais crítico frente ao fenômeno 

da informatização. Pais (2010, p.29) assinala que no “plano didático, o uso da informática 

traz também desafios de diferentes ordens, envolvendo a necessidade de rever 

princípios, conteúdos, metodologias e práticas compatíveis com a potência dos 

instrumentos digitais”. 

Tais desafios reivindicam reconfigurar teorias, técnicas e ferramentas que 

tencionam o acesso, aquisição, disseminação, produção e recuperação de informação. 

Um contributo essencial para o estudo das tecnologias em bibliotecas são as teorizações 

e relatos de experiências no campo da Automação de Bibliotecas. Percebe-se que esta 

disciplina é uma abordagem elementar para inserção de tecnologias computacionais e 

redes de comunicação em bibliotecas. A automação de bibliotecas pode ser entendida 

como a introdução de um sistema computacional para gerenciar as atividades de 

catalogação, circulação, recuperação e demais rotinas de uma biblioteca, denominado 

Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas, “Library Management System” conforme 

Wilson (2010, p.34). Entendida como um processo de comunicação, modulado pela 

interação entre especialistas em TI e bibliotecários, a automação das bibliotecas trouxe 

a possibilidade de novos serviços e produtos centrados no usuário, agilidade nos 

processos e administração de recursos informacionais. 

O aperfeiçoamento dos dispositivos de conectividade e dos sistemas baseados na 

web possibilitou uma maior produção de conteúdo nas redes digitais. Nesse contexto, 

convém inserir a Gestão de Conteúdo nas discussões teóricas no ensino de 

Biblioteconomia, já que este campo possibilita compreender as técnicas necessárias para 

desenvolvimento de sites, blogs, portais e mídias sociais. Conforme Seadle (2006), um 
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Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (Content Management System) oferece uma 

maneira de gerenciar grandes quantidades de informações baseadas na web sem a 

necessidade de codificar toda a informação em cada página em HTML. Connell (2013, p. 

43) afirma que, no início, o objetivo da maioria dos sites da biblioteca era transmitir 

informações básicas, como horas e políticas para os usuários da biblioteca. Com o passar 

do tempo, mais produtos e serviços de bibliotecas se tornaram disponíveis on-line, 

aumentando o tamanho e a complexidade dos websites da biblioteca. 

As Bibliotecas e Repositórios Digitais são abordagens presentes na literatura 

biblioteconômica devido à grande produção de objetos digitais e digitalização de 

documentos. Conforme Alves (2017), o movimento de acesso aberto trouxe 

consequências no contexto acadêmico brasileiro através da disponibilização de 

periódicos eletrônicos e bibliotecas digitais. A revisão dos aportes teóricos deste campo 

compreende a gestão de metadados, curadoria de dados, políticas institucionais, 

segurança e confiabilidade do sistema a ser implementado. Diante destas abordagens 

teóricas, diversos aspectos relacionados aos serviços de bibliotecas podem ser tomados 

como parâmetros para a compreensão de rotinas, tratamento de informações, produção 

de conteúdo, avaliação de interfaces de comunicação, atividades de dinamização e 

desenvolvimento de coleções que necessitam de uma maior sistematização.  

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi executada em processos articulados, compostos pela revisão 

bibliográfica/documental, debates, seminários, instalação, configuração e manuseio de 

ferramentas computacionais. Na etapa de revisão, utilizou-se uma ferramenta de busca de 

textos acadêmicos e através do Portal de Periódicos da Capes mapeou-se as contribuições 

da literatura especializada no intuito de propor uma bibliografia. Após a identificação de 

fontes, selecionaram-se livros, artigos e tutoriais para compor um arcabouço teórico 

necessário para compreender os fundamentos e uso de tecnologias. Constatou-se que a 

maioria das produções sobre a tecnologia em bibliotecas são oriundas de periódicos 

estrangeiros a exemplo da Library Hi Tech, Information Technology and Libraries, The 

Electronic Library e o periódico de acesso aberto The Code4Lib Journal. Dentre as 
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produções mapeadas durante a pesquisa, destacam-se relatos de experiência, diferentes 

abordagens e tecnologias emergentes.  

A leitura e discussão de alguns textos foram estabelecidas em reuniões no âmbito 

do laboratório, pela equipe do projeto de pesquisa “Acervos em Rede: concepção e 

desenvolvimento de plataforma colaborativa para acesso à informação”. Convém destacar 

os artigos “Repositórios Digitais utilizando WordPress e MYSQL” de Oliveira et al (2017) e 

“TIC e bibliotecas: situação atual e perspectivas” de Abadal e Anglada (2017) como 

relevantes fontes em Língua Portuguesa que apresentam reflexões e ferramentas. Após a 

leitura e discussão dos textos, instalou-se um sistema operacional GNU/Linux em um 

servidor para desenvolver o ambiente de produção local e um servidor nas nuvens 

necessários para uso de alguns sistemas apontados pela literatura. Como forma de efetuar 

uma maior articulação entre atividades acadêmicas, realizaram-se experimentações em 

sala de aula e oficinas em bibliotecas comunitárias da Rede Ilha Literária (ilhaliteraria.com). 

Tais atividades foram realizadas de forma presencial e mediadas por Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (ead.bibliotecasma.org). As oficinas nas bibliotecas comunitárias 

envolveram a bolsista de iniciação científica, voluntários, estudantes de graduação, 

professores e mediadores de leitura. As experiências vivenciadas durante as ações do 

projeto serviram para capturar os principais requisitos funcionais para compreender a 

complexidade da análise de sistemas de informação em bibliotecas. 

4 RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS 

A introdução das abordagens na prática docente nos últimos 2 semestres permitiu 

estimular o debate no campo das tecnologias em bibliotecas. A infraestrutura para os 

estudos foi viabilizada pelos recursos financeiros do projeto, o que possibilitou 

implementar sistemas dedicados às demandas da área. Conforme a infraestrutura 

disponível, realizaram-se atividades pedagógicas durante a disciplina Tecnologia e 

Gerenciamento da Informação, possibilitando deste modo, diversos diálogos sobre 

planejamento de recursos informacionais em ambiente digital, plágio na rede, 

privacidade, crimes virtuais, intolerância e demais questões da sociedade conectada. 

A cada semestre a turma é responsável pela publicação de conteúdos 

relacionados a leitura, livro, literatura, biblioteca, educação e cultura no site Bibliotecas 
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do Maranhão (bibliotecasma.org). O site utiliza o software livre WordPress, cuja 

funcionalidade possibilita a produção colaborativa e descentralizada de informações, 

assim, a gestão de conteúdo potencializou práticas associadas à leitura e escrita, aspecto 

fundamental para compreender como os estudantes expressam suas ideias e opiniões, 

além de servir de estratégia para despertar o senso crítico e estimular a criatividade. Além 

das práticas de gestão de conteúdo, outras ferramentas baseadas em software livre e 

aberto estão sendo utilizadas de forma expressiva pela equipe do projeto, conforme o 

quadro 1. 

Quadro 1 – Principais Ferramentas 

Sistemas de Gerenciamento 
de Bibliotecas 

Openbiblio 

PMB 

PHL 

Biblivre 

Koha 

Biblioteca/Repositório Digital Omeka 

DSpace 

Sistemas de Gerenciamento 
de Conteúdo 

WordPress 

Drupal 

Fonte: elaborado pelos autores (2018) 

 

Outras práticas foram executadas durante o andamento da pesquisa, exercícios que 

envolveram o entendimento da arquitetura da informação, criação de wireframes, 

blueprints, mapas conceituais e documentos que possam modelar o processo de 

especificação de interfaces de dispositivos informacionais. No intuito de aplicar os 

conhecimentos produzidos pela equipe do projeto, elaborou-se o Repositório Digital da 

Produção Literária de Autores Maranhenses para o Público Infantil e Juvenil (redilij.org). 

A proposta deste projeto de pesquisa é mapear a produção literária de autores 

maranhenses, por meio de pesquisa histórica, armazenamento, preservação e 

disseminação. O REDILIJ foi implementado com o software livre e aberto Omeka 

(omeka.org), por enquanto está em fase experimental, disponível para compreensão dos 

conceitos relacionados a acervos digitais, padrões de metadados, gestão de projetos e 

formação de políticas de digitalização. As atividades referentes ao uso de sistemas de 
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gerenciamento de bibliotecas foram executadas nas oficinas das bibliotecas comunitárias 

da Ilha Literária. Durante a formação, foram abordados os fundamentos básicos das 

tecnologias de informação e aspectos relacionados a automação de bibliotecas, a oficina 

contou com práticas em laboratório usando os sistemas Koha, OpenBiblio, PMB, Biblivre, 

PHL. Durante o manuseio do OpenBiblio e PMB identificaram-se alguns problemas de 

tradução e codificação de caracteres especiais, já o Koha foi considerado um sistema muito 

robusto, todavia, complexo e que requer estudos mais aprofundados. Esta experiência com 

a Ilha Literária demonstrou a sintonia entre projetos sociais e a filosofia colaborativa do 

software livre e surgiu múltiplas possibilidades de parcerias. No atual estágio da pesquisa, 

estes softwares estão sendo apresentados na disciplina Automação de Unidades de 

Informação para que possam servir de experiência prática para elaboração de plano de 

trabalho sobre Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As discussões teóricas feitas nas reuniões e intervenções do projeto Acervos em 

Rede apontam para a problemática das produções relacionadas a esfera tecnológica em 

bibliotecas. Defende-se a relevância de estudos mais sistemáticos sobre a inserção de 

sistemas de informação em bibliotecas, bem como políticas de informação que 

contemplem tais temáticas, tal fato proporcionaria uma mudança edificante para melhoria 

das instituições culturais. Outra consideração relevante é a urgência de maiores diálogos 

entre as disciplinas que envolvem a prática de catalogação, indexação e classificação, pois 

muitos estudantes e profissionais que participaram das oficinas comentaram da 

possibilidade de dinamização e incremento das práticas relacionadas ao processamento 

técnico. Observou-se que as contribuições das abordagens estimularam o debate acerca 

das interfaces para acesso à informação em meios digitais, maior enfoque nos princípios 

de usabilidade e acessibilidade, aspectos de grande valia para educação inclusiva. Espera-

se que a consolidação do projeto movimente ações diretas ligadas à apropriação e 

inserção tecnológica em bibliotecas para democratizar o acesso aos bens imateriais. 
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RESUMO: A pesquisa acadêmica é importante para o desenvolvimento social 
e econômico do país. Todavia, seja teórica ou não, a pesquisa deve se basear 
no resultado prático que traz e em como pode contribuir para vida das pessoas 
e das organizações. As pesquisas devem ser desenvolvidas com perspectivas 
de aplicação ou de reflexão que levarão ao caminho da prática. É por isso que 
projetos de extensão são relevantes no âmbito acadêmico; eles viabilizam o 
trabalho dos pesquisadores. Nesse trabalho, se aborda o campo da Ciência da 
Informação e, principalmente, a importância da extensão praticada nessa área 
para a popularização e consistência dos profissionais da informação no 
mercado de trabalho. Assim, o presente trabalho tem como problema: como as 
práticas de extensão relativas à inserção da gestão da informação nas 
organizações podem colaborar com a atuação do profissional da informação 
no mercado de trabalho? O objetivo é refletir a importância do desenvolvimento 
de práticas de extensão por parte dos pesquisadores da Ciência da Informação, 
relativas à inserção da gestão da informação nas organizações, como forma de 
expandir a atuação do profissional da informação no mercado de trabalho. Para 
tanto, realizou-se uma pesquisa do tipo bibliográfica e de natureza qualitativa. 
Os resultados das discussões demonstraram que as práticas de extensão são 
capazes de popularizar as áreas que estão inseridas no campo da Ciência da 
Informação, como Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, de maneira que 
as pessoas e as organizações passam a conhecer melhor essas áreas e suas 
relevâncias para os contextos organizacionais. Destaca-se que a inserção dos 
processos de gestão da informação é o primeiro passo para que os 
pesquisadores consigam se adentrar as organizações, a fim de buscar 
reconhecimento da prática profissional de bibliotecários, arquivistas, 
museólogos e cientistas da informação, como profissionais essenciais para o 
mercado de trabalho.     
 
Palavras-chave: Extensão. Ciência da Informação. Gestão da Informação. 
Profissional da Informação. Mercado de trabalho. 
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ABSTRACT: A pesquisa acadêmica é importante para o desenvolvimento social e econômico 
do país. Todavia, seja teórica ou não, a pesquisa deve se basear no resultado prático que traz 
e em como pode contribuir para vida das pessoas e das organizações. As pesquisas devem 
ser desenvolvidas com perspectivas de aplicação ou de reflexão que levarão ao caminho da 
prática. É por isso que projetos de extensão são relevantes no âmbito acadêmico; eles 
viabilizam o trabalho dos pesquisadores. Nesse trabalho, se aborda o campo da Ciência da 
Informação e, principalmente, a importância da extensão praticada nessa área para a 
popularização e consistência dos profissionais da informação no mercado de trabalho. Assim, 
o presente trabalho tem como problema: como as práticas de extensão relativas à inserção 
da gestão da informação nas organizações podem colaborar com a atuação do profissional 
da informação no mercado de trabalho? O objetivo é refletir a importância do desenvolvimento 
de práticas de extensão por parte dos pesquisadores da Ciência da Informação, relativas à 
inserção da gestão da informação nas organizações, como forma de expandir a atuação do 
profissional da informação no mercado de trabalho. Para tanto, realizou-se uma pesquisa do 
tipo bibliográfica e de natureza qualitativa. Os resultados das discussões demonstraram que 
as práticas de extensão são capazes de popularizar as áreas que estão inseridas no campo 
da Ciência da Informação, como Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia, de maneira que 
as pessoas e as organizações passam a conhecer melhor essas áreas e suas relevâncias 
para os contextos organizacionais. Destaca-se que a inserção dos processos de gestão da 
informação é o primeiro passo para que os pesquisadores consigam se adentrar as 
organizações, a fim de buscar reconhecimento da prática profissional de bibliotecários, 
arquivistas, museólogos e cientistas da informação, como profissionais essenciais para o 
mercado de trabalho.     
 
Keyword: Extensão. Ciência da Informação. Gestão da Informação. Profissional da 
Informação. Mercado de trabalho. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nesse trabalho, se aborda o campo da Ciência da Informação e, 

principalmente, a importância da extensão ser praticada nessa área, para 

popularização e consistência dos profissionais da informação no mercado de trabalho. 

Assim, o presente estudo tem como problema: como as práticas de extensão 

relativas à inserção da gestão da informação nas organizações podem colaborar com 

a atuação do profissional da informação no mercado de trabalho? O objetivo é refletir 

a importância do desenvolvimento de práticas de extensão por parte dos 

pesquisadores da Ciência da Informação, relativas à inserção da gestão da 

informação nas organizações, como forma de expandir a atuação do profissional da 

informação no mercado de trabalho. Para tanto, realizou-se uma pesquisa do tipo 

bibliográfica e de natureza qualitativa. 

Segundo Malin (2012), o profissional da informação deve ser considerado 

multidisciplinar, de modo que possa atuar em diversos segmentos, assim como em 

organizações públicas ou privadas. Por isso, o estudo se justifica por enfatizar a 
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importância da interdisciplinaridade entre a Ciência da Informação e a Administração, 

porque evidencia o profissional da informação como membro ativo e imprescindível 

para os ambientes organizacionais, capaz de articular práticas que contribuem com o 

sucesso das empresas, assim como os próprios administradores.  

 

2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

A informação se constitui em um recurso que permeia de maneira incontestável 

o ambiente organizacional. A utilização da informação, enquanto recurso estratégico, 

requer um trabalho de tratamento que vai desde a identificação das necessidades 

informacionais até a efetiva disponibilização para os usuários, sendo este processo 

denominado Gestão da Informação (GI). A GI se refere aos ativos informacionais 

tangíveis, voltada para as atividades relacionadas à aquisição, organização, 

tratamento, disseminação e uso da informação (BITTENCOURT; CIANCONI, 2012; 

SANTOS; VALENTIM, 2014). 

 

2.1 Stricto Sensu e Lato Sensu: uma união que se dá pelas práticas de 
extensão   

 

A informação tem sido analisada como elemento principal dos processos de 

tomada de decisão. Dessa maneira, é relevante agregar valor a informação, a fim de 

transformá-la em conhecimento, apoiando, assim, o planejamento estratégico da 

organização. Davenport (1998, p. 173) explica que a GI é um “[...] conjunto estruturado 

de atividades que incluem o modo como a instituição obtém, distribuem e utilizam a 

informação e o conhecimento, buscando resultados de qualidade [...]”. 

Em vista disso, o profissional da informação precisa desenvolver práticas de 

atuação voltadas à inserção da GI. Para que esse profissional esteja mais preparado 

a se inserir no mercado de trabalho indica-se possuir formação tanto no nível stricto 

sensu, como no lato sensu, pois um complementa o outro no nível de aprendizagem 

e são capazes de aumentar a capacidade do profissional no seu cotidiano de trabalho.  

Segundo Rodrigues (1999), é importante ressaltar que, no contexto que 

envolve as funções da universidade, as práticas de extensão podem contribuir para 

uma nova perspectiva de colocação de seus trabalhos a serviço dos interesses da 

grande maioria da população. Nesse ponto, essas práticas são contribuições que 



 

 ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial,  p.153-159, maio/ago. 2018 

 

156 

procuram satisfazer os interesses de uma grande maioria dos beneficiados. A respeito 

disso,  

 

[...] há de se afirmar que ensino-pesquisa-extensão apresentam-se 
hoje, no âmbito das universidades brasileiras, como uma de suas 
maiores virtudes e expressão de compromisso social, uma vez que o 
exercício de tais funções é requerido como dado de excelência na 
Educação Superior, fundamentalmente voltada para a formação 
acadêmica e profissional de docentes e discentes, à luz da 
apropriação e produção do conhecimento científico (SANTOS, 2010 
apud UNIMONTES, 2011, p. 1).  

 

Assim, a extensão proporciona um saber diferenciado, a partir de 

conhecimentos teóricos que são colocados em prática, de modo a proporcionar a 

reflexão de como a gestão da informação pode contribuir para a atuação do 

profissional da informação. Deste modo, este profissional se qualifica para 

desenvolver práticas de extensão voltadas aos ambientes organizacionais, de 

maneira que o ensino possa romper o paradigma da sala de aula e sair do ambiente 

da universidade, para que haja troca e disseminação de informações.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Para esse trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica de natureza 

qualitativa, que, segundo Oliveira (2010, p.117): 

 

[...] possui a facilidade de poder descrever a complexidade de uma 
determinada hipótese ou problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 
experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no 
processo de mudança, criação ou formação de opiniões de 
determinado grupo e permitir, em maior grau de profundidade, a 
interpretação das particularidades dos comportamentos ou atitudes 
dos indivíduos. 
 

