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COMUNICAÇÃO ORAL

O PENSAMENTO DA DIFERENÇA E A MEDIAÇÃO DA
INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL EM BIBLIOTECAS
PÚBLICAS: CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE
MEDIAÇÃO DE GÊNERO
Giulia Crippa
Resumo: Este trabalho utiliza a categoria analítica de gênero, ainda pouco presente na Ciência da
Informação, para propor um modelo teórico de mediação centrado na diferença sexual para o acesso
ao conhecimento institucionalizado e público. Privilegia-se, nesse sentido, o espaço representado
pela biblioteca pública. Pretendemos, aqui, colocar algumas bases para um mapeamento mais amplo
sobre as mulheres no papel de protagonistas na produção e circulação de saberes institucionalizados
no âmbito das bibliotecas, assim como no papel de agentes que se apropriam da informação: as
mulheres denominadas, daqui em diante, com o termo adotado pela C.I. e declinado no feminino de
“usuárias”. As questões apresentadas, de natureza teórica, buscam oferecer uma intersecção entre a
proposta acadêmica dos Estudos de Gênero chamada Pensamento da Diferença, e os problemas de
Mediação que existem dentro do espaço público da biblioteca. O pensamento da diferença discute
a hipótese de uma tipologia específica de mediação, fundamentada na ideia de genealogia feminina,
negada. Por outro lado, o espaço público, proposto como lugar do neutro, é historicamente moldado
em uma genealogia patriarcal. Decorre disso um lapso nas formas e linguagens da mediação da/para
as mulheres no espaço público, representado pela biblioteca, onde se assume que o conhecimento e a
apropriação da informação se realizam neutramente. A noção de subalternidade oferecida por Spivak
(2010) remete à aprendizagem de linguagens e gestos hegemônicos como universais. Todavia, o
subalterno, identificado, aqui, com o gênero que envolve profissionais e usuárias, possui linguagens
e gestos próprios que, quando reconhecidos, transformam os atos de circulação e apropriação da
informação vista não mais como neutra.
Palavras-chave: Mediação da Informação. Teoria da Diferença. Biblioteca.
1 INTRODUÇÃO
O ideal que funda os estudos da Ciência da Informação é, com frequência, enraizado em
uma tradição fortemente atrelada à Biblioteconomia, que surge em um ciclo histórico positivista
(VALENTIM, 2002, p. 9–15). O princípio da “sistematização” dessa última aparenta ser orientado pela
identificação com o universalismo e a eternidade das certezas já alcançadas, pertencendo ao otimismo
no progresso do século XIX e, principalmente, a um modelo funcional à configuração do Estado
Moderno. À biblioteca como centro de concentração e distribuição de informação impressa, que se
torna lugar de formação de uma opinião pública, corresponde, com efeito, a necessidade de formação
de “quadros funcionais”, os bibliotecários, capacitados para uma atividade de controle e manutenção
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dos conhecimentos “legítimos” e “ilegítimos”. Se, de um lado, o campo da biblioteconomia fornece, a
partir do final do século XIX, uma formação “técnica”, à qual acessa um grande numero de mulheres,
do outro encontra-se uma gestão intelectual das instituições, encarregada da direção das políticas de
informação das bibliotecas, no que diz respeito aos critérios de seleção e acessibilidade, com base em
um perfil de “usuário” que é designado como “cidadão”.
Curiosamente, essa função intelectual se caracteriza, na história das bibliotecas do Estado
Moderno e de seus bibliotecários, por uma significativa ausência de mulheres exercitando-a até
o os últimos trinta ano do século XX (DEYRUP, 2004, p. 242). Hoje, com as novas tecnologias,
é necessário reconhecer que o livro, em sua materialidade, não é mais fundamental, mas sim, a
Informação nele contida, em forma de memória codificada pela escrita, exigindo assim profissionais
capacitados em trabalhar com as representações dos objetos e em criar mecanismos de localização
dessa informação. Em última análise, o poder de relegar/anular/enaltecer os resultados da palavra, seja
ela científica, literária, intelectual, artística ou popular, cabe àqueles que a manipulam, selecionam,
tornam inteligível para a “redução das incertezas” e para “tomadas de decisões”, e a ordem que se
estabelece como base para estruturar a Informação se torna ordem da verdade.