Para a revisão bibliográfica, foram utilizados artigos, trabalhos científicos e 

livros que serviram de base para o desenvolvimento do referencial teórico desse 

estudo. O desenvolvimento do referencial teórico foi baseado em textos publicados, 

que foram importantes para a discussão e reflexão teórica que envolve a temática. 

Todo o material selecionado para o desenvolvimento desta pesquisa foi consultado 
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no Portal de Periódicos da CAPES, da SCIELO, da BRAPCI e nas bases de dados da 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e do Instituto Brasileiro 

de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). Também foram selecionados os 

livros publicados no acervo bibliográfico Parthenon da Universidade Paulista Júlio de 

Mesquita Filho (UNESP), utilizando as seguintes palavras-chave: Práticas de 

extensão. Ciência da Informação. Gestão da Informação. Profissional da Informação. 

Mercado de trabalho do profissional da informação. Assim, a partir da busca 

bibliográfica, foi possível realizar a construção do referencial teórico e dar consistência 

às ideias oriundas das discussões e reflexões. 

 

4 RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS  

 

Diante do que foi contextualizado, pôde-se refletir que a Ciência da Informação 

é um campo científico que ganha maior destaque acadêmico do que propriamente 

profissional/mercadológico, e este é um paradigma que demanda por quebra, pois é 

um contexto que acarreta na falta de personalidade e popularidade do campo. Por 

exemplo, as áreas do direito, engenharias, administração, ciências médicas e outros, 

são reconhecidas tanto em âmbito acadêmico quanto profissional, pela sociedade em 

geral. Já quando se fala em Ciência da Informação muitas pessoas não conhecem 

exatamente o que é e onde atua um cientista da informação, que é empiricamente 

conhecido como um profissional que lida com computação e/ou tecnologia, 

restritamente. 

Além disso, é uma área mais voltada ao ambiente acadêmico, mas que possui 

diretrizes e funções relevantes para ser aplicada no contexto organizacional, 

principalmente no âmbito de uma sociedade pautada pelo valor e uso da informação 

e do conhecimento tanto em organizações públicas como privadas. 

Mesmo que a GI seja, na maioria das vezes, direcionada apenas à informação 

registrada, de uma maneira mais técnica, explícita e sem contato humano, nesta 

pesquisa, afirma-se que a GI é o cerne introdutório de se fazer e de se utilizar a Ciência 

da Informação, e que por ser uma ciência social e atrelada diretamente aos fatores 

humanos, deve e necessita ser trilhada, explorada e descoberta também no campo 

das organizações.  

De acordo com Robredo (2003), a Ciência da Informação pode ser considerada 

uma ciência básica e aplicada, que possui como objetivo principal buscar maneiras 
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para o melhor uso da informação. Logo, pode-se notar que, em um primeiro momento, 

a GI é o cerne da Ciência da Informação, que adota e necessita de fatores 

empresariais para administrá-la, que nesse caso são os indivíduos que rodeiam a 

informação, em qualquer ambiente que seja. 

Com isso, presume-se que o campo da Ciência da Informação é responsável 

por incentivar práticas de extensão voltadas ao ato de inserir da GI nas organizações, 

ou seja, em instituições que estão fora da academia, pois essa atitude fará com que a 

Ciência da Informação seja mais reconhecida fora da academia e também com que 

os profissionais da informação consigam ganhar mais notoriedade e reconhecimento 

no mercado de trabalho, principalmente no empresarial. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste trabalho partiu do seguinte problema: como as 

práticas de extensão relativas à inserção da gestão da informação nas organizações 

podem colaborar com a atuação do profissional da informação no mercado de 

trabalho? O objetivo foi refletir sobre a importância dos pesquisadores da área da 

Ciência da Informação desenvolver práticas de extensão relativas à inserção da 

gestão da informação nas organizações como forma de expandir sua atuação no 

mercado de trabalho. 

Inicialmente, considerou-se que o primeiro passo para potencializar a atuação 

dos profissionais da informação no contexto organizacional está sob a 

responsabilidade dos pesquisadores e dos próprios profissionais da área, mediante a 

criação de projetos de extensão e aplicação prática da gestão da informação, visto 

que esse é um processo básico e muito importante para o desenvolvimento das 

organizações. Ademais, pode-se dizer que mesmo sendo um processo gerencial 

básico, muitas organizações sequer conhecem quais os princípios e objetivos da 

gestão da informação.  

Acredita-se que esse tipo de reflexão sobre a aplicação prática dos processos 

e metodologias da Ciência da Informação no âmbito organizacional é importante para 

o desenvolvimento do seu campo científico. Por fim, indica-se, como pesquisas 

futuras, uma investigação que idealize um projeto de extensão e aplique um processo 

da Ciência da Informação em uma organização, e utilize o espaço acadêmico e 

científico para relatar essa experiência. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo descrever uma ação que, ao 
considerar os princípios das metodologias ativas, foi planejada para a formação 
de multiplicadores a partir do desenvolvimento de ações colaborativas entre 
estudantes e professores de diferentes cursos de graduação da Universidade 
Federal de Pernambuco, campus Recife - PE. Como referencial teórico 
dissertou sobre as metodologias ativas e a sala de aula invertida, considerada 
pelos autores como um dos métodos que mais se aproximou da experiência. 
Por metodologias ativas compreendem-se as estratégias que levam em conta 
a realidade concreta e a necessidade de se trabalhar, além das questões 
técnicas, as emoções e as relações interpessoais (FERNANDES et al. 2005). 
Na metodologia, realizou-se observação da prática. Os resultados 
demostraram que ao longo de sete meses foi possível desenvolver um 
processo educativo transformador por meio da empatia, da colaboração e da 
experimentação. 
 
Palavras-chave: Metodologias ativas. Sala de aula invertida. Formação de 
Multiplicadores. 

ABSTRACT: This work aims to describe an action that, when considering the 
principles of active methodologies, was planned for the formation of multipliers 
from the development of collaborative actions between students and teachers 
of different undergraduate courses of the Federal University of Pernambuco, 
Campus Recife - PE. As a theoretical reference, he spoke about the active 
methodologies and the inverted classroom, considered by the authors as one 
of the methods that most approached the experience. Active methodologies 
include strategies that take into account the concrete reality and the need to 
work, in addition to technical issues, emotions and interpersonal relationships 
(FERNANDES et al., 2005). In the methodology, the practice was observed. 
The results showed that over the course of seven months it was possible to 
develop the transformative educational process through empathy, collaboration 
and experimentation. 
 
Keywords: Active methodologies. Inverted classroom. Training of Multipliers 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desafio de abrir mão de metodologias tradicionais de ensino-aprendizagem 

remete docentes à um dilema entre criar um ambiente que possibilite a autonomia de 

estudantes ao mesmo tempo em que consiga inserir todo conteúdo programático 

obrigatório em um período predeterminado. Nesse caso, é recorrente o sentimento de 

ser mais “seguro” permanecer em um modelo tradicional do que pensar novas 

metodologias de ensinagem. 

Nesse contexto, o debate sobre metodologias ativas de ensinagem tem 

protagonizado o processo de inovação educacional. No entanto, os principais desafios 

relacionados a adoção de tais metodologias são tanto de natureza estrutural (normas, 

leis e resoluções educacionais e questões institucionais), bem como relacionados a 

concepção pedagógica dos agentes (docentes e discentes) (WALL; PRADO; 

CARRARO, 2008).   

Ao considerar o ensino superior, empecilhos como: (a) questões curriculares 

relacionadas ao tempo e a natureza de atividades demandadas por metodologias 

ativas; (b) resistência docente na implementação de metodologias ativas; e (c) 

dificuldade em compreender e aplicar as metodologias ativas em sua prática docente, 

são comumente atribuídas à resistência ou desafios destas pelos docentes 

(MESQUITA; MENESES; RAMOS, 2016). 

Ao mesmo tempo, faz-se cada vez mais necessário vislumbrar ações que visam 

alternativas para criação de um ambiente de ensinagem capaz de desenvolver 

capacidades humanas para além da perspectiva tecnicista, e que oportunize o 

desenvolvimento de competências alinhadas as particularidades do século XXI. 

Nesse sentido, percebe-se que as práticas metodológicas nem sempre estão 

adequadas ao contexto complexo que os atores estão inseridos, ao ato educativo, aos 

objetivos de aprendizagem e as singularidades dos aprendizes. Conduzir processos 

de experimentação, construindo um espaço vivo de trocas e de pesquisas no 

ambiente das instituições de ensino superior tem se mostrado um desafio latente.  

Trabalhar coletivamente com os vários atores que fazem parte do processo, 

sem centrar unicamente no conteúdo, mas também na aprendizagem significativa do 

aprendiz tem se mostrado caminhos desejáveis no processo formativo. Impulsionado 

por esse contexto, este trabalho tem como objetivo descrever uma ação que, ao 
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considerar os princípios das metodologias ativas, foi planejada para a formação de 

multiplicadores a partir do desenvolvimento de ações colaborativas entre estudantes 

e professores de diferentes cursos de graduação da Universidade Federal de 

Pernambuco, campus Recife - PE. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 A sala de aula invertida como metodologia ativa 

 

A educação formal vem sofrendo os impactos das mudanças sociais. No 

contexto da educação superior, tais mudanças colocam em xeque a organização e a 

transmissão do conhecimento, até então estabelecidas. Apesar de, no Art. 43 da 

Constituição Federal de 1988, ser atribuição da educação superior estimular a criação 

cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, muito 

dos conteúdos ofertados nas universidades não respondem às necessidades dos 

alunos que são cada vez mais desafiados em novas habilidades e competências. 

Diante desse cenário, algumas questões são inferidas: qual o papel do docente 

e seu objeto de trabalho? Quais conteúdos são necessários para compreensão e 

atuação dos alunos na realidade atual? De que forma tais conteúdos podem ser 

“transmitidos” (admitindo aqui uma linguagem conservadora) aos discentes num 

contexto de aceleradas mudanças? 

Essas perguntas levam a problematizar sobre a necessidade de superação do 

paradigma da educação como transmissão de conhecimento e, sobretudo, aos novos 

métodos de ensino que busquem responder às expectativas e às necessidades dos 

alunos, gerando sentido entre o conteúdo e a realidade. 

Sobre esse “novo método” – discutido desde meados do século XIX, a partir do 

movimento escolanovista, tendo por expoente Jonh Dewey – intitula-se de 

metodologias ativas, compreendidas por Fernandes et al. (2005, p.447) como 

“estratégias que levam em conta a realidade concreta e a necessidade de se trabalhar, 

além das questões técnicas, as emoções e as relações interpessoais”. Tais 

estratégias levam à desfragmentação da estrutura disciplinar, buscam uma melhor 

adequação dos alunos com sua atuação profissional e podem ser alavancadas pelo 

desenvolvimento de senso crítico na tomada de decisões e avaliação de cenários. 
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Percebe-se, portanto, que no contexto das metodologias ativas há uma 

alteração no papel do docente e, consequentemente, de seu objeto de trabalho. Para 

Anastasiou e Alves (2005, p.69), o objeto do trabalho docente “não se trata apenas de 

um conteúdo, mas de um processo que envolve um conjunto de pessoas na 

construção de saberes”. Deste modo, o ato de ensinar supera a simples transmissão 

e convoca os docentes a introduzirem uma dimensão comportamental que considere 

as competências e habilidades, a gestão de conflitos e o trabalho em equipe. O 

professor, no contexto das metodologias ativas, precisa problematizar seus conteúdos 

de forma a estimular a pesquisa e a busca de soluções (CHAGA; BOPPRÉ, 2017). 

Nesse contexto, os pressupostos das metodologias ativas estão na 

flexibilidade, na interatividade e na personalização. A flexibilidade temporal e espacial, 

na interatividade como reciprocidade das relações (professor-aluno; aluno-aluno) e na 

personalização, pois, considera-se como princípio fundamental na discussão sobre as 

metodologias ativas, a individualização da aprendizagem.  Como método, destacam-

se a Sala de Aula Invertida, a Gamificação, a Aprendizagem On-line, a Pedagogia de 

Projetos e o Aprendizado Focalizado Desenvolvido em Equipe, este último defendido 

por Profeta e Profeta (2016) como uma metodologia capaz de formar multiplicadores. 

A sala de aula invertida, método que mais se aproxima da experiência retratada 

nesse artigo, refere-se à inversão das atividades que podem ser desenvolvidas em 

sala de aula. Neste caso, os autores enfatizam o tempo gasto pelos docentes com as 

exposições de conteúdo, que podem ser acessados pelos alunos, noutro momento, 

fora da sala de aula. Com isso, o espaço e tempo de aula seriam destinados às 

atividades, ao aprofundamento do conteúdo e ao desenvolvimento de projetos. Apesar 

de parecer algo novo, a sala de aula invertida ou a “Flipepd Classroom” vem sendo 

discutida desde a década de 1990, com os primeiros estudos realizados por Eric 

Mazur, na Universidade de Harvard, sob a defesa de que o computador faria parte da 

educação. 

Certamente, as tecnologias da informação tomariam seu lugar no processo de 

ensino e aprendizagem, mas, inverter a sala de aula requer mais do que a adoção de 

tecnologias. 

Nesse sentido, para Bergmann e Sams (2016), não existe um modelo único de 

inversão, mas, o que está em jogo é a adoção de atividades associadas ao conteúdo, 
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que guie práticas distintas e que possibilitem os alunos trabalharem em tarefas 

diferentes, seja em grupos ou individualmente. 

A sala de aula invertida permite, com isso, criar um ambiente estimulante para 

a curiosidade, criatividade e cooperação, o que pode ser percebido na experiência 

vivenciada, contudo, destaca-se que tal experiência não se limitou a adoção desse 

método, em virtude dessa vivência transcender a sala de aula propriamente dita.  

 

3 METODOLOGIA 

 

 O presente estudo classifica-se metodologicamente como pesquisa empírica 

qualitativa. A ação ocorreu durante o ano de 2017, participaram docentes e discentes 

dos cursos de Gestão da Informação, Hotelaria e Turismo e Administração da UFPE, 

identificando-se também no grupo alunos de outras IES. Como instrumentos utilizou-se 

de observação direta e entrevistas conduzidas pelos professores envolvidos na 

articulação. A análise dos dados ocorreu concomitantemente à etapa de coleta dos 

mesmos, utilizando para fins de categorização análise de conteúdo. 

 

4 RESULTADOS  

 

 Para melhor descrever a ação, dividiu-se a prática em quatro fases. 

 Fase 01: Demanda e sensibilização. A prática emergiu a partir da demanda de 

um grupo de discentes do curso de Gestão da Informação (GI) do Departamento de 

Ciência da Informação (DCI) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para 

um dos docentes do referido departamento. Na demanda, buscavam pela 

oportunidade de aprender temas emergentes para uso no dia-a-dia das organizações 

que atuam. Conteúdos que não são vistos nos componentes curriculares ao longo da 

formação. 

 Fase 02: Minicurso. Após a demanda, buscando definir a ação e envolver mais 

interessados, foi realizada uma chamada na rede social do curso convidando para um 

encontro presencial, para de forma colaborativa e cooperativa ser decidido o plano de 

ação. Compareceram 16 alunos, que na ocasião decidiram: 

· Os temas a serem trabalhados: Design Conversation: Storytelling, Design 
Thinking para serviços, Metodologias ágeis, e Mídias Sociais; 

· Os encontros: formato (minicurso), data e horário (quatro sábados no recesso 
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acadêmico); 
· Os mentores: além do professor articulador, cada tema teve um mentor 

identificado pelo grupo, juntou-se assim ao grupo dois professores (uma de 
outro departamento) e uma profissional do mercado. 
 
 

 Adquiriu-se dois livros físicos sobre cada tema, que circularam entre os 

participantes para leitura antes dos minicursos. Como ferramenta de comunicação 

abriu-se um grupo no Whatsapp e uma pasta no Dropbox para socialização dos 

materiais utilizados. Todos os minicursos utilizaram metodologias ativas para 

apresentar o conteúdo e possibilitar a maior apropriação pelos participantes. Os 

minicursos ocorreram em quatro sábados, durante um mês. 

 Fase 03: Palestras. Finalizados os minicursos, o grupo fez uma reunião 

posterior para realização de lições aprendidas e aferição da ação realizada. Por 

demanda do grupo, buscando maior aprofundamento dos temas decidiu-se pela 

realização de um ciclo de palestras abertas a toda comunidade acadêmica com 

profissionais do mercado que trabalhassem utilizando as temáticas. Nesse momento, 

o Diretório Acadêmico assumiu a criação da identidade visual dos encontros, bem 

como todas as ações de divulgação e logística necessária para que acontecessem. 

Por default, as palestras tinham como mediador o mentor do tema, e como 

participantes os profissionais do mercado identificados pelo grupo.  As palestras 

ocorreram ao longo de três meses, sendo uma por mês. 

 Fase 04: Oficinas. Finalizadas as palestras, o grupo inicial encontrou-se para 

nova avaliação das ações realizadas, após a reunião de lições aprendidas, definiram 

como ação seguinte ofertar oficinas sobre as quatro temáticas estudadas ao longo do 

semestre, tendo os próprios alunos participantes como facilitadores. Para tanto, os 

dez alunos que iniciaram o processo se dividiram em quatro times de acordo com a 

identificação com o tema. Nesse momento, os mentores assumiram os encontros com 

os grupos de forma a desenvolver o conteúdo das oficinas, foram realizados cerca 

três encontros presenciais com cada grupo, além de acompanhamento por meio de 

whatsapp. Cada encontro tinha objetivo definido antecipadamente, com a 

apresentação no momento da reunião dos artefatos criados e ao final era definida uma 

meta para que fosse apresentada na reunião seguinte. Os alunos tiveram que pensar 

no conteúdo, nas estratégias de ensinagem a serem utilizadas, desenvolvendo 

material como slides, exercícios, práticas e dinâmicas, elaborando toda a 
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programação. Buscando representar as ações, apresenta-se a figura a seguir. 

 

Figura 1 – Ação realizada 

 

Fonte: Os autores (2018) 

  

Ressalta-se ainda que, ao longo de todo processo, a comunicação funcionou a 

partir de grupos no Whatsapp e e-mail, com alguns encontros presenciais. Já com o 

público externo foi trabalhada a partir das redes sociais, cartazes e website da 

Universidade, tendo sido desenvolvida uma identidade visual específica para cada 

ação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desenvolveu-se ao longo de cinco meses um processo educativo 

transformador por meio da empatia, da colaboração e da experimentação tendo como 

resultado final a formação de dez facilitadores/multiplicadores. Da perspectiva do 

aprendizado, classifica-se como uma aprendizagem significativa de 

compartilhamento. 

 Acredita-se que a ação desenvolvida de forma colaborativa e cooperativa foi 

exitosa, dentre os vários resultados alcançados, de forma tangível é possível destacar: 

· 04 Minicursos com 54 participantes / 03 Palestras com 525 participantes / 
04 Oficinas com 82 participantes / 44 horas de conteúdo produzido / Rede 
de 28 colaboradores diretos (04 professores, 20 Alunos de graduação e 
pós-graduação da UFPE e de outras IES, 04 Profissionais do mercado) / 
Formação de 10 facilitadores/multiplicadores. 
 

 De forma intangível, além do desenvolvimento dos participantes, e mais 

especificamente dos facilitadores, identifica-se a divulgação e integração de discentes 

e docentes de cursos distintos como Administração, Gestão da informação e Hotelaria 

e Turismo. O desenvolvimento de competências comportamentais, além da 

participação de estudante de outra IES no grupo de facilitadores, consolidando os 

preceitos da extensão universitária. 



 

 ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial, p.160-167, maio/ago. 2018 

 

167 

REFERÊNCIAS 

 

ANASTASIOU; L. G. C.; ALVES, L. P. Processos de ensinagem na Universidade: 
pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 5. ed. Joinville, SC: Univllle, 
2005. 
 

BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de 
aprendizagem. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. 
 
CHAGA, M. M.; BOPPRÉ, D. F. Ensaios de um professor invertido. In: DIAS, Simone 
Regina; VOLPATO, Arceloni Neusa (Orgs). Práticas inovadoras em metodologias 
ativas. Florianópolis: Contexto Digital, 2017. 
 
FERNANDES, J. D. et al. Diretrizes curriculares e estratégias para implantação de 
uma nova proposta pedagógica. Rev. Esc. Enferm. USP, São Paulo, v. 39, n. 4, p. 
443-449, dez.2005. Disponível em: <http://www.ee.usp.br/reeusp/upload/pdf/66.pdf>.  
Acesso em: 16 de março de 2018. 
 

MESQUITA, S. K. C.; MENESES, R. M. V.; RAMOS, D. K. R. Metodologias ativas de 
ensino/aprendizagem: dificuldades de docentes de um curso de enfermagem. Trab. 
Educ. Saúde, Rio de Janeiro, v. 14 n. 2, p. 473-486, maio/ago, 2016. 
 

PROFETA, R. A.; PROFETA, G. A. C. Aprendizado Focalizado Baseado em Equipe 
(AFbE) na Capacitação de Multiplicadores: uma proposta de metodologia didática. 
In: SCHLIEMANN, A. L.; ANTONIO, J. L. (Orgs). Metodologias ativas na Uniso: 
formando cidadãos participativos. Sorocaba, SP: Eduniso, 2016. 
 

WALL, M. L.; PRADO, M. L.; CARRARO, T. E. A experiência de realizar um Estágio 
Docência aplicando metodologias ativas. Acta Paul Enferm, v. 21, n. 3, p. 515-519, 
2008. 



 

 ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial,  p.168-174, maio/ago. 2018 
 

168 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

ADOÇÃO DA OPEN PEER REVIEW NO PORTAL DE 
PERIÓDICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

 

ADOPTION OF OPEN PEER REVIEW JOURNALS PORTAL AT 
THE FEDERAL UNIVERSITY OF PARAIBA 

 

Joana Coeli Garcia 

Universidade Federal da Paraíba 

Maria das Graças Targino 

Universidade de Barsília 

Kleisson Lainnon Silva 

Universidade Federal da Paraíba 
 

 

 

Edição Especial 

Anais do 2º Encontro 

Regional Norte-

Nordeste de 

Educação em 

Ciência da 

Informação  2º 

ERECIN N-NE 

 

RESUMO: A avaliação por pares, seja ela blind ou open review configura-se 
como procedimento que concede aos manuscritos o status de confiabilidade 
tornando-os aptos à divulgação a acesso do público. Sendo assim, a avaliação 
aberta, foco desse estudo, ergue-se como um mecanismo inovador que 
possibilita aos protagonistas do enredo editorial, tomarem conhecimento não 
apenas das identidades, mas dos pareceres emitidos ao longo do fluxo 
avaliativo, o que fomenta o debate, a transparência e a construção colaborativa 
da ciência. Neste sentido tem-se como objetivo primordial analisar a viabilidade 
de adoção da open peer review nas revistas alojadas no Portal de periódicos 
da Universidade Federal da Paraíba. A fim de alcançar os objetivos propostos, 
utilizou-se survey como método de investigação para o universo da pesquisa, 
composto por 45 periódicos classificados de A1 a B5 de acordo com a 
avaliação trienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, sendo enviado o questionário, via e-mail, aos respectivos editores a 
cada dez dias entre os meses de fevereiro e março de 2018. Ao final a amostra 
agrupou 14 editores (31,11%). Quanto aos resultados, é válido ressaltar que 
boa parte dos editores (57%) tem interesse em adotar a avaliação aberta em 
seu métier.   
 
Palavras-chave: Avaliação aberta - Adoção. Portal de Periódicos - UFPB. 
Avaliação aberta - Manuscritos. 
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ABSTRACT: The peer review, whether blind or open review appears as a procedure that 
grants the manuscripts the reliability status making them suitable for dissemination to public 
access. Thus, the open evaluation, focus of this study, it stands as an innovative mechanism 
that allows to the protagonists of the plot, taking knowledge not only of identities, but the 
opinions issued over evaluation flow, which promotes the debate, the transparency and the 
collaborative construction of science. In this sense has as primary objective to analyze the 
feasibility of adoption of open peer review in the journals hosted on the Portal of journals of the 
Federal University of Paraíba. In order to achieve the proposed objectives, the survey was 
used as a method of investigation. Thus, the universe is composed of 45 research journals 
classified A1 through B5 according to the triennial review of the Coordination of Improvement 
of  Higher Level Personnel, being sent, via email, to their respective publishers a questionnaire 
to each ten days between the months of February and March in order to increase the number 
of respondents, the end the sample grouped 14 editors (31.11%). As for the results, it is valid 
to note that most of the editors (57%) have an interest in adopting the open evaluation in your 
metier. 
 
Keywords: Open review - Adoption. Portal of journals - UFPB. Open review - Manuscripts. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os periódicos são renomados pela presteza no tocante a acessibilidade, 

encontrabilidade e recuperação da informação por pesquisadores, considerando a 

relevância e a contribuição que este meio de comunicação dispõe para a comunidade 

científica, cuja finalidade é desvelar os resultados das pesquisas, denominadas de 

produto da ciência, usando procedimentos metodológicos, a priori, a fim de adquirir 

confiabilidade, característica da ciência. (MUELLER, 2000). A autora citada comenta 

que além do uso de uma rigorosa metodologia, é mister que os resultados das 

pesquisas sejam submetidos ao olhar de especialistas, e subsequentemente sejam 

disponibilizados a comunidade. 

Em oposição ao sistema de avaliação às cegas, até então utilizado, ergue-se 

uma nova possibilidade de avaliação por pares proveniente dos periódicos de origem 

estrangeira, especialmente da área de saúde, a exemplo, Nature 

Communications, Peer J, BMJ e F1000 Research que atualmente utilizam o sistema 

de avaliação por pares aberta (open peer review), tendo como referência, a 

apresentação dos avaliadores aos autores no início da arbitragem a fim de 

contribuírem simultaneamente para o avanço das produções científicas pelo diálogo 

ao longo do processo, tornando públicos ou não seus pareceres, os originais 

submetidos, sejam aceitos ou recusados, disponibilizando-os para consulta. 

A fim de nortear este estudo, tem-se como indagação: A open peer review 

assegura a qualidade dos periódicos hospedados no Portal da UFPB?A partir desta 
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questão, delimitou-se como objetivo geral: Verificar a viabilidade de adoção da open 

peer review pelos editores das revistas indexadas no Portal de Periódicos da UFPB. 

Assim sendo, delineou-se como objetivos específicos: a) Caracterizar o perfil dos 

editores; b) Identificar as modalidades de avaliação utilizadas nos periódicos do Portal 

da UFPB; c) Analisar a disponibilidade dos editores em trabalhar com a open peer 

review. 

Essa pesquisa possui relevância teórica e prática no que se refere ao seu 

desenvolvimento. Do ponto de vista teórico é perceptível destacar as peculiaridades 

existentes entre os sistemas de avaliação apresentados ao longo dessa pesquisa, 

cuja proposta é de notabilizar a open peer review na esfera acadêmica, propagando 

suas características, contribuições e evidenciar as vantagens que esta modalidade 

dispõe a fim de contribuir na perspectiva prática, ou seja, viabilizar a adoção da 

avaliação aberta no portal de periódicos da UFPB. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Ao reconhecer a magnitude que o sistema de avaliação de manuscritos 

representa, é imprescindível visualizar a incumbência de cunho social e profissional 

atribuída aos avaliadores, quanto aos pareceres outorgados ao final do julgamento, 

habitualmente realizado às cegas, seja ele single blind review ou double blind peer 

review. Embora tenha-se como objetivo macro garantir a credibilidade da pesquisa 

científica, é fundamental ressaltar que o processo de avaliação possui falhas 

relacionadas a operacionalização ao longo do trâmite, a saber: “Lentidão da avaliação 

por parte dos pareceristas [...]; qualidade dos pareceres, o que leva a artigos de má 

qualidade ou casos de plágio a passar pela avaliação; pareceres enviesados ou 

preconceituosos; e falta de transparência no processo” (NASSI-CALÒ, 2015)1. 

Neste sentido, a open peer review, método de avaliação que compõe o 

arcabouço da Open Science, que de acordo com Spinak (2018) constitui-se na 

“abertura das identidades dos autores e pareceristas, a publicação dos informes dos 

pareceristas, e uma maior participação do público no processo de revisão”, resultando 

em rendimento e qualidade científico denotado através do diálogo entre os atores ao 

longo da análise. 

                                                           

1 Documento não paginado. 
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Assim como a blind review, a avaliação por pares abertapossui vantagens e 

desvantagens. Dentre as desvantagens, De Coursey (2006) afirma que o principal 

malefício que a modalidade oferece, é o plantio de inimizades na esfera acadêmica, 

que resulta em possíveis retaliações aos membros do corpo editorial. Por outro lado, 

Amsen (2014) em consonância com De Coursey (2006) desvela as vantagens do 

sistema de avaliação aberta em meio aos possíveis imbróglios, os quais destacam-

se: a) Emissão de pareceres construtivos e coerentes; b) Identificação de pareceristas 

que tentem usurpar ideias alheias no ato da análise, embora o paper seja analisado 

por mais de um; c) Assinatura dos avaliadores em nota de rodapé com o intuito de 

complementar o processo de avaliação.Ainda nessa linha de pensamento, Ford 

(2013) afirma que a adoção da avaliação aberta implica em benefícios para as partes 

(editor, avaliador e autor), evidenciando como o maior benefício, a redução do 

intervalo existente entre a submissão e a publicação do manuscrito e a redução nos 

casos de abusos envolvendo os avaliadores. 

Neste sentido, a avaliação aberta atua como um divisor de águas no cenário 

editorial sob a égide da transparência, ocasionando a quebra de paradigmas inerentes 

a blind review, resultando em benefícios para ambas as partes. De um lado garante 

aos autores a certeza de feedbacks coerentes, emitidos dentro dos prazos 

estabelecidos, e por outro, proporciona aos avaliadores o mérito pela uniformidade 

dos pareceres no decorrer do trâmite, redundando em visibilidade e qualidade ao 

periódico. Assim, esta forma de avaliação, mesmo apresentando déficits, é sem 

dúvida o mecanismo atual que garante a otimização das produções científicas. 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Com o intuito de verificar a viabilidade de adoção da avaliação por pares aberta, 

utilizou-se o survey levantamento de campo como método de pesquisa. Esta técnica 

geralmente é utilizada quando se pretende questionar diretamente a população 

(PODRANOV; FREITAS, 2013). Configurada como de cunho descritivo, a pesquisa 

teve como universo 45 periódicos alojados no Portal da UFPB, classificados com 

qualis de A1 a B5 de acordo com a avaliação trienal da CAPES, cujo fluxo de 

publicação encontrava-se regular.  
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Para obtenção dos dados, utilizou-se o questionário eletrônico composto por 

perguntas objetivas e subjetivas. A coleta de dados ocorreu entre os meses de 

fevereiro a março de 2018, em que as solicitações eram enviadas aos editores a cada 

dez dias a fim de alcançar um percentual considerável de respostas. Ao final a amostra 

agregou 14 títulos, o que corresponde a 31,11%, percentual superior ao presumido 

por Marconi e Lakatos (2008), resultando na validade da amostra. 

 

4 RESULTADOS  

 

Em relação ao perfil dos editores, no item gênero, certificou-se que dentre os 

respondentes, sete homens (50%) e sete mulheres (50%) exercem o cargo de editor. 

Embora haja equivalência em se tratando do gênero, Meadows (1999) frisa que a 

participação das mulheres nas comissões editoriais cresceu notavelmente a partir de 

1973. Em relação a idade dos respondentes, a maioria ou seja 57%, tem acima de 49 

anos. Aliás os demais editores situam-se na faixa entre 32 anos e acima dos 49, 

havendo uma marcação para cada uma delas. Lançando olhar sobre o tempo em que 

são editores, destacam-se aqueles que gerenciam os periódicos a mais de 10 anos (6 

- 43%), seguido dos que atuam de cinco a dez anos (5 - 36%), por fim apenas três 

editores mencionaram desempenhar suas atribuições a menos de 5 anos. Em se 

tratando da formação, 13 editores (93%) possuem o título de doutor, dois em ciência 

da informação, um em comunicação social, e outro em ciência política. Apenas 1 editor 

(7%) possui título de mestre com doutorado em ciência da informação.  

 No quesito modalidades de avaliação, desejava-se identificar os métodos 

análise de manuscritos utilizados nos periódicos do Portal da UFPB. Sendo assim, a 

maioria dos editores (10 = 72%) admitem utilizar a revisão duplo-cega (identidades 

desconhecidas por ambos), em contrapartida 3 editores (21%) afirmam empregar a 

revisão único-cega (o avaliador conhece previamente a identidade do autor) e a 

minoria (1 - 7%) surpreende ao confirmar a adoção da avaliação por pares aberta. A 

literatura acerca da comunicação científica retrata que pode haver oscilações relativas 

dinâmica de avaliação – quantidade de pareceristas por paper, prazos de análise etc. 

- utilizada nos periódicos, além do tipo de avaliação abordado. Essas variâncias estão 

relacionadas a fatores intrínsecos ao gerenciamento do periódico, como: a cultura 

existente na área de cobertura da revista, a forma de projetar os resultados da 
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pesquisa e por último os interesses e anseios dos pesquisadores que compõe o corpo 

editorial (PAVAN; STUMPF, 2009). 

 Quanto à avaliação por pares aberta, 57% dos editores se disponibilizaram em 

adota-la como modelo de arbitragem, enquanto 43% dos editores mostram-se 

resistentes quanto a esta possibilidade. Isto é concernente com estudo reportado por 

Nassi-Calò (2017), elaborado pela Nature Communications, certificando que cerca de 

60% dos pesquisadores autorizaram a exposição de suas identidades assim como as 

análises proferidas em suas avaliações, tornando-a opcional.    

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conclui-se que a avaliação por pares, seja ela fechada ou aberta assume a 

responsabilidade de garantir a lucidez e credibilidade das produções destinadas aos 

leitores inseridos na comunidade científica. A literatura aponta o afinco de 

pesquisadores em relação a blind review evidenciada pelo comodismo e pelo resguardo 

das identidades. Os dados obtidos comprovam a realidade eterna da no portal de 

periódicos da UFPB onde (72%) dos periódicos são adeptos da revisão duplo-cega e 

(21%) da revisão único-cega, remanescendo (1%) que já utiliza a open peer review. 

Embora a open peer review seja tema incipiente na literatura brasileira, é ela o 

ponto de equilíbrio que visa sanar os déficits que assolam o contexto editorial, relatados 

por vários autores. A vista disso, embora a realidade, no Portal de Periódicos da UFPB, 

paute-se em torno da blind review, os editores mostraram-se interessados em conhecer 

/ adotar a avaliação aberta. O que conduz a expectativa de que em futuro não muito 

distante os editores das revistas indexadas neste portal desenvolvam e ampliem 

conhecimento e práticas em função da open peer review.  
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RESUMO: A compreensão do conteúdo teórico e prático requer que o 
estudante do curso de biblioteconomia realize um estágio supervisionado para 
vivenciar diversas tipologias de bibliotecas. Bibliotecas escolares são 
caracterizadas como espaço de ensino-aprendizagem que permitem aos 
estudantes de biblioteconomia desenvolver habilidades e competências de 
leitura dentro de um ambiente acolhedor que possa promover o diálogo entre 
professores e estudantes da instituição de ensino. Apresenta relato de 
experiência na Biblioteca Patativa do Assaré do Colégio Objetivo de Juazeiro 
do Norte-CE, onde aborda as atividades, os materiais e o funcionamento da 
referida biblioteca. A vivência desse estágio ocorreu no período dos meses de 
Maio a Junho de 2017.  Discute a importância do estágio para os discentes do 
Curso de Biblioteconomia e a experiência profissional no âmbito da biblioteca 
escolar, ressaltando sua importância para comunidade educacional. Esta 
pesquisa caracteriza-se como estudo bibliográfico e de campo, sendo de 
natureza qualitativa. O estágio também proporcionou a fundamentação das 
disciplinas teóricas do Curso de Biblioteconomia, em que o aluno tem a 
oportunidade de vivenciar sua teoria e aprimorar seus estudos. Desta forma, 
foi possível compreender a relevância da biblioteca escolar para além das 
estantes, onde o bibliotecário deve ser o protagonista das atividades 
executadas naquele espaço, criando e desenvolvendo projetos, envolvendo 
alunos com incentivo à leitura, o desenvolvimento de ações comunitárias, a 
apresentação de atividades culturais envolvendo a contação de histórias, por 
sua vez, produzindo conhecimento e aprendizado para os alunos, professores 
e profissionais envolvidos nas dinâmicas executadas. 
 