Para as mulheres, a circulação e a contextualização de seus trabalhos e ideias sempre foi uma
questão de grande relevância, em razão da óbvia necessidade de se tornar ator da história, visível,
ser parte das discussões sobre elas e sobre sua relação entre público e privado. Os estudos de gênero,
fornecendo as ferramentas de análise de como e para quem a participação das mulheres se torna
elemento de transformação da realidade e é parte da história, se tornam significativos nas ações de
mediação e apropriação da informação em um sistema de circulação de saberes institucionalizados.
A proposta desse trabalho é de natureza estritamente teórica, e é o resultado de uma pesquisa
sobre gênero e mediação realizada ao longo dos últimos dois anos. Sua finalidade não é, portanto,
a de fornecer respostas e metodologias, mas, sim, de estimular questionamentos formais sobre um
aspecto ainda pouco elaborado pela área. Ao longo de nossa pesquisa, observamos que existe um
núcleo consistente de estudos no campo da Ciência da Informação, embasados na teoria da diferença
no âmbito da organização da informação, principalmente de origem norte-americana. As discussões
sobre mediação, que se caracterizam, no Brasil, pelos estudos ligados à circulação e apropriação da
informação, não têm, ainda, considerado a riqueza oferecida pela produção acadêmica dos estudos
de gênero, uma parte dos quais foca suas produções teóricas exatamente nas questões de mediação,
ainda que desatreladas do campo da C.I.. Acreditamos, portanto, que esse trabalho possa contribuir
para uma discussão renovada sobre os próprios princípios que norteiam a práxis cotidiana daquela
disciplina que, ainda hoje, custa a se afirmar como mediação nas bibliotecas, privilegiando-se, com
freqüência, a nomenclatura formal de “estudo de usuário” na maioria dos curricula dos curso de
graduação.
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2 QUESTÕES DE GÊNERO
A representação da mulher no imaginário social do ocidente a coloca, historicamente, dentro
do âmbito da vida privada. O modelo de uma “essência do feminino” mede as mudanças e as
permanências das condições de vida na base de um imaginário ligado ao âmbito do lar, do casamento
e do comportamento sexual comedido e, possivelmente, reprodutivo (PERROT, 2005, p. 455-465).
Os adjetivos que melhor expressam a regulamentação social são “boa mãe”, “boa dona de casa”, “boa
esposa”. O discurso oficial da sociedade – sempre de ordem pública – confina o sujeito feminino ao
privado.
Nos últimos dois séculos registrou-se, no Ocidente, uma das maiores transformações nas
relações de gênero, no que tange não somente os papeis econômicos, mas em termo de mudança
de valores, de desejos e no próprio comportamento recíproco. A perspectiva historiográfica que se
ocupa de tais eventos desenvolveu-se nos últimos trinta anos, superando com grande dificuldade
não somente o “silêncio” histórico das mulheres, bem como preconceitos profundamente arraigados
no meio acadêmico, onde a tradição do ensino, aprendizagem e produção científica assumiu uma
presumida “neutralidade” sexual ao longo dos séculos. Nas palavras de Spivak (2010),

No contexto do itinerário obliterado do sujeito subalterno, o caminho da
diferença sexual é duplamente obliterado. A questão não é a da participação
feminina na insurgência ou das regras básicas da divisão sexual do trabalho,
pois, em ambos os casos, há “evidência”. É mais uma questão de que, apesar
de ambos serem objetos da historiografia [...] e sujeitos da insurgência, a
construção ideológica de gênero mantém a dominação masculina. Se [...]
o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno
feminino está ainda mais profundamente na obscuridade (SPIVAK, 2010, p.
66-67).