Palavras-chave: Biblioteca Escolar. Ensino de Biblioteconomia. Estágio 
Supervisionado. Projetos de Leitura. 
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ABSTRACT: The understanding of the theoretical and practical content requires that the 
student of the librarianship course undertake a supervised internship to experience different 
types of libraries. School libraries are characterized as a teaching-learning space that allow 
library students to develop reading skills and competences within a welcoming environment 
that can promote dialogue between teachers and students of the educational institution. 
Presents lived experience at the Patativa do Assaré School Library at Colégio Objetivo in 
Juazeiro do Norte-CE, Brazil. It discusses the importance of the internship for the students of 
the Librarianship Course and the professional experience in the scope of the school library, 
emphasizing its importance for educational community. This research is characterized as a 
bibliographical and field study, being of a qualitative nature. The supervised internship also 
provided the foundation for the theoretical disciplines of the Librarianship Course, in which the 
student has the opportunity to experience his theory and improve his studies.In this way, it was 
possible to understand the relevance of the school library beyond the shelves, where the 
librarian should be the protagonist of the activities carried out in that space, creating and 
developing projects, involving students with reading incentive, community action development, 
cultural activities involving storytelling, in turn, producing knowledge and learning for students, 
teachers and professionals involved in the dynamics performed. 
 
Keywords: Supervised internship. School Library. Library Science Teaching. Reading 
projects. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estágio supervisionado surge nas diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação como uma disciplina, mesclando a teoria e prática na formação dos alunos, 

oportunizando-os a uma melhor compreensão da dinâmica e complexidade da 

realidade social. Diante deste contexto pode-se perceber a importância do estágio 

supervisionado acompanhado pelas instituições de ensino, proporcionando um 

direcionamento para os estudantes dos cursos superiores. “Quando um estágio 

previsto é bem direcionado, acompanhado e executado de acordo com a lei, 

representa papel decisivo na formação profissional” (BIANCHI, 2011, p. 13). 

O Curso de Graduação em Biblioteconomia na Universidade Federal do Cariri 

(UFCA) em Juazeiro do Norte-CE possui em sua matriz curricular o componente de 

estágio supervisionado, proporcionando aos estudantes uma melhor compreensão do 

conteúdo das disciplinas, compondo a teoria e prática.  

A experiência trata de um relato de estágio supervisionado que teve como local 

de prática a Biblioteca Escolar Patativa do Assaré do Colégio Objetivo, em Juazeiro 

do Norte-CE. Tem como objetivo geral descrever as práticas desenvolvidas no período 

que compreendeu o estágio supervisionado neste ambiente. O objetivo específico 

consiste em discutir a importância do estágio na área da biblioteconomia e a 

importância da biblioteca escolar como espaço de educação e cultura. 
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A escolha do estudante pelo local justificou-se em virtude de conhecer os 

trabalhos desenvolvidos pela bibliotecária dessa unidade de informação e a 

disponibilização de vagas para realizar o estágio curricular na área. O estudo, 

também, se justifica por meio de se conhecer as práticas observadas nas disciplinas 

como catalogação, indexação e classificação, que são disciplinas técnicas do Curso 

de Biblioteconomia, que instigou a vivenciar essa experiência.  

Para observar esse ambiente é necessário conhecer conceitos acerca do 

contexto que envolve a biblioteca escolar e, assim, poder fazer um relato de 

experiência que apresente todas as perspectivas observadas ao longo deste momento 

acadêmico. 

 

2 BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

O processo educacional envolve uma diversidade de métodos e recursos 

pedagógicos, como a sala de aula e o professor, porém a sociedade atual nos oferta 

outros tipos de mediação de aprendizagem, além da sala de aula. Gasque e Casarin 

(2016) reforçam que as mudanças ocasionadas pelas práticas pedagógicas e os 

recursos tecnológicos estão fazendo com que as bibliotecas escolares tenham um 

novo tipo de preocupação que envolve as ferramentas e recursos que os estudantes 

precisarão empregar para desenvolver os objetivos de aprendizagem que a escola se 

propõe a oferecer. Neste sentido, devem-se oferecer experiências de aprendizagem 

que sejam significativas para o contato dos estudantes com problemas do mundo real 

e situações de trabalho que possibilitem uma maior empregabilidade futura. 

Nota-se que o sujeito contemporâneo é cada vez mais independente no que se 

refere à aquisição do saber. Nesse contexto, a Biblioteca Escolar pode ser um espaço 

que proporciona ao aluno a construção do seu próprio conhecimento. Dessa forma, 

entende-se a Biblioteca Escolar como: 

 

Uma instituição do sistema social que organiza materiais 
bibliográficos, audiovisuais e outros meios e os coloca à disposição de 
uma comunidade educacional. Constitui parte integral do sistema 
educacional e participam de seus objetivos, metas e fins. A biblioteca 
escolar é um instrumento de desenvolvimento do currículo e permite o 
fomento da leitura e a formação de uma atitude científica; constitui um 
elemento que forma o indivíduo para a aprendizagem permanente; 
estimula a criatividade, a comunicação, facilita a recreação, apoia os 
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docentes em sua capacitação e lhes oferece a informação necessária 
para a tomada de decisões na aula (ORGANIZAÇÃO..., 1985, p. 22). 

 

De acordo com a assertiva, a Biblioteca Escolar colabora com a rotina da escola 

e pode fazer parte do currículo educacional, proporcionando suporte à comunidade 

escolar.  

Nesse sentido, é preciso que haja propostas que contemplem as funções da 

biblioteca, possibilitando a execução dos seus objetivos. Logo, realizar projetos de 

cunho educativo, social, político e cultural deve ser prioridade das bibliotecas 

escolares, a fim de democratizar a leitura e contribuir o desenvolvimento dos sujeitos. 

Como educador, o bibliotecário, profissional capacitado a gerenciar uma 

biblioteca, também, desempenha um papel importante, incentivando o gosto pela 

leitura, mediando atividades educativas e culturais. Portanto, o bibliotecário escolar 

pode ser considerado um educador, haja vista que seu papel é de estimular o gosto 

pela leitura. Nessa perspectiva, compreende-se a relevância do bibliotecário, sendo 

esse responsável pelas ações realizadas na biblioteca. “Cabe a ele promover a 

divulgação dos recursos informacionais disponíveis nela, facilitando o acesso contínuo 

ao acervo pelos usuários, além de fomentar o gosto pela leitura e acesso a 

informação, seja textual ou eletrônica” (LANZI; VIDOTTI; FERNEDA, 2013, p. 74). 

 

3 METODOLOGIA 

 

Caracteriza-se como sendo uma pesquisa bibliográfica e de campo, de natureza 

qualitativa. Para pesquisa de campo usou-se uma entrevista com a bibliotecária 

contendo 05 perguntas abertas, a entrevista aconteceu no mês de Maio do ano de 2017.   

Segundo Gil (2007, p. 44) A pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  

Para Rodrigues (2006, p. 90) a abordagem qualitativa investiga os “aspectos 

psicológicos, opiniões, comportamentos, atitudes de indivíduos ou de grupos e é por 

meio desta que o pesquisador tenta apresentar a complexidade de uma determinada 

hipótese, analisar a interpretação entre as variáveis e ainda interpretar os dados, fatos 

e teorias”. 

 

4 A BIBLIOTECA PATATIVA DO ASSARÉ COMO LOCAL DE ESTÁGIO 
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O estágio supervisionado I do Curso de Graduação em Biblioteconomia da 

Universidade Federal do Cariri (UFCA) ocorreu no período de Maio a Junho de 2017 

na Biblioteca Escolar Patativa do Assaré instalada no Colégio Objetivo, em Juazeiro 

do Norte-CE. A Biblioteca Escolar foi fundada no ano de 2014, pela atual bibliotecária 

Maria Daiane de Oliveira Lima, vale lembrar, que antes de se tornar biblioteca existia 

uma sala de leitura, essa criada juntamente com a escola e coordenada por Maria Das 

Graças Silva. 

O bibliotecário de uma biblioteca escolar contemporânea deve atuar conforme 

indica Gasque e Casarin (2016) como um líder de instrução, especialista da 

informação, administrador de programa, colaborador, curador digital, facilitador da 

aprendizagem, assim como, no desenvolvimento da cidadania digital. Em termos 

gerais, requer que a adoção tecnológica seja algo presente neste espaço onde 

recursos digitais estão cada vez mais sendo demandados pelo público composto por 

crianças, jovens e adultos que procuram material para fazer suas atividades 

escolares. 

Deste modo, a Biblioteca Escolar atualmente conta com um grupo de cinco 

colaboradores, onde cada um desenvolve sua função na biblioteca. Esse grupo é 

composto pela coordenadora da biblioteca e bibliotecária, quatro auxiliares de 

biblioteca, que têm horários alternados e que, também, trabalham nas salas anexas à 

biblioteca. A biblioteca é vinculada a coordenação geral e a direção financeira do 

Colégio Objetivo. 

De acordo com Palleta et al. (2004, p. 4) a finalidade do planejamento é situar 

sua unidade de informação no contexto do mercado e das novas tecnologias a fim de 

prever mudanças e oportunidades no futuro, neste caso, a Biblioteca Patativa do 

Assaré prepara seu planejamento anual, onde são discutidas as propostas das 

atividades que serão desenvolvidas no decorrer do período letivo e os serviços que 

serão oferecidos. 

De acordo com as diretrizes da IFLA para Bibliotecas Escolares 

(NTERNATIONAL..., 2016) os serviços oferecidos por uma biblioteca escolar devem 

contemplar: a) formação profissional para o corpo docente (por exemplo, sobre leitura 

e letramento, tecnologia, processos de investigação e pesquisa); b) um programa 

estimulante de literatura/ leitura tendo em vista o sucesso educativo, o prazer e 
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enriquecimento pessoal; c) aprendizagem baseada em investigação e 

desenvolvimento da competência informacional; d) colaboração com outras 

bibliotecas (públicas, governamentais, de recursos comunitários).  

Nota-se que as diretrizes são elementos norteadores, essenciais para o 

aprimoramento dos serviços ofertados na biblioteca, haja vista, que abrange o corpo 

docente, os programas de leitura, a competência informacional e a cooperação entre 

as bibliotecas. Os serviços estão compreendidos a partir de dois víeis, o técnico e o 

educacional. Todos os serviços são acompanhados diariamente pela bibliotecária da 

escola. Os serviços de referência são executados pelas auxiliares de biblioteca. O 

processo técnico é efetivado pela bibliotecária, com exceção do tombamento e 

etiquetagem que são realizados por duas auxiliares.  No âmbito do gerenciamento do 

espaço, as atividades são desempenhadas, a maior parte, pela bibliotecária que 

aperfeiçoa o tempo para cada atividade, bem como algumas demandas de gestão são 

repassadas para as auxiliares de biblioteca, como auxilio nas execuções dos materiais 

dos projetos e na divulgação do marketing do local.     

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento adquirido por meio da teoria não é totalmente absolvido, 

deixando dificuldades na realização de atividades práticas. Sendo assim, 

compreende-se que existe a necessidade do estágio curricular como uma forma de 

assimilar o conhecimento teórico com o prático, com o intuito de preparar o aluno no 

mercado profissional. 

Desta forma, foi possível compreender a relevância da biblioteca escolar para 

além das estantes, onde o bibliotecário deve ser o protagonista das atividades 

executadas naquele espaço, criando e desenvolvendo projetos, envolvendo alunos 

com incentivo à leitura, ações comunitárias, contação de história e atividades culturais, 

por sua vez, produzindo conhecimento e aprendizado para os alunos, professores e 

profissionais envolvidos nas dinâmicas executadas. 

A experiência adquirida durante as atividades realizadas no estágio realizado 

na Biblioteca Escolar Patativa do Assaré, contribuiu de forma significativa para 

construção de conhecimentos técnicos da profissão. O estágio proporcionou uma 

maior compreensão do perfil do bibliotecário em uma unidade de informação, tornando 
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um aprendizado na construção do futuro profissional. 
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RESUMO: Este trabalho traz os resultados de pesquisa realizada junto às 
bibliotecas públicas estaduais e municipais do Estado de Sergipe, com vistas a 
verificar a formação e disponibilidade de acervo inclusivo para pessoas com 
deficiência visual bem como levantar se as mesmas têm feito uso das 
tecnologias de informação para atendimento ao público. A presente pesquisa 
foi desenvolvida junto à Universidade Federal de Sergipe como Projeto de 
Extensão, em 2016/2017. Este trabalho tem por objetivo contribuir com a 
discussão acerca do assunto e debater sobre as condições de acesso à 
informação para pessoas com necessidades especiais nas bibliotecas públicas 
de Sergipe, levando-se em conta a oferta de materiais acessíveis e o preparo 
do bibliotecário para atender este grupo de pessoas. A pesquisa é 
qualiquantitativa, descritiva e exploratória. Utilizou-se o envio de questionário 
elaborado no Google Forms para o levantamento dos dados. O Estado de 
Sergipe é formado por 75 munícipios e possui 83 bibliotecas públicas, das quais 
apenas 14 colaboraram efetivamente para o alcance dos resultados. Os dados 
revelaram a fragilidade das bibliotecas em relação à composição de seus 
acervos, pois pouco é oferecido em termos de acervo acessível. Há 
necessidade de capacitação da equipe da bibliotecária a fim de que possam se 
adequar para melhorar o atendimento dos usuários. Além disso, as bibliotecas 
também precisam de reforço nos equipamentos de informática para que 
possam fazer uso das Tecnologias de Informação e utilizarem programas e 
aplicativos que facilitem a leitura digital, uma vez que a grande maioria não 
possui equipamentos de informática em seus locais, nem para uso 
administrativo, nem para uso do público. 
 
Palavras-chave: Acervos - bibliotecas. Acessibilidade. Acesso à informação. 
Bibliotecas Públicas. Desenvolvimento de coleções. 
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ABSTRACT: This work brings the results of research carried out together with the state and 
municipal public libraries of the State of Sergipe, in order to verify the formation and availability 
of an inclusive collection for people with visual impairment as well as to determine if they have 
made use of information technologies to Customer Service. The present research was 
developed with the Federal University of Sergipe as Extension Project, in 2016/2017. This 
paper aims to contribute to the discussion about the subject and discuss the conditions of 
access to information for people with special needs in the public libraries of Sergipe, taking 
into account the availability of accessible materials and the preparation of the librarian to attend 
this group of people. The research is qualitative, descriptive and exploratory. We used the 
questionnaire sent in Google Forms to collect the data. The State of Sergipe is made up of 75 
municipalities and has 83 public libraries, of which only 14 collaborated effectively to reach the 
results. The data revealed the fragility of the libraries in relation to the composition of their 
collections, since little is offered in terms of affordable collection. There is a need for the training 
of the librarian's team in order to be able to adapt to improve the service of the users. In 
addition, libraries also need to strengthen their computer equipment so that they can make use 
of Information Technology and use programs and applications that facilitate digital reading, 
since the vast majority do not have computer equipment in their places, nor for administrative 
use, nor for public use. 
 
Keywords: Libraries. Accessibility. Access to information. Public libraries. Development of 
collections. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O acesso à informação é fator preponderante para o ser humano e um direito 

do cidadão. Nessa perspectiva, proporcionar esse acesso para pessoas portadoras 

de deficiências e com necessidades especiais, é de suma importância. Para que isso 

ocorra, as bibliotecas devem estar equipadas com recursos físicos e com materiais 

que ofereçam condições de leitura e aquisição de conhecimento, com acervos 

inclusivos e disponibilização de tecnologias assistivas, pois têm um papel 

preponderante na disseminação do conhecimento. 

Levando-se em consideração o acesso à informação por pessoas que 

necessitam de atendimento e de condições especiais para utilizarem as obras 

acessíveis disponíveis no acervo das bibliotecas faz-se premente o uso de 

dispositivos e de tecnologias assistivas para facilitar a obtenção de informação e 

conhecimento. 

Entende-se por livro inclusivo aquele que possui características de texto, seja 

em texto tinta, letras grandes, braile e áudio livro. As tecnologias assistivas para uso 

desses livros referem-se a recursos, equipamentos e serviços oferecidos para que as 

pessoas com deficiências visuais, motoras ou auditivas possam ampliar suas 

capacidades funcionais, nesse formato de alternativo.  

É sabido que as bibliotecas, em sua maioria, não estão adaptadas e nem 
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preparadas para atenderem às solicitações de informações em suporte inclusivo. 

Desta forma, o que se nota é - por esforço de alguns em trabalhos voluntários - a 

transcrição de obras para o braile, e a aquisição de equipamentos de leitura para a 

comunidade cega ou de baixa visão, além da transcrição do texto para o áudio – 

geralmente de clássicos da literatura -, e a aquisição de equipamentos para escuta. 

Neste contexto, este trabalho pretende contribuir com a discussão acerca do 

assunto e debater sobre as condições de acesso à informação para pessoas com 

necessidades especiais nas bibliotecas públicas de Sergipe, levando-se em conta a 

oferta de materiais acessíveis e o preparo do profissional para atender este grupo de 

pessoas. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Inúmeros recursos são utilizados para prover as pessoas de um manancial de 

dados que, somados às necessidades individuais dos sujeitos se transformarão em 

informação e, consequentemente, em conhecimento. Logo, uma biblioteca, na 

formação de seu acervo, deve levar em consideração, inicialmente, sua comunidade 

usuária e para isso se utiliza de recursos apropriados e elabora estudos de usuários 

(DIAS; PIRES, 2003; VERGUEIRO, 2010; WEITZEL, 2006).  

Assim, no gerenciamento de uma biblioteca, mais especificamente nos 

aspectos voltados para a formação e desenvolvimento de coleção, espera-se que esta 

atenda às demandas advindas da sua comunidade. A composição do acervo, 

portanto, é um item que deve ser meticulosamente estudado, analisado e 

desenvolvido de forma a prover os dados necessários para a busca, a localização e a 

recuperação da informação. 

Todo e qualquer usuário que procure a biblioteca não deve sentir barreiras que 

o limite a usar seus serviços, a exemplo de barreiras arquitetônicas, carência de 

materiais especializados e até mesmo profissionais capacitados para o atendimento.  

Neste sentido, as bibliotecas devem estar preparadas para proverem seus 

usuários de acessibilidade informacional que, conforme Fonseca et al. (2014, p. 2799) 

“visa incluir as pessoas deficientes nos ambientes de informação para que tenham 

autonomia no uso das tecnologias de informação”. 