Hannah Arendt (1991) interpreta a organização política na Grécia, composta por cidadesestados independentes - chamadas Polis - regidas por forças enraizadas no campo. Os pequenos e
médios proprietários e produtores rurais, dependentes de mão de obra escrava, constituem o conjunto
dos homens livres, na medida em que se libertaram das atividades ligadas às necessidades do campo e
do mundo doméstico. São estes os homens que encarnam, através de sua atuação, o espaço público da
cidade, a política. O homem livre é tal enquanto se livrou das necessidades cotidianas, entre as quais
a administração de seus bens. O âmbito dos “negócios” e da gestão familiar e doméstica, composta
por escravos e mulheres, priva o homem de sua liberdade, portanto de sua participação política. Daí a
delimitação de uma esfera chamada “privada”. O homem livre, para participar da vida política, precisa
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do chamado Logos. Trata-se, para os gregos, de um elemento fundamental no reconhecimento social
do homem público: é a capacidade de articular os discursos de forma lógica, é o raciocínio filosófico
que leva à sofia. Esta lógica se aplica na capacidade de convencer a parte adversária das motivações das
escolhas públicas organizadas em um discurso. Para dirigir a vida política da cidade-estado, portanto,
era necessário construir ferramentas linguísticas para a arte oratória, atividade na base do governo e
do controle do território e das relações existentes. Na Grécia, a educação do cidadão se realiza através
da Paidéia, em que a transmissão de determinados conhecimentos de práticas necessárias ao homem
público se coloca em um plano pessoal entre um homem adulto e um jovem.
A cidade-estado grega parece explorar o potencial memorial da escrita de maneira própria,
a partir das exigências de sua organização política e social, ou seja: a ênfase não é voltada para os
registros de uma administração burocrática, mas sim para uma função de exibição pública no espaço
político. O poder da escrita, dentro da cidade-estado, não reside em sua capacidade de “armazenar”
para uma memória técnico-organizacional de matriz burocrática. Está no potencial de “publicação”,
no sentido de tornar público, político. Seu uso, nessa perspectiva, é do registro das leis, dos tratados
e das decisões consideradas cruciais pelos homens livres da Cidade Estado. A ênfase da organização
de um sistema de informação baseado em registro escrito é seu potencial público, visível. A escrita
que se torna pública exclui, por definição, a participação feminina na sua produção, delineando,
recortando uma relação ligada ao gênero dessa ferramenta.
Este uso social de uma escrita que se torna pública é um elemento característico da estrutura
de transmissão dos objetos de conhecimento no Ocidente, desenhando a projeção de uma história
“oficial”, documentária, que se torna memória compartilhada. Mulheres, crianças e escravos
pertencem, em contrapartida, ao espaço privado, privado justamente daquelas prerrogativas políticas
de confronto e decisão que pertencem aos homens livres. A domesticidade é privada de logos, e as
mulheres a ela pertencem.
Assim como no mundo grego, a tradição do mundo cristão em suas origens proíbe às mulheres
de tomar a palavra em público. Sobre o assunto, São Paulo é taxativo: “taceat mulier in ecclesia”,
a mulher deve calar-se na igreja e em todos os lugares públicos, pois ecclesia significa assembleia,
reunião política civil e militar em que a palavra se torna pública.
Nota-se de passagem que nos monoteísmos arcaicos, passados e presentes, a interdição à
palavra/logos se associa ao preceito do véu que, com o silêncio, sufoca corpo e voz.
O pensamento da diferença sexual é o produto de um longo processo de elaboração que, a
partir da época da revolução sexual e do Feminismo, tem enfrentado, com pontos de vista diferentes,
o tema da identidade e da especificidade de gênero em âmbitos multíplices: filosófico, psicológico,
pedagógico, sociológico, familiar, de trabalho, legislativo, religioso.
O conceito de diferença se desenvolve em relação às reflexões sobre a cultura emancipatória,
sobre os problemas dos princípios de paridade, igualdade de direitos, reivindicação, libertação
e afirmação do ser feminino. Assim, re/pensar, pelo prisma da diferença de gênero, os saberes, a
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sociedade, a família, a cultura, para quebrar o esquecimento que marca o pensamento ocidental em
todas as suas expressões, levando à subtração da elaboração teórica da especificidade e do valor do
pensamento feminino, adquire o valor de novo paradigma.
Na primeira fase da elaboração de uma teoria da diferença tem sido forte a referência
ao pensamento de Luce