Para Azambuja e Rozek (2017) as bibliotecas devem fornecer acervo e 
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ambiente inclusivo de forma igualitária, para todos os usuários, com ou sem 

deficiência. O acervo deve incluir obras em braile, além de tecnologias para texto 

aumentado. 

A Lei Brasileira de Inclusão (2015) em seu Capítulo II – Do acesso à informação 

e à comunicação, destaca, em seu Art. 68 a necessidade de medidas pelo poder 

público para distribuição e aquisição de livros em formatos acessíveis. Traz, ainda, no 

parágrafo 1, que o poder público “deverá adotar cláusulas de impedimentos para 

editoras que não ofertem suas produções no formato acessível” e isto inclui, inclusive, 

o “o abastecimento ou a atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e 

modalidades de educação e de bibliotecas públicas. 

Portanto as bibliotecas têm um importante papel a desempenhar para o 

cumprimento desses quesitos na formação e desenvolvimento de suas coleções. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa em questão teve como campo de atuação as bibliotecas públicas 

do Estado de Sergipe, formada por 78 bibliotecas municipais e 5 (cinco) bibliotecas 

públicas estaduais, totalizando 83 bibliotecas, nos 75 municípios. 

Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, descritiva e exploratória, com 

utilização de questionário – elaborado a partir do Google Forms – para o levantamento 

dos dados. Apenas 14 bibliotecas contribuíram para os resultados da pesquisa, 

apesar de várias tentativas de comunicação. Por vezes os links das bibliotecas 

estavam quebrados, por vezes os e-mails haviam mudado, bem como os números de 

telefones. Houve grande dificuldade para contato, o que demonstrou a necessidade 

de atualização dos dados cadastrais destas bibliotecas, no site do Sistema Nacional 

de Bibliotecas Públicas, utilizado para o acesso a estas informações, bem como incluí-

las no próprio Estado de Sergipe, onde não há um cadastro nesse sentido. 

Os questionários foram respondidos pelos dirigentes das bibliotecas públicas 

estaduais e municipais de Sergipe e a análise dos dados foi efetuada a partir dos 

gráficos originados pelo próprio Google Forms para as perguntas fechadas e, para as 

questões abertas, optou-se pela categorização das respostas.  
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4 RESULTADOS 

 

Pode-se observar, a partir dos resultados obtidos pelas 14 bibliotecas que 

apenas seis (42,8%) dos responsáveis pelas bibliotecas são bibliotecários. 

Em relação à acessibilidade nas instalações físicas, a maioria informou não 

possuir, duas informaram possuir; outras disseram “em parte”, por não possuírem o 

piso tátil. A maioria justificou que não possui um prédio próprio e que isto dificulta as 

alterações necessárias. Em termos de elevadores, rampas de acesso e sinalização, 

apenas uma biblioteca (7,1%) possui elevador, seis (42,8%) possuem rampas de 

acesso e apenas duas (14,3%), sinalização. As bibliotecas que não possuem 

alegaram que não pode haver modificações na estrutura do prédio. 

Quanto ao acesso à informação por meio de livros inclusivos ou uso de 

tecnologias de informação, apenas duas informaram possuir estas condições (14,3%). 

A pesquisa buscou conhecer, também, sobre a capacitação dos funcionários 

para atendimento à usuários com deficiência e apenas duas (14,3%) responderam 

que houve tal preparo. As outras respostas foram negativas havendo justificativas 

como: “não recebe usuário com deficiência frequentemente”, “mudança no quadro 

profissional”, “por falta de oportunidades/disponibilidade”, “não ter sido ofertado 

capacitação” ou que “estão esperando o resultado de um processo seletivo para 

compor o novo quadro de funcionários e quando isso ocorrer irão providenciar 

capacitação necessária”. 

As tecnologias assistivas não são utilizadas nas bibliotecas, visto que apenas 

uma (7,1%) informa que tem sala de informática, outra (7,1%) comenta que “tem 

previsão para licitação para utilizá-la no novo prédio, mas no local atual não tem”, uma 

(7,1%) tem computador com fone de ouvido e todas as outras (78,6%) não possuem. 

Em termos de acervo inclusivo cinco (35,7%) informaram possuir apenas poucas 

obras e uma destas cinco possui apenas mídia digital. As demais (85,7%) que não 

possuem informaram que isto se dá pois “não receberam, ou o acervo não foi 

atualizado depois das doações da Biblioteca Nacional”, ou “a biblioteca é mantida por 

doações e não houve dos mesmos”, “não possui por sobreviver de doações mas irá 

estudar como adquirir tais acervos”. Nenhuma das bibliotecas possui sistema 

automatizado de informações para atividades inclusivas ou utilizam a reserva online; 
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também não possuem política de educação inclusiva e, em apenas uma delas, a 

política de desenvolvimento de coleções abrange o acervo inclusivo. 

Por fim, sugestões foram dadas paracursos de capacitação que envolvam 

maior conhecimento de braile e de libras. Além disso, melhoria dos acervos, melhores 

recursos tecnológicos, computadores, aquisição de acervos inclusivos e de 

tecnologias assistivas, melhoria da infra-estrutura das bibliotecas entre outros. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As bibliotecas públicas do Estado de Sergipe, analisadas nesta pesquisa, estão 

aquém das expectativas no que diz respeito às condições para atendimento de 

pessoas com necessidades especiais, desde baixa visão, cegueira, surdez e 

mobilidade reduzida. 

Não há política para aprimoramento dos equipamentos culturais por meio de 

melhoria das condições de infra-estrutura, tecnológicas, de acervos e de pessoal 

qualificado, o que prejudica, sobremaneira, o auxílio à busca de informação por esta 

comunidade. Os poucos casos em que as bibliotecas buscaram atuar de forma a 

atender estas necessidades, podem ser considerados mais como vontade própria do 

bibliotecário e pró-atividade, - por entender a dimensão desta necessidade - do que 

por mecanismos estruturados que visem melhorar a situação. 

Há necessidade de capacitação da equipe da bibliotecária a fim de que possam 

se adequar para melhorar o atendimento dos usuários. Além disso, as bibliotecas 

também precisam de reforço nos equipamentos de informática para que possam fazer 

uso das Tecnologias de Informação e utilizarem programas e aplicativos que facilitem 

a leitura digital, uma vez que a grande maioria não possui equipamentos de 

informática em seus locais, nem para uso administrativo, nem para uso do público. O 

acervo é outro ponto bastante fragilizado, visto as bibliotecas não terem uma política 

de desenvolvimento de coleções, sobrevivendo de doações. Assim, direcionar 

esforços para que a bibliotecas possuam acervos inclusivos, livros acessíveis, 

tecnologias assistivas e equipe qualificada é um grande desafio que se impõe às 

bibliotecas, “abandonadas” pelo setor público. 
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RESUMO: este trabalho visa apresentar a experiência da disciplina de 
Empreendedorismo na UFS como fator motivador do desenvolvimento de 
competências para o bibliotecário documentalista, onde participaram alunos do 
curso de Biblioteconomia e Documentação, dentre alunos de outros cursos. O 
tema do empreendedorismo tem sido debatido no campo profissional e 
apresenta-se como alternativa importante que permite aos profissionais 
desenvolver ações e estratégias inovadoras em sua atuação diária. Trata-se 
de um estudo que tem como principal mérito apresentar esse caso a fim de 
demonstrar que é possível, a partir de ações de extensão e da formação 
continuada, desenvolver competências empreendedoras nos futuros 
profissionais bibliotecários documentalistas, aplicando metodologias como o 
Ciclo de Aprendizagem Vivencial, o Business Model CANVAS, Design 
Thinking, e o Plano de Negócios. Ao todo participaram da disciplina 7 alunos 
do curso de Biblioteconomia e Documentação da UFS, que preencheram 
formulário eletrônico a fim de fornecer suas percepções sobre a aprendizagem 
obtida. 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Biblioteconomia. Formação do 
bibliotecário. 
 
 
ABSTRACT: This paper aims to present the experience of the entrepreneurship 
discipline in the UFS as a motivating factor for the development of competences 
for the documentary librarian, where students from the Library and Information 
Science course participated, among students from other courses. The theme of 
entrepreneurship has been debated in the professional field and presents itself 
as an important alternative that allows professionals to develop innovative 
actions and strategies in their daily performance. It is a study that has as main 
merit to present this case in order to demonstrate that it is possible, through 
extension actions and continuing education, to develop entrepreneurial skills in 
future professional librarians documentalists, applying methodologies such as 
the Cycle of Learning Experiential, the Business Model CANVAS, Design 
Thinking, and the Business Plan. A total of 7 students from the UFS 
Librarianship and Documentation course participated in the course, who filled 
out an electronic form in order to provide their insights about the obtained 
learning. 
Keywords: Entrepreneurship. Librarianship. Librarian training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação profissional exige o desenvolvimento de competências que 

proporcionem ao futuro profissional condições de se estabelecer no mercado de 

trabalho. Essa situação não é diferente na atuação dos bibliotecários, por serem 

profissionais que são chamados, a todo momento, a atualizarem-se conforme as 

mudanças observadas na sociedade, seja a nível tecnológico, humano e social, 

considerando-se que também se modifica o perfil do usuário que ele deve atender nas 

unidades de informação. 

Além disso, é preciso ponderar que está na formação continuada a chave para 

que os profissionais bibliotecários mantenham-se em constante atualização, o que 

requer por parte deles que consigam conciliar as atividades diárias com cursos de 

formação que visam dotar o profissional de novas competências que possam agregar 

ao seu fazer diário. 

Nesse sentido, a oferta da disciplina de Empreendedorismo a nível de extensão 

na Universidade Federal de Sergipe para um grupo de 7 alunos do curso de 

Biblioteconomia e Documentação, mostrou-se como experiência importante para 

agregar conhecimentos necessários para sua atividade profissional futura. 

Pelo exposto, esse trabalho visa apresentar a experiência da disciplina de 

Empreendedorismo na UFS como fator motivador do desenvolvimento de 

competências na formação do bibliotecário documentalista.  

 

2 EMPREENDEDORISMO 

 

A palavra empreendedorismo está relacionada com a capacidade de criar algo 

novo ou modificar algo já existente. O empreendedorismo tem sua história alicerçada 

no movimento mercantilista, mas é no século XX que conhece sua maior ascensão, 

tendo em vista as grandes invenções observadas neste período. (ROMEIRO; 

SEÑORANS, 2016). Segundo Dornelas (2014) apud Romeiro e Señorans (2016, p. 

19), o empreendedorismo é “[...] o envolvimento de pessoas e processos que, em 

conjunto, levam a transformação de ideias em oportunidades.” 

Ao destacar o perfil empreendedor que vem sendo observado nos bibliotecários 

nos últimos tempos, Spudeit (2016, p. 14-15) revela que esse contexto refere-se a: 
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Habilidades desenvolvidas e conhecimentos adquiridos ao longo da 
graduação e por meio de formações complementares aplicáveis aos 
novos campos de atuação que exigem um perfil profissional 
diferenciado, atento às oportunidades; criação de um negócio na área 
de informação em que o bibliotecário pode atuar como profissional 
liberal para prestar serviços voltados para demandas específicas do 
mercado ou da sociedade em si; projetos voltados para o uso da 
informação para transformação social e empoderamento das pessoas, 
visando promover uma maior consciência reflexiva e crítica para o 
exercício pleno da sua cidadania; ações intraempreendedoras que 
podem ser desenvolvidas por bibliotecários em diferentes campos de 
atuação, como gestão de processos, comércio eletrônico, arquitetura 
da informação, gestão de projetos. Entre outros, inclusive em 
bibliotecas. 

 

Assim, observa-se que há diferentes campos onde o bibliotecário 

empreendedor pode atuar, precisando a esses profissionais que despertem seu perfil 

empreendedor a partir de ações de formação, as quais podem ser estimuladas desde 

a graduação. 

 

3 COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS: conceito e classificação 

 

O termo competência possui origem no latim competere que significa “aptidão 

para cumprir uma tarefa ou função”1. Duarte (2011, p.232) apresenta como significado 

para o termo competência “Capacidade pessoal para realizar eficientemente uma 

tarefa” e como fatores da competência “o saber (conhecimento), saber fazer 

(habilidade) e querer fazer (atividade ou valor).”. 

Segundo Carbone et al. (2006), originalmente, o termo competência fazia parte 

da linguagem jurídica no final da Idade Média. No início do Século XX, com a 

Administração Científica e o Taylorismo, é que este termo foi incorporado à linguagem 

organizacional. Sua ênfase acentuou-se a partir de 1970, estimulada pela discussão 

teórica entre diferentes autores (CARBONE et al., 2006). 

Para Dutra (2007), a origem dos estudos sobre competência remonta à década 

de 1970/1980, onde pesquisadores norte-americanos tais como McClelland (1973) e 

Boyatzis (1982) começaram a considerar as pessoas no trabalho a partir de suas 

performances e, para isso era necessário que elas apresentassem qualificações que 

propiciassem essa performance além do esperado em seu trabalho. 

                                                           
1 Disponível em:<https://www.significados.com.br/competencia/>. Acesso em: 22 jul. 2017. 
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Para Durand (2006), a competência é obtida a partir do que ele chama de 

“alquimia”, onde, neste caso, estão envolvidos operacionalmente os ativos e recursos 

elementares, as competências cognitivas, os processos organizacionais e rotinas, a 

estrutura organizacional e a identidade, sendo esta última um elemento chave que 

demonstra a cultura organizacional, a mesma tratada pelo autor como “cimento 

organizacional” ou fator de coesão na empresa. 

Desse modo, Durand (2006) considera três dimensões-chave da competência, 

a saber: o conhecimento (saber), a prática (saber-fazer) e as atitudes (saber ser).  

No campo da Biblioteconomia os estudos sobre competência começaram a 

ganhar espaço a partir da década de 1990, principalmente voltados a identificar as 

características e práticas profissionais necessárias para acompanhar as mudanças 

principalmente relacionadas ao uso das tecnologias da informação e da comunicação 

nas bibliotecas, assim como a mudança no perfil dos usuários em relação ao 

consumo, uso e apropriação da informação. 

Além disso, outros estudos como o de Oliveira et al. (2006) e o de Silva, Faria 

e Batista (2015) têm buscado identificar o perfil e as competências profissionais 

necessárias ao bibliotecário, em especial dos que atuam na área educacional. Para 

esses autores, lidar com diversos tipos de informação sobre diferentes áreas do 

conhecimento e atender às necessidades dos usuários requer do profissional da 

informação características pessoais e profissionais para o cumprimento das suas 

atividades de forma eficaz. 

A análise das competências no campo da Biblioteconomia tem sido, assim, 

tratada como movimento que permite reconhecer as capacidades e potencialidades 

profissionais e os desafios voltados para a formação continuada de modo a envolver 

as necessidades impostas pelas mudanças paradigmáticas operadas no nível das 

unidades de informação e dos usuários. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de caso desenvolvido a partir da vivência na disciplina de 

Empreendedorismo ofertada a nível de extensão na Universidade Federal de Sergipe. 

A disciplina foi ofertada entre os meses de julho a setembro de 2017, onde 

participaram 55 alunos, dentro os quais sete eram do curso de Biblioteconomia e 
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Documentação da UFS, sendo que apenas cinco concluíram. A disciplina de 

Empreendedorismo visa incentivar a cultura empreendedora na Universidade através 

do Programa de Educação Empreendedora (Empreender UFS) e dessa forma ampliar 

os horizontes dos universitários fazendo com que eles explorem os vários campos do 

empreendedorismo: Empresarial, Social e do Intraempreendedorismo. 

 

5 RESULTADOS  

 

A disciplina de Empreendedorismo ofertada como ação de extensão na UFS 

em 2017, com carga horária de 80 horas, teve ao todo oito turmas e seu conteúdo foi 

dividido em quatro módulos, a saber: 1) O empreendedor; 2) O empreendedor e as 

oportunidades de mercado; 3) Modelo de negócios; 4) Plano de negócios. A 

Metodologia adotada para aplicação da disciplina foi o Ciclo de Aprendizagem 

Vivencial (CAV) adotado pelo SEBRAE para o Programa de Educação 

Empreendedora, para o qual os professores foram capacitados anteriormente para 

trabalhar essa experiência com os alunos.  

Durante as aulas, foram realizadas atividades práticas em forma de oficinas, 

utilizando materiais físicos, slides, o manual do professor e do aluno, bem como os 

softwares: Business Model Canvas, e Plano de Negócios do próprio SEBRAE, além 

do uso do Design Thinking como uma ferramenta para o desenvolvimento e geração 

de ideias inovadoras.   

Dos 7 alunos que se inscreveram, cinco concluíram a disciplina. Para esses 

alunos a disciplina trouxe muitas contribuições em sua formação, tais como: 

Perceber e avaliar os riscos. Bem como orientar melhores resultados. 
(Discente 1) 
Manuseio das estratégias para o desenvolvimento qualitativo das 
atividades que deverão ser desempenhas futuramente. (Discente 2) 
Passei a ter mais conhecimento sobre como ser um empreendedor e 
utilizar na minha área de formação. (Discente 3) 
Visao , preparação, ter atitude... (Discente 4) 
A inovação de ideias que viriam a acrescentar na profissão. (Discente 
5) 

 

A aplicação da metodologia com os alunos de Biblioteconomia e 

Documentação despertou o pensamento empreendedor, estimulando-os a 

desenvolver uma proposta empreendedora. A participação nas atividades ao longo da 

disciplina levou os alunos a compreenderem a importância da informação para 
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analisar cenários, prospectar necessidades do público, observar a concorrência e 

tomar decisões capazes de fazer o negócio, nesse caso na área informacional, obter 

sucesso de forma sustentável e segura. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa atividade permitiu aos alunos despertarem para novas possibilidades de 

atuação profissional no campo da Biblioteconomia e Documentação, estimulando o 

desenvolvimento de ações empreendedoras futuras que possam dar conta da 

diversidade de possibilidades de atuação desses profissionais em diferentes 

segmentos de mercado. 

Por fim, destaca-se que a disciplina de Empreendedorismo motivou mudanças 

no projeto pedagógico do curso de Biblioteconomia e Documentação, ampliando o 

alcance da disciplina e seus conteúdos aos demais alunos do curso, despertando 

neles a perspectiva da criatividade, da proatividade e da inovação, que são hoje 

demandadas no mercado de trabalho da área. 
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RESUMO: Apresenta o resultado da prática de monitoria da disciplina” 
Organização e Administração de Bibliotecas II”, do bacharelado em 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A 
experiência ocorreu em duas turmas ao longo de 2017, permitindo que os 
discentes pudessem aprender sobre temas referentes à gestão de bibliotecas, 
por meios teóricos e práticos. Soma-se a isso a identificação de competências 
requeridas atualmente no âmbito do mercado de trabalho. A monitoria propicia 
o engajamento de discentes do bacharelado na prática de docência, através de 
atividades de planejamento, organização, atualização de conteúdo, além de 
atuação mediadora entre docente e corpo discente. Como recursos 
metodológicos da monitoria, utilizou-se a criação de um canal de comunicação 
em rede social, revisão bibliográfica, pesquisa e outros meios com conteúdos 
pertinentes à disciplina, agendamento de visitas técnicas, além da participação 
em eventos na área. Destaca-se a atuação do monitor como forma de dirimir 
possíveis problemas em relação ao conteúdo, à forma ou à agenda, 
propiciando, assim, melhor comunicação entre corpo discente e docente da 
disciplina. 
Palavras-chave: Biblioteconomia. Ensino de biblioteconomia. Gestão de 
Bibliotecas. Monitoria 
 

 ABSTRACT: It presents the results of the monitoring practice of the discipline 
"Organization and Administration of Libraries II", of the bachelor's degree in 
Librarianship of the Federal University of the State of Rio de Janeiro. The 
experiment took place in two classes throughout 2017, allowing students to 
learn about library management issues by theoretical and practical means. It 
adds to this the identification of skills currently required within the labor market. 
The monitoring facilitates the engagement of students of the baccalaureate in 
teaching practice, through activities of planning, organization, updating of 
content, and mediating action between teacher and student body. As 
methodological resources of the monitoring, the creation of a channel of 
communication in social network, bibliographical revision, research and other 
means with contents pertinent to the discipline, scheduling of technical visits, 
besides the participation of events in the area was utilized. The performance of 
the monitor as a way to solve possible problems in relation to content, form or 
agenda is emphasized, thus providing a better communication between the 
student body and the teacher of the discipline. 
Keywords: Librarianship. Teaching of librarianship. Library Management. 
Monitoring. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista as mudanças frequentes na sociedade e no mundo do trabalho, 

a constante busca por novas competências é fator primordial para futuros 

bibliotecários obterem mais informações ainda no âmbito da graduação, seja através 

de palestras, visitas técnicas, leituras atualizadas ou de ações que requeiram uma 

análise mais teórica sobre a gestão de bibliotecas e unidades de informação. 

A presente comunicação tem como objetivo relatar a experiência no Projeto de 

Monitoria na disciplina Organização e Administração de Bibliotecas II (OABII), do 

bacharelado em Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO), que tem como propósito “propiciar maior engajamento dos discentes do 

bacharelado na prática docente, integrando os corpos – docente e discente no 

planejamento, coordenação, controle e avaliação de atividades acadêmicas” 

(UNIVERSIDADE..., 2017). 

Correlaciona ao objetivo principal a compreensão dos conceitos avançados 

sobre organização e administração de bibliotecas e unidades de informação como 

forma de estimular o pensamento estratégico, e a aplicação do conteúdo apreendido na 

futura prática profissional. Tais conceitos são importantes devido à complexidade da 

Biblioteconomia na atualidade, que traz em seu arcabouço teórico uma série de 

discussões no que tange às mais variadas possibilidades em relação à gestão de 

unidades de informação e de bibliotecas (públicas, escolares, universitárias, 

especializadas e ou privadas). Logo, é preciso compreender quais são as habilidades 

e competências requeridas para a formação de tais profissionais, para sua atuação 

como futuros gestores. 

Na atividade de monitoria trabalha-se junto ao professor-orientador, auxiliando-o 

no que diz respeito ao planejamento, à organização, à seleção, à discussão e à 

avaliação das atividades a serem realizadas, à elaboração de trabalhos práticos e 

experimentais, às atividades em classe, às visitas técnicas, à criação de página da 

turma no Facebook, dentre outras atividades. 

A justificativa para este empreendimento foi a necessidade de se abordar, 

juntamente com os alunos, conteúdos atualizados sobre gestão de bibliotecas e 

unidades de informação, que os conduzissem a refletir sobre a realidade encontrada 

em detrimento à revisão de literatura, operacionalizando a interlocução feita pelo 
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discente monitor da disciplina. 

Este trabalho foi elaborado da seguinte forma: além dessa introdução, a seção 

seguinte apresenta uma breve revisão de literatura; em seguida, é apresentada a 

metodologia utilizada no projeto de monitoria. A quarta seção é destinada a apresentar 

os resultados das atividades desenvolvidas. Por fim, são expostas as conclusões 

geradas pela prática das atividades presentes neste trabalho. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

A monitoria é uma estratégia de apoio ao ensino em que os estudantes 

colaboram no processo de apropriação do conhecimento de seus colegas, através do 

apoio às atividades do docente (SILVEIRA; SALES, 2016 apud FRISON; MORAES, 

2010). 

Silveira e Sales (2016) identificam na legislação brasileira o desenvolvimento 

da função de monitoria no Brasil. Os autores afirmam que, para ingressar na monitoria, 

o aluno deva ter capacidade intelectual para as práticas pedagógicas da disciplina 

desejada.  

Em 1996, a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

Lei nº 9.394 - criou condições para atuação dos discentes na educação superior, 

estabelecendo seu aproveitamento em atividades discentes de ensino e pesquisa em 

suas instituições, exercendo monitoria, de acordo como o próprio plano de estudos. 

Nunes (2007) afirma que o monitor, por ainda ser aluno na graduação, 

proporciona maior interação com os demais alunos da disciplina, de forma a favorecer 

a aprendizagem cooperativa, onde há troca de informações e a possibilidade de sanar 

possíveis dúvidas. Silveira e Sales (2016) declaram que o professor tem por função 

ser o mediador dos conhecimentos, estabelecendo uma relação entre os 

conhecimentos específicos e a prática pedagógica. 

Esta interação entre discentes e monitor corrobora para que a disciplina seja 

conduzida da melhor forma, minimizando possíveis ruídos informacionais. 

 

3 METODOLOGIA 

O objeto desta pesquisa foi o relato da prática da docência (monitoria) na 

disciplina Organização e Administração de Bibliotecas II por um discente do 



 

 ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial, p.196-202, maio/ago. 2018 

 

199 

bacharelado em Biblioteconomia. Para classificação da metodologia toma-se por base 

a taxionomia apresentada por Vergara (2011), que a qualifica em relação a dois 

aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa é explicativa, porque “visa esclarecer quais os 

fatores que contribuíram de alguma forma para ocorrência de determinado fenômeno” 

(VERGARA, 2011, p. 42). Trata-se de um relato de experiência, onde são narradas as 

atividades desenvolvidas e realizadas pelo discente de Biblioteconomia no trabalho em 

conjunto ao docente. 

Quanto aos meios, trata-se de uma pesquisa participante, pois ela “não se 

esgota na figura do pesquisador” (VERGARA, 2011).  

 

4 ATIVIDADES REALIZADAS 

 

As atividades realizadas em 2017 tiveram como objetivo a observação das 

práticas e rotinas de gestão implementadas nas bibliotecas do Centro Cultural Banco 

do Brasil (CCBB) e Biblioteca Nacional (BN), sob a luz dos conteúdos abordados em 

sala de aula. 

Conforme cronograma, no primeiro semestre, houve uma visita técnica à 

biblioteca do CCBB. No segundo semestre, foi efetuada visita técnica ao setor de 

Processamento Técnico da Biblioteca Nacional, ambas localizadas no centro do Rio 

de Janeiro.  

No CCBB, a turma foi recepcionada pela bibliotecária terceirizada, que 

apresentou os espaços, os acervos e todos os serviços efetuados pela equipe. Além 

disso, respondeu a todos os questionamentos feitos pelos discentes. 

Na Biblioteca Nacional, a recepção foi feita pela bibliotecária Luciana Grings, 

coordenadora do setor de Processamento Técnico. A bibliotecária respondeu a 

diversos questionamentos, dúvidas e inquietações sobre gestão no âmbito da 

Biblioteca Nacional. 

Como resultado das visitas, as turmas de OABII de 2017 desenvolveram estudo 

de caso sobre: gestão estratégica, empreendedorismo, processo decisório, inovação, 

gestão da qualidade em unidades de informação, inovação em produtos e serviços e 

marketing em unidades de informação. Os grupos apresentaram os resultados das 
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pesquisas através de seminários, onde puderam pesquisar, mapear a realidade, 

argumentar e propor melhorias à BN e à biblioteca do CCBB. 

No decorrer dos semestres houve, também, a participação de palestrantes 

convidados, o que foi de suma importância para demonstrar a atuação de profissionais 

no mercado de trabalho, assim como suas experiências contextualizadas. 

Dentre as responsabilidades assumidas pela monitora está a participação na 

Semana de Integração Acadêmica da UNIRIO (SIA), com apresentação de um pôster 

cujo título foi: “Organização e Administração de Bibliotecas (OABII): uma experiência 

a partir da visita à Biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB)”. Além da 

participação na SIA, a monitora ministrou uma aula sobre Empreendedorismo e 

Inovação para a turma do segundo semestre de 2017. 

Como estratégia para o apoio e aprendizado dos alunos, foram criadas duas 

páginas na rede social Facebook para as turmas 2017.1 e 2017.2, funcionando como 

um canal de comunicação e interlocução entre monitora, alunos e docente, auxiliando 

na orientação de leituras e proposição de exercícios. Cabe ressaltar que esta mídia 

foi amplamente utilizada para publicação de conteúdo, divulgação de atividades e 

eventos, agendamento de visitas técnicas e sugestões de textos complementares 

para leitura, além de disponibilização de materiais de apoio ao conteúdo obrigatório.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo relatar a experiência da prática discente na 

docência em uma disciplina de gestão do bacharelado em Biblioteconomia da UNIRIO 

durante o ano de 2017, cujo propósito foi incentivar o engajamento de discentes à 

prática docente por meio de projetos de monitoria. 

Para tanto, a atualização de conteúdo através de atividades sobre práticas de 

Organização e Administração de Bibliotecas ajudou o corpo discente, ao longo dos 

semestres, a avaliar de forma criteriosa as instituições visitadas. Através das 

respostas recebidas nas duas instituições – por meio de questionamento às 

bibliotecárias -, ficou evidente que tais bibliotecas/unidades de informação sofrem 

empecilhos (administrativos, políticos e de ordem diversa) para implementar melhorias 

significativas no que tange à gestão de um modo geral. 
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A atividade de monitoria para os estudantes do bacharelado em 

Biblioteconomia é uma oportunidade de se ambientar ao mundo da docência na 

medida em que atuam, em conjunto ao professor orientador, nas atividades de 

planejamento e organização das atividades e de material para turma. A atuação do 

monitor é de suma importância, pois ele age como mediador entre os discentes e o 

docente, dentro e fora da classe, com a finalidade de minimizar possíveis problemas 

de entendimento de conteúdo ou de ações. 

Todas as atividades ao longo de 2017 foram válidas, por serem consideradas 

vitais para compreender todo o processo de condução de uma disciplina por parte do 

docente, desde o planejamento até a conclusão do período letivo, quando há o 

lançamento de notas. Todo o processo de comunicação entre discentes, docentes e 

monitor corrobora para que haja compreensão e importância do conteúdo ministrado. 

Soma-se a isso a busca constante por atualização de conteúdo e de melhores práticas 

para avaliar o corpo discente, pois somente avaliação mediante prova não demonstra 

se o conteúdo foi absorvido pela turma. 

A prática na docência, através de monitoria, deveria ser uma das prioridades 

na trajetória acadêmica do discente de graduação, principalmente do bacharelado, 

pois demonstra uma segunda possibilidade de atuação, além da de bibliotecário (a). 
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RESUMO: O estudo de acessibilidade nos museus de Aracaju 
tem como objetivo identificar os principais problemas e barreiras 
para a promoção da inclusão social nos museus. O museu como 
uma instituição de educação não formal deve proporcionar 
acesso a todos os tipos de público. O presente trabalho 
apresentará o plano que está em desenvolvimento para o 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
2017/2018 sobre o tema acessibilidade em museus e pretende 
chegar a um diagnóstico de cada uma das instituições visitadas, 
entender o motivo por trás de limitações presentes e sugerir 
soluções para os possíveis problemas encontrados. O plano de 
trabalho consiste em levantamento de bibliografia acerca do 
tema, visita a instituições museais de Aracaju, entrevistas, 
levantamento de legislação vigente, diagnósticos e sugestões de 
solução para possíveis problemas encontrados. Destes passos, o 
levantamento bibliográfico, as visitas aos museus, as entrevistas, 
e o levantamento da legislação que norteiam as ações acerca do 
assunto aqui abordado já foram realizados. Os resultados 
preliminares mostram que as instituições vêm se esforçando para 
garantir acessibilidade a todos os tipos de público, porém foram 
encontradas barreiras físicas ou comunicacionais como falta de 
rampas, elevadores ou etiquetas em braile por exemplo, estas 
questões serão melhor apresentadas ao longo deste trabalho.       

Palavras-chave: Acessibilidade em museus. Acesso à 
Informação. Educação não formal. 
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ABSTRACT: The study of accessibility in the museums of Aracaju aims to identify the main 
problems and barriers to the promotion of social inclusion in museums. The museum as an 
institution of non-formal education should provide access to all types of public. The present work 
will present the plan that is under development for the Institutional Program of Scientific Initiation 
Scholarships 2017/2018 on the theme accessibility in museums and intends to arrive at a 
diagnosis of each one of the institutions visited, to understand the reason behind present 
limitations and solutions to the possible problems encountered. The work plan consists of a 
survey of bibliography about the theme, visits to Aracaju's museums, interviews, current 
legislation, diagnoses and suggestions for solutions to possible problems encountered. From 
these steps, the bibliographical survey, the visits to the museums, the interviews, and the survey 
of the legislation that guide the actions on the subject addressed here have already been carried 
out. Preliminary results show that institutions have been struggling to ensure accessibility to all 
types of public, but physical or communication barriers have been found such as lack of ramps, 
lifts or braille labels for example, these issues will be better presented throughout this work. 
 
Keywords: Accessibility in museums. Access to information. Non-formal education. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa tem como objetivo investigar o processo de inclusão social e 

cultural nos museus de Aracaju. A proposta centra-se na ideia de que ao identificar as 

barreiras que impedem o uso de todos os tipos de público aos espaços culturais é 

possível promover ações que possam suplantar as dificuldades e proporcionar o 

acesso. A cidade de Aracaju foi escolhida não só por ser a capital do estado de 

Sergipe, mas também por abrigar uma quantidade expressiva de museus e memoriais 

se comparado a outras cidades do mesmo estado.  

 Essas instituições fazem parte da rota turística do local, atendem a todos os tipos 

de público, entretanto ainda não foi estudado como os visitantes, sejam turistas, idosos, 

estudantes, público espontâneo estão tendo acesso a esses espaços e, principalmente, 

às informações contidas nas exposições. A forma como os objetos estão dispostos e os 

textos que os acompanham devem ser planejados de modo a tornar a visita viável. Mas 

não só isso, o cadastro das informações coletadas sobre os objetos, os catálogos, 

inventários, folders ou outro mecanismo de informação devem também ser pensados 

conforme os princípios do Desenho Universal. Este prega que todas as pessoas devem 

ter uso dos espaços e equipamentos culturais de forma equânime, intuitiva e fácil 

acesso. Assim, o primeiro passo seria identificar as situações problemáticas presentes 

nos museus de Aracaju, entender se os prédios que abrigam os museus estão 
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adequados às normas de acessibilidade, investigar até que ponto a mobilidade urbana 

da cidade de Aracaju interfere na freqüência de visitas aos museus, perceber se os 

funcionários dessas instituições estão capacitados para receber, acolher e acompanhar 

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Pretende-se averiguar como as 

informações estão dispostas nas exposições, se as exposições são bem sinalizadas, 

qual a frequência e relação que as pessoas com deficiência mantém com essas 

instituições.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 Dentro desta perspectiva, entende-se que para estudar a acessibilidade das 

instituições culturais devemos levar em consideração a proposta desenhada por 

Amanda Tojal (2007) que ao compreender as políticas públicas de inclusão nos museus 

identifica três principais barreiras presentes nessas instituições: a barreira física, a 

barreira comunicacional e a atitudinal. Ou seja, o entendimento da acessibilidade nas 

instituições culturais como os museus vai além do estudo técnico das condições físicas 

do prédio, ou das inoportunas reformas que efetivamente não colaboram com o 

processo de inclusão. Mas além do espaço fisico, devemos compreender se as 

exposições foram pensadas de modo a atingir a todos, se as informações foram 

planejadas e preparadas para a diversidade de público além da altura dos mobiliários 

expositivos, a disposição dos objetos, a segurança dentro dos espaços expositivos, uso 

de dispositivos que facilitam a comunicação. Entretanto, nos lembra Tojal (2007) que 

além dessas barreiras citadas existe a barreira atitudinal. Esta última é muitas vezes 

silenciosa, promove discriminação e preconceito e muitas vezes impossibilita que os 

visitantes tenham uma boa experiência. Esta pode ser identificada no acolhimento, no 

acompanhamento, na monitoria, ou mesmo, na própria exposição quando a equipe de 

execução e montagem inserem no conteúdo expográfico preceitos morais que não 

atendem a diversidade de opinião, modos de ser e pensar, e a heterogeneidade de 

culturas.  

 De acordo com Sassaki (2009, p. 10) ao se discutir o processo de inclusão é 

preciso pensar em bases nas quais levem em consideração a diversidade humana, 
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afirma: "o processo pelo qual os sistemas sociais comuns são tornados adequados para 

toda a diversidade humana – […] – com a participação das próprias pessoas na 

formulação e execução dessas propostas".Essa discussão também está presente na 

tese de doutoramento de Tojal (2007, p. 31-32), onde ela concorda que para se discutir 

inclusão nos museus faz-se necessário “uma política cultural de caráter 

interdisciplinar[...]”. 

Isto porque o entendimento de inclusão aqui desenhado visa não só a adaptação 

das pessoas com deficiência aos espaços culturais, mas também a adaptação da 

sociedade para receber as pessoas, independente das suas condições físicas, mentais, 

sociais e culturais. A proposta se baseia dentro do entendimento do conceito de 

Desenho Universal. Esse conceito foi definido pelo campo da Arquitetura e atualmente 

é utilizado pela Museologia no sentido de colaborar para a compreensão de como 

devem ser os ambientes culturais. A proposta é que esses espaços não sejam 

pensados apenas para as pessoas com deficiência, mas para todos os tipos de público. 

Dentro desta proposta, os museus devem rever seus ambientes físicos e suas 

expografias de modo a atender a essa possibilidade traçada pela proposta do Desenho 

Universal; para isso seria necessário considerar os princípios que regem esse conceito. 

As autoras Carletto e Cambiaghi (2016) citam esses princípios afirmando que o uso dos 

espaços deve ser "adaptável, igualitário, óbvio, conhecido, sem esforço, abrangente e 

seguro". (CARLETTO, CAMBIAGHI, 2016, p. 12-15). Essas diretrizes devem ser 

consideradas ao pensarmos sobre a inclusão social e cultural nos museus, no 

acolhimento do público e nas formas de comunicar o acervo extrovertido nas 

exposições. Destaca Sarraf (2008, p. 55) que “para incluir todas as pessoas, a 

sociedade deve ser modificada a partir do entendimento de que precisa ser capaz de 

atender às necessidades de seus membros considerando suas diferenças”. 

 Corroborando com esta ideia, o livro "Temas de Museologia” de Colwelle 

Mendes (2004) destaca que acessibilidade não se trata somente de colocar uma rampa 

na entrada do museu, é necessário ouvir os próprios deficientes. Pensando nessa 

possibilidade de “garantir a fruição” a todos os tipos de público e na necessidade de 

investigar como os museus de Aracaju estão contribuindo para o processo de inclusão 
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social e cultural é que iniciamos esta pesquisa. Como ela se encontra em sua fase 

inicial, nem todos os museus foram investigados. Até o momento foram visitados o 

Palácio Museu Olímpio Campos (subordinado a Secretaria de Estado da Casa Civil), o 

Centro Cultural de Aracaju (subordinado aprefeitura de Aracaju), o Memorial do Poder 

Judiciário (subordinado ao Tribunal de Justiça), a Galeria Álvaro Santos (subordinada a 

prefeitura de Aracaju), o Museu da Gente Sergipana (subordinado ao Instituto Banese) 

e o Museu Galdino Bicho (parte do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe - IHGSE).  

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia do projeto de pesquisa que está em desenvolvimento foi dividida 

em partes. Para a introdução ao tema de forma a familiarizar as bolsistas com o 

mesmo, foram indicados textos que deveriam ser fichados. Após esta etapa foi 

solicitada a produção de um artigo científico a partir das leituras realizadas. Depois da 

parte teórica, a próxima etapa consistiu na visita às instituições museais a fim de 

entrevistar os funcionários das mesmas a respeito de como essa questão se 

desenvolve na prática e quais os desafios para conseguir incluir todos os tipos de 

público. Seguimos então com o levantamento da legislação vigente acerca deste tema, 

legislação federal, estadual e municipal, assim poderemos analisar a praticabilidade 

dessas leis frente à realidade encontrada nas instituições. Como o projeto ainda se 

encontra em andamento, novas etapas ainda virão para se chegar a um diagnóstico 

mais completo e conseguir sugerir possíveis soluções. 

 

4 RESULTADOS PARCIAIS/FINAIS  

 

 Num primeiro diagnostico identificamos que a maioria dos prédios possui 

rampas, sejam fixas ou móveis, em alguns casos a rampa se encontra em entrada 

diferenciada ou precisa ser solicitada pelo visitante, em alguns casos o visitante tem 

acesso somente ao piso térreo pela falta de elevador ou pela falta de manutenção no 

elevador. Nenhuma das instituições citadas a seguir contava com intérprete de Libras, 
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exceto o Museu da Gente Sergipana. Entretanto, não havia a preocupação em 

transcrever os textos informativos e legendas das exposições para o Braile. 

 Nas entrevistas realizadas com os funcionários dessas instituições museais, 

identificamos através das falas que os problemas são associadas à falta de verba e por 

estarem localizados em prédios tombados ou históricos. 

 No Palácio Museu Olímpio Campos a primeira barreira encontrada foi em relação 

à adequação do espaço físico. Identificamos que a rampa para a entrada de  pessoas 

com mobilidade reduzida ou cadeirantes fica na lateral do prédio e não é utilizada por 

conta de mudanças no projeto expográfico inicial. Quando visitamos o Centro Cultural 

de Aracaju, localizado na praça General Valadão, verificamos que se trata de uma 

estrutura que abriga diversos espaços como teatro, cinema,  cafeteria, biblioteca, salas 

de aula e um museu que se encontra no andar superior do prédio. Nessa instituição 

identificamos alguns elementos que dificultavam a visita das pessoas com deficiência. 

Dentre as dificuldades encontradas verificamos que a entrada do prédio não possui 

rampa fixa, o acesso das pessoas com deficiência física foi planejado para ser realizado 

na lateral da instituição, isto porque o prédio é tombado. O espaço não possui etiquetas 

em Braile e nem conta com interpretes em Libras, não possui recurso multimídias 

acessíveis e nem programas culturais voltados para promover a inclusão. Mas possui 

acervo em que o público cego pode tocar. 

 O Memorial do Poder Judiciário, assim como o Centro Cultural possui elevador, 

mas o mesmo não está funcionando. Deste modo, para quem tem problemas de 

mobilidade, é possível acessar somente o pavimento térreo. Já aGaleria Álvaro Santos, 

que fica localizada na praça da catedral Metropolitana de Aracaju, no centro da cidade, 

possui apenas o pavimento térreo, para ter acesso a ele não existe nenhum degrau, 

deste modo visitantes cadeirantes, idosos ou com mobilidade reduzida conseguem ter 

acesso e transitar facilmente pela exposição. O Museu da Gente Sergipana, apesar de 

estar em um prédio tombado, realizou algumas adaptações. Dentro do prédio existia um 

desnível e uma das partes era acessada através de degraus, porém na reforma tudo 

ficou plano, prédio 



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial, p. 203-209, maio/ago. 2018 

 

 

209 

possui elevador para dar acesso ao primeiro andar. O museu ainda não possui 

etiquetas em Braile, porém por ser um museu interativo possui várias tecnologias 

multimídias com as quais as pessoas com deficiência podem interagir.Já o Museu 

Galdino Bicho apesar de não ter textos adaptados, intérpretes, recursos multimídeas, 

ou algum tipo de tecnologia assistiva, a sala não apresenta desníveis tem rampa de 

acesso e os banheiros do pavimento térreo são adaptados.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas entrevistas e nas observações realizadas nos museus e 

instituições culturais de Aracaju, podemos concluir que existe uma preocupação das 

instituições em serem lugares acessíveis. Problemas foram encontrados em todas as 

instituições visitadas até o momento, mas nota-se que os entrevistados conseguem 

perceber as falhas das instituições e pretendem solucioná-las.  
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RESUMO: objetiva estudar acerca da importância do ensino das 
práticas de organização e tratamento da informação étnico-racial 
e sobre diversidade de gênero frente à formação do(a) 
Bibliotecário(a). Objetiva especificamente: analisar as propostas 
pedagógicas dos componentes curriculares obrigatórios dos 
cursos de Biblioteconomia do Norte e Nordeste do Brasil; 
verificar se questões sobre raça e gênero são contempladas no 
conteúdo programático desses componentes curriculares. 
Discute acerca da importância do compromisso desse(a) 
profissional organizar, representar e disseminar adequadamente 
a informação étnico-racial e sobre diversidade de gêneros, 
atendendo assim as necessidades informacionais e os 
interesses de busca dos(as) diversos(as) usuários(as) em 
sistemas de recuperação da informação. Apresenta uma 
discussão crítica realizada mediante um estudo de caráter 
bibliográfico e exploratório sobre o ensino da ética nas práticas 
de representação do conhecimento– temática pouco discutida 
na literatura da Biblioteconomia e Ciência da Informação. 
Conclui enfatizando a necessidade de formar profissionais da 
informação capacitados (as) para criar instrumentos, processos 
e produtos inclusivos que contemplem grupos e temas sem 
inclinações, desvios ou preconceitos no âmbito da Organização 
e Representação da Informação. 

Palavras-chave: Ensino – Organização e Tratamento da 
Informação. Informação étnico-racial. Diversidade de gêneros. 
Bibliotecário (a) - formação.   
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ABSTRACT: Objective to study about the importance of teaching the practices of organization and 
treatment of ethnic-racial information and about gender diversity in relation to the formation of the 
Librarian. Objective: to analyze the pedagogical proposals of the compulsory curricular 
components of the Librarianship courses of the North and Northeast of Brazil; to verify if questions 
about race and gender are contemplated in the programmatic content of these curricular 
components; to present the main topics, subjects and methodologies that can be directed to these 
approaches in the pedagogical proposals of the disciplines of the area of Organization and 
Treatment of Information of the courses of Librarianship. It discusses the importance of this 
professional's commitment to organize, represent, and disseminate ethno-racial information and 
gender diversity appropriately, thus addressing the information needs and search interests of the 
various users, in information retrieval systems. It presents a critical discussion carried out through 
a bibliographical and exploratory study on the teaching of ethics in the practices of knowledge 
representation - thematic little discussed in the literature of Librarianship and Information Science. 
It concludes by emphasizing the need to train information professionals trained to create inclusive 
instruments, processes and products that contemplate groups and themes without inclinations, 
deviations or prejudices within the scope of Organization and Representation of Information. 
 
Keywords: Teaching - Organization and Treatment of Information. Ethnic-racial information. 
Diversity of genres. Librarian - training. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Organização da Informação e do Conhecimento se configura como uma área de 

estudo que contempla elementos teóricos e práticos concernentes ao tratamento dos 

itens informacionais visando a sua recuperação pela comunidade de usuários/as. Esses 

elementos, por sua vez, estão associados a duas operações voltadas para a 

representação da informação levando em consideração as atividades que envolvem a 

sua descrição física (também denominadas de tratamento descritivo ou representação 

descritiva) e a descrição do seu conteúdo (tratamento temático, representação temática 

ou indexação).  

Essas atividades viabilizam o acesso dos itens/recursos informacionais 

independente do seu formato (áudio, texto, imagem, vídeo, etc.) no intuito de satisfazer 

as demandas dos(as) diversos(as) usuários(as). Nesse entendimento, verifica-se a 

imprescindibilidade do compromisso na formação do(a) Bibliotecário(a) para a execução 

dessa tarefa, principalmente no que concerne ao ensino das práticas de organização e 

tratamento da informação étnico-racial e sobre diversidade de gêneros.   

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo geral estudar acerca da 

importância do ensino dessas práticas frente à formação do(a) Bibliotecário(a). Para 
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tanto, visa especificamente: analisar as propostas pedagógicas dos componentes 

curriculares obrigatórios dos cursos de Biblioteconomia do Norte e Nordeste do Brasil; 

verificar se questões sobre raça e gênero são contempladas no conteúdo programático 

desses componentes curriculares. 

Portanto, o presente estudo insere-se no eixo temático sobre respeito, tolerância 

à diversidade e igualdade por apresentar uma reflexão que envolve a formação do(a) 

Bibliotecário(a) e as práticas de tratamento temático da informação étnico-racial e sobre 

diversidade de gênero, aspecto pouco discutido na literatura e nos cursos de 

Biblioteconomia do Brasil. 

 

2 PRÁTICAS DE ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO ÉTNICO-RACIAL E 
SOBRE DIVERSIDADE DE GÊNERO  

 

As práticas de organização e tratamento da informação, conforme visto 

anteriormente, contemplam ações de descrição física e de conteúdo dos recursos 

informacionais em qualquer formato (texto, áudio, imagem, vídeo, etc.) com vistas a sua 

recuperação, acesso e uso em sistemas. Essas operações são realizadas pelo(a) 

Bibliotecário(a) e objetivam atender as demandas dos(as) diversos(as) usuários(as).   

Entretanto, no hodierno contexto informacional, o(a) usuário(a) ainda se “depara 

com dispositivos coercitivos na prática bibliotecária que limitam o acesso e uso da 

informação étnico-racial [e sobre diversidade de gênero] e suprimem a sua verdadeira 

relação com o conhecimento” (AQUINO; SANTANA, 2013, p. 24). Esses dispositivos, por 

sua vez, estão vinculados às práticas de organização e tratamento da informação e, em 

determinados casos, podem implicar negativamente na comunicação entre a linguagem 

dos(as) usuários(as) e a linguagem dos sistemas de recuperação da informação.  

Milani (2015) evidencia o risco dos instrumentos de representação da informação 

(como classificações bibliográficas, tesauros, ontologias e taxonomias) serem elaborados 

com biases1, termo associado ao preconceito na representação de assunto, sob duas 

                                                           

1
 De acordo com o Oxford English Dictionary (2012 apud MILANI, 2015, p.4), “o termo bias vem do francês 

biais do século 14 com o sentido de “oblíquo, obliquidade”, passando pelo provençal biais (comparado ao 
biais advindo do antigo catalão e biaise ou biase no moderno). [...] Em italiano, o termo s-biescio tem o 
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perspectivas: em um viés negativo, deixando contemplar características que 

desprivilegiam grupos e temas ou contêm inclinações, desvios ou preconceitos e; em 

uma perspectiva positiva, tendo em vista que os direcionamentos e vieses da 

representação da informação têm o intuito de garantir especificidade contribuindo para a 

recuperação da informação por determinados grupos de usuários(as).  Existem biases 

relacionadas a “[...] gênero, sexualidade, raça, idade, habilidade, etnicidade, linguagem 

e religião, [as quais] têm sido descritas como limites para a representação da diversidade 

e para os efetivos serviços biblioteconômicos a populações diversas” (OLSON, 2002, p. 

7).  

Olson (2001, p.639), por sua vez, destaca que as implicações práticas dessas 

limitações recaem sobre os(as) usuários(as) das bibliotecas e dos sistemas de 

recuperação da informação, “[...] em suas buscas por informação, podem ser auxiliados 

ou impedidos pelo arranjo do catálogo e pela localização física dos livros”.   

Portanto, corroboramos com Santos et al. (2017) quando enfatiza-se que as 

reflexões sobre diversidade de gênero e Organização da Informação se mostram 

imprescindíveis às perspectivas de formação do(a) Bibliotecário(a), visto que buscam 

uma linguagem que não seja excludente e questione modelos de classificação cuja 

inflexibilidade impede que se represente a diversidade humana de maneiras menos 

díspares. O que serve também para as reflexões voltadas para a organização da 

informação étnico-racial e a importância do compromisso da formação do(a) 

Bibliotecário(a) nessa vertente.  

Nos estudos da Biblioteconomia e Ciência da Informação, a noção de informação 

étnico-racial está alicerçada na concepção de que é  

[...] todo elemento inscrito num suporte físico, (tradicional ou digital), passivas de 
significação linguística por parte dos sujeitos que a usam, e tem o potencial de 
produzir conhecimento sobre os elementos históricos e culturais de um grupo 
étnico na perspectiva da afirmação desse grupo étnico e considerando 
diversidade humana. (OLIVEIRA, 2010, p. 12). 

 

É importante destacar, neste artigo, que o conceito de informação étnico-racial 

                                                           

sentido de “oblíquo, torto”. Enquanto verbo, bias pode significar: influenciar, inclinar, tender a ou direcionar, 
desviar ou afetar”.  
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está pautado no recorte de raça, com foco na população negra, conjunto de pessoas que 

se autodeclaram pretas e pardas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e que historicamente apresentam distância social entre os outros grupos raciais. 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Os procedimentos metodológicos deste estudo foram empreendidos a partir da 

pesquisa bibliográfica para a fundamentação teórica do estudo, seguida da pesquisa de 

caráter documental e exploratório.  

Por meio da pesquisa documental foi inicialmente realizada uma busca no site do 

Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB)2 no intuito de recuperar a relação dos cursos 

de Biblioteconomia ofertados em Universidades Federais e Estaduais nas regiões Norte 

e Nordeste do país - recorte estabelecido para a realização do presente estudo a ser 

publicado em evento direcionado para ambas as regiões.  

Portanto, as seguintes instituições se constituíram como amostra do presente 

estudo: Universidade Federal do Pará -UFPA; Universidade Federal do Amazonas -

UFAM; Universidade Federal do Ceará (UFC); Universidade Federal do Cariri (UFCA); 

Universidade Federal de Alagoas (AFAL); Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade 

Estadual do Piauí (UESPI); Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade 

Federal de Sergipe (UFS).  

 Após a organização da listagem dessas instituições, realizou-se a busca da grade 

curricular do curso de Biblioteconomia no site institucional de cada uma delas -propondo-

se, em um primeiro momento, identificar os componentes curriculares obrigatórios que 

abordam sobre representação temática da informação, raça e/ou diversidade de gênero 

no âmbito da Graduação.  

Dessa forma, o estudo do ementário foi realizado por meio da análise crítica dos 

conteúdos e das propostas pedagógicas dos componentes curriculares obrigatórios 

                                                           

2 Disponível em: < http://www.cfb.org.br/>. Acesso em: 20 mar. 2018.  
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relacionados à atividade de Organização e Tratamento da Informação, Informação 

Étnico-racial e diversidade de gênero dos cursos de Biblioteconomia do Norte e do 

Nordeste do Brasil. Os resultados desta pesquisa são apresentados a seguir.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

No total, foram analisadas ementas dos cursos oferecidos por 12 (doze) 

instituições de ensino, as quais foram mencionadas nos procedimentos metodológicos 

do presente estudo. O documento suplementar anexado apresenta as Universidades que 

fizeram parte da amostra desta pesquisa, bem como elenca as nomenclaturas dos 

componentes curriculares relacionados ao foco deste estudo - os quais foram 

recuperados nos sites institucionais ou via e-mail através de contato com a coordenação 

do curso.   

Dentro do universo da representação temática da informação observou-se que as 

disciplinas obrigatórias analisadas são denominadas institucionalmente por termos que 

se diferenciam em sua forma, mas seu conteúdo programático remete às operações de 

tratamento temático da informação, indexação e classificação de recursos 

informacionais.   

De outro modo disposto, dentre as instituições analisadas, observou-se que 

nenhuma delas possui conteúdo programático ou disciplinas obrigatórias que abordam 

aspectos relativos à informação étnico-racial e sobre diversidade de gênero. Contudo, 

foram identificadas apenas 2 (duas) disciplinas eletivas (não obrigatórias) sobre relações 

étnico-raciais na grade curricular do curso de Biblioteconomia das seguintes instituições: 

Universidade Federal do Cariri (UFC) e Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Respectivamente, essas disciplinas optativas possuem a seguinte nomenclatura: 

Relações étnicorraciais e africanidades (UFC); mediação da informação e relações 

etnicorraciais (UFPE).  

É importante ressaltar que as ementas se configuram como documentos que 

destacam os pontos essenciais sobre determinados assuntos a serem apresentados em 
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cada disciplina de um curso. Dessa forma, a análise em questão levou em conta as 

informações registradas nessa espécie documental de caráter obrigatório.   

 Conforme o conteúdo programático analisado nas ementas. Dos dois 

componentes curriculares eletivos supracitados, observou-se que são abordados 

conceitos de africanidades e afrodescendência; dinâmicas das relações etnicorraciais, 

identidade e afrodescendência no Brasil, processos de mediação da informação e da 

cultura.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A organização e o tratamento da informação condicionam os resultados das 

estratégias de busca e a qualidade dessas operações reflete na recuperação, no acesso 

e no uso da informação. Portanto, para que essas atividades sejam realizadas de maneira 

adequada pelo(a) profissional da informação, se faz necessário priorizar práticas 

pedagógicas que condicionem a (ao) estudante desenvolver habilidades voltadas para o 

uso de linguagens, metalinguagens, processos, produtos, instrumentos e tecnologias de 

organização e tratamento da informação étnico-racial e sobre diversidade de gênero.  

De acordo com os dados obtidos em março de 2018, nenhuma das Universidades 

do Norte e Nordeste do país que possuem o curso de Biblioteconomia apresentaram 

disciplinas que, oficialmente, contemplam aspectos relativos às novas possibilidades de 

representação temática da informação em ambiente digital. 

Entretanto, consideramos a possibilidade dos assuntos em questão serem 

abordados no conteúdo programático de componentes curriculares eletivos e/ou nas 

aulas dos cursos de Biblioteconomia das instituições analisadas, sem que essas 

abordagens temáticas estejam oficialmente registradas nas ementas obrigatórias das 

disciplinas.  Contudo, destacamos a importância da sua inclusão efetiva nas propostas 

pedagógicas dos componentes curriculares obrigatórios objetivando contribuir para a 

formação dos(as) futuros(as) Bibliotecários(as) aptos a atuarem no hodierno contexto 

informacional, atendendo as necessidades informacionais e os interesses de busca 

dos(as) diversos(as) usuários(as) em sistemas de recuperação da informação. 

Outrossim, verifica-se a necessidade emergente de formar profissionais da informação 

capacitados(as) para criar instrumentos, processos e produtos inclusivos que 
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contemplem grupos e temas sem inclinações, desvios ou preconceitos no âmbito da 

Organização e Representação da Informação. 

Assim, o debate sobre a importância destes temas, sobretudo das desigualdades 

raciais e de gêneros, focos deste artigo, podem contribuir com princípios de promoção 

da igualdade racial e de gênero na sociedade brasileira. 
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RESUMO: Apresenta a experiência da disciplina Gênero em 
Ciência da Informação na Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), oferecida pelo Departamento de Ciência da Informação, 
que teve como público-alvo os (as) alunos (as) de graduação em 
Biblioteconomia e Arquivologia. Tem como problemática 
apreender a visão dos (as) alunos (as) sobre o significado da 
disciplina em sua formação. Assim, pretende, por meio dos 
objetivos específicos, apresentar um breve perfil dos (as) 
discentes que cursaram a disciplina e a ótica dos (as) mesmos (as) 
a respeito da influência da disciplina em sua formação, no quesito 
ensino-aprendizagem, teorias e metodologias, e sua contribuição 
para a construção de conhecimento sobre as teorias de gênero e 
a Ciência da Informação. Para a coleta de dados, foi utilizado o 
questionário eletrônico enviado por e-mail para os sujeitos da 
pesquisa. A análise/interpretação alicerçou-se nos conceitos 
constitutivos do referencial teórico. Foi possível constatar como a 
disciplina foi apreendia pelos alunos como necessária para as 
suas formações, principalmente, no que diz respeito ao 
entendimento da natureza social da categoria gênero e de sua 
imbricação com a Ciência da Informação. 

Palavras-chave: Ciência da Informação. Estudos de Gênero. 
Disciplina – Gênero em Ciência da Informação.   
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ABSTRACT: It presents the experience of the discipline Gender and Information Science at the 
Federal University of Paraíba (UFPB), offered by the Department of Information Science, which 
had undergraduate students in Librarianship and Archivology. It has as problematic to apprehend 
the vision of the students about the meaning of the discipline in its formation. Thus, it intends, 
through the specific objectives, to present a brief profile of the students who studied the discipline 
and the perspective of the same ones regarding the influence of the discipline in its formation, in 
the teaching-learning aspect, theories and methodologies, and their contribution to the 
construction of knowledge on theories of gender and Information Science. For the data collection, 
the electronic questionnaire sent by e-mail to the research subjects was used. The analysis / 
interpretation was based on the constitutive concepts of the theoretical reference. It was possible 
to verify how the discipline was apprehended by the students as necessary for their formations, 
mainly, with respect to the understanding of the social nature of the gender category and its 
overlap with the Information Science. 
 
Keywords: Information Science. Gender Studies. Discipline - Gender in Information Science. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

A Ciência da Informação, enquanto ciência social aplicada, possui vários objetivos, 

um destes é buscar atender as necessidades informacionais de grupos e indivíduos. 

Considerando a informação como fonte de saber e poder, a articulação com os Estudos 

de Gênero contribui no processo de produção, organização, acesso e disseminação de 

conteúdos informacionais que promovam a subversão das desigualdades vivenciadas 

pelas mulheres em distintas esferas sociais. O contato de mulheres e homens com 

referências analíticas pautadas na equidade de gênero, mediado por profissionais da 

informação, fornecerá subsídios para a reelaboração, reconhecimento e desestabilizacão 

das categorias de gênero que sustentam a hierarquia dos gêneros. 

Partimos da perspectiva teórica de Joan Scott (1990, p.14) sobre gênero, que o 

entende, simultaneamente, como um componente constitutivo de relações sociais 

fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos sendo, portanto, o primeiro 

modo de fornecer significado às relações de poder. Com base neste pressuposto, o 

trabalho tem como objetivo geral, apresentar a experiência da disciplina Relações de 

Gênero e Ciência da Informação, ministrada no curso de graduação em Biblioteconomia 

e Arquivologia da Universidade Federal da Paraíba. Mais especificamente, pretende-se 

apresentar um breve perfil dos (as) discentes que cursaram a disciplina e a ótica dos (as) 

mesmos (as) a respeito da influência da disciplina em sua formação.  
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De natureza qualitativa, no que se refere ao tipo de abordagem, recortou como 

campo de pesquisa a turma de graduação Relações de Gênero e Ciência da Informação 

ministrada para os cursos de Biblioteconomia e Arquivologia da UFPB no período letivo 

2017.2. Para a coleta de dados, foi utilizado o questionário, enviado por e-mail aos alunos 

da turma. A análise/interpretação dos dados foi realizada tendo como substrato os 

conceitos que, sua integração, formam o referencial teórico.   

Levando em consideração esses apontamentos, entendemos que pautar as 

relações de gênero no campo da Ciência da Informação, amplia as cosmovisões dos 

indivíduos, ocasionando novas formas de compreensão, produção e uso dos 

conhecimentos (MARTELETO, 2009; CRIPPA, 2014).  Assim, por meio da sua atuação, 

os profissionais da informação podem problematizar discriminações e desigualdades e 

contribuir para a produção, acesso e compartilhamento de representações pautadas no 

respeito a equidade de gênero.  

2 O DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) 

 

Inicialmente denominado de Departamento de Biblioteconomia e Documentação 

(DBD), o (DCI)1, Departamento de Ciência da Informação, passou assim a ser 

reconhecido em 2007. Integrando incialmente apenas o curso de Biblioteconomia (criado 

1969 pela Resolução 01/69 do CONSEPE), em 2008 passou a integrar também o curso 

de Arquivologia, que surge na esteira do projeto de reforma universitária REUNI e em 

sintonia com o movimento nacional de criação de vários cursos de graduação em 

Arquivologia no Brasil. (ALVES; TAVARES, 2011).  

A criação do curso de Arquivologia teve um impacto muito profundo no DCI, tanto 

do ponto de vista quantitativo, pois mais que duplicou o número de docentes2, como 

qualitativo, uma vez que estes docentes possuíam uma formação em nível de pós-

graduação bem diversificada, o que se refletiu em riqueza teórica e metodológica. Assim, 

nas perspectivas de pesquisa do departamento, podemos perceber o crescimento 

                                                           
1 Além de integrar os cursos de graduação de Biblioteconomia e Arquivologia, o DCI também aloca os 
docentes que constituem o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI-UFPB). 
2 Em 2008 o DCI possuía 17 docentes, já em 2013 este número já era de 35. 
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constante e a agregação de novos eixos e linhas, responsáveis por trazer temáticas como 

os estudos de Sociologia da Informação e Teorias de Gênero, onde o Grupo de Estudo 

e Pesquisa em Sociologia e Informação (GEPSI), se destaca por [...] desenvolver 

reflexões e pesquisas sobre o fenômeno informacional a partir dos referenciais teórico-

metodológicos da sociologia. [...]. (CNPQ, 2011). 

Esse grupo, a partir dos (as) professores pesquisadores (as) - Prof. Dr. Edvaldo 

Carvalho Alves e Profa. Dra. Gisele Rocha Cortês -, vem sendo responsável, pela 

constante promoção dos diálogos entre Ciência da Informação, Gênero, Sexualidade e 

Raça/Etnia, entre outras temáticas pertencentes as suas outras linhas de pesquisas, no 

âmbito do DCI da UFPB, por meio de pesquisas, eventos e da oferta de disciplinas, como 

a que aqui é submetida à análise. 

3 ESTUDOS DE GÊNERO NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

Ao abordar a disponibilização da disciplina Gênero em Ciência da Informação pelo 

Departamento de Ciência da Informação (UFPB), rememora-se um movimento já 

ocorrido na academia, a inserção da discussão de gênero. 

Segundo Sandenberg (2014) os estudos antes denominados estudos sobre a 

mulher, se iniciaram ainda nos anos 60, porém é apenas nos anos 70 que assumem 

maior notoriedade, onde, nos anos 1980, diante de uma postura crítica quanto a posição 

das mulheres, influencia inúmeras áreas a questionar papeis sociais, desigualdades de 

poder e suas relações com o sexo. A perspectiva questionadora, que incitou as feministas 

anglo-saxãs a contestar construções sociais baseadas em caracteres biológicos, 

utilizando de forma distinta termos que antes eram utilizados como sinônimos, entre Sexo 

e Gênero (LOURO, 2008). 

Desta maneira, gênero se apresenta como um “conceito e uma categoria analítica” 

a partir da qual se torna possível discutir papéis atribuídos a homens e mulheres e sua 

relação com o sexo biológico, indagando como esta relação é construída culturalmente 

(SCOTT, 1995, p. 75). As discussões acerca de gênero, entre outros aspectos, 

problematizam um sistema de relações de poder, que se impõem sobre um corpo 

possuidor de sexo (SCOTT, 1995). 
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3.1 A Disciplina Gênero em Ciência da Informação no Departamento de Ciência da 
Informação (UFPB) 

 

Percebe-se a tentativa de criar no Departamento de Ciência da Informação um 

ambiente que valorize a memória e a experiência das mulheres como produtoras e 

usuárias da informação, assim como desconstruir a imagem do sujeito masculino 

universal. A disciplina também vem de encontro a uma demanda do próprio campo da 

Ciência da Informação que ao contrário de alguns outros campos científicos se mostrou 

reticente quanto a produção de estudos sobre gênero, diversidade e sexualidade 

(SANTOS; TARGINO; FREIRE, 2017). 

O referencial teórico no que tange ao tema Gênero no curso analisado, alicerçou-

se nos elementos conceituais e metodológicos sobre os estudos de gênero em interface 

com o fenômeno informacional para o desenvolvimento de reflexões e pesquisas na 

perspectiva da equidade de gênero na Ciência da Informação. Além disso, apresentou a 

perspectiva de gênero em intersecção com marcadores sociais de raça/etnia, 

sexualidade e classe para aperfeiçoar a formação acadêmica e a atuação profissional 

nas ações de organização, acesso, uso, mediação, apropriação e democratização da 

informação (BUFREM; NASCIMENTO, 2012; CARNEIRO, 2003; CÔRTES; ALVES; 

SILVA, 2015; LOURO, 2008).  

 
4 ESTUDO DE CASO DA DISCIPLINA GÊNERO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
 

Realizou-se uma pesquisa com os (as) discentes que cursaram a disciplina 

Relações de Gênero e Ciência da Informação, onde foi disponibilizado um questionário 

online, entre os dias 26/12/2017 e 17/01/2018, composto de duas partes, a saber: 1) 

composta de questões sobre o perfil social dos (as) alunos; e 2) onde se questionava a 

respeito de aspectos relacionados à disciplina3. Portanto, a primeira parte do questionário 

buscou construir um breve perfil social dos (as) discentes que cursaram a disciplina, 

enquanto a segunda, por sua vez, buscou avaliar a disciplina no quesito ensino-

                                                           
3 Do universo de 15 (quinze) alunos, obtive-se o retorno de 8 (oito) respostas, o que constituiu a amostra.  
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aprendizagem, teorias e metodologias e sua contribuição para a construção de 

conhecimento sobre as teorias de gênero e a Ciência da Informação. Foram também 

realizadas uma série de perguntas em relação a vários aspectos da disciplina, as quais 

os discentes poderiam responder por meio das opções “satisfatória”, “insatisfatória” e 

“razoável”.  

4.1 Resultados  

 

No que se refere ao perfil dos alunos (as), em linhas gerais, temos: a faixa etária 

média entre 21 e 25 anos, tendo um dos alunos idade acima dos 50 anos; a maioria 

estava em sua primeira graduação, variando entre alunos (as) de Arquivologia, 

Biblioteconomia e Psicologia, que se encontravam matriculados em diversos períodos.  

As perguntas, da primeira parte da pesquisa, buscaram investigar o conhecimento 

dos(as) discentes a respeito da CI, antes e depois de cursar a disciplina. Percebe-se que, 

em ambos os casos, a disciplina contribuiu significativamente para ampliar o 

conhecimento dos (as) alunos (as) sobre este quesito. 

Em seguida perguntou-se se a disciplina contribuiu para a formação do (a) 

discente quanto à temática "Relações de Gênero" na Ciência da Informação, onde 100% 

dos (as) alunos (as) responderam que sim, mostrando que a disciplina cumpriu o objetivo 

principal a que se propôs.  

Como pode ser observado no Gráfico 1, dos seis itens avaliados, quatro obtiveram 

a opção “satisfatório” com 100% das respostas. Apenas dois desses itens, a saber, 

aprendizagem/aplicabilidade dos temas e entendimento do (a) discente acerca dos 

assuntos obtiveram também a resposta “razoável”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 2, Ed. Especial,  p. 218-225, maio/ago. 2018 

 

 

224 

Tabela 1 – Avaliação da disciplina 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2018). 

Duas questões buscaram analisar a ótica dos (as) discentes a respeito da 

existência de afinidade entre os conteúdos abordados e sua vida acadêmica/profissional, 

onde mais de 80% destes acreditam que os conhecimentos recebidos possuem total ou 

significativa afinidade com sua formação. Além disso, para 75% dos (as) respondentes, 

estes conteúdos podem trazer melhorias em suas atuações como profissionais.  

Investigou-se o domínio do assunto apresentado pela docente em sala de aula, e 

100% dos (as) alunos (as) avaliaram como suficiente. Por último, procurou-se saber se a 

disciplina atendeu as expectativas, nesse caso, 100% das respostas configuraram como 

sim, pois fez entender a importância da discussão sobre gênero. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados acima expostos, respeitando os limites da pesquisa, é 

possível perceber a importância das Teorias de Gênero na Ciência da Informação e de 

como, ainda, necessitamos inseri-las mais em nossas pesquisas para dar visibilidade aos 

saberes e fazeres das mulheres enquanto produtoras e usuárias da informação; 

possibilitando, assim, ampliar as discussões a respeito do acesso e uso da informação 

como elementos de uma práxis pedagógica capaz de subverter as relações de poder que 
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alocam às mulheres em situação de desigualdade em diversos campos sociais, como no 

campo científico.   

Ao que concerne ao ensino-aprendizagem, os processos didáticos e 

metodológicos e o uso da bibliografia possibilitou que se suprisse a necessidade, ao 

menos básica, de entendimento acerca das Teorias de Gênero e da intercessão com a 

Ciência da Informação.  

REFERÊNCIAS 

ALVES, E. C.; TAVERES, D. W. S. Olhares transversos: representações sociais dos 
alunos de arquivologia e biblioteconomia da UFPB sobre o curso e a profissão 
arquivista. Biblionline, v. 6, n. esp., 2011.  

CARNEIRO, S. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina 
a partir de uma perspectiva de gênero. Takano Editora, 2003 

CNPQ. GEPSI - Grupo de Estudo e Pesquisa em Sociologia e Informação. 2011. 
Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2888339416100771>. Acesso em: 
10 jan. 2018. 

CÔRTES, G. R.; ALVES, E. C.; SILVA, L. K. B. R. Mediação da informação e violência 
contra mulheres: disseminando dados quantitativos no centro estadual de referência da 
mulher Fátima Lopes. Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da 
Informação, v. 8, n. 2, p. 3-1, 2015. 
 
CRIPPA, G. O pensamento da diferença e a mediação da informação institucional em 
bibliotecas públicas: considerações teóricas sobre mediação de gênero. Tendências da 
Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, v. 4, n. 1, 2011.  
 
LOURO, G. L. Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. Pro-Posições, v. 
19, n. 2, p. 17-23, ago. 2008 

MARTELETO, R. M. Jovens, violência e saúde: construção de informações nos 
processos de mediação e apropriação de conhecimentos. RECIIS: R. Eletr. de Com. Inf. 
Inov. Saúde, Rio de Janeiro, v. 3, n. 3, p. 17-24, set. 2009.  
 
SANTOS, R. N. R.; TARGINO, M. G.; FREIRE, I. M. A temática diversidade sexual na 
Ciência da Informação: a perspectiva da responsabilidade social. Revista Brasileira de 
Educação em Ciência da Informação, v. 4, n. 1, p. 114-135, 2017. 
 
SCOTT, J. Gênero: Uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, v. 
20, n. 2, jul./dez., 1995.  
 


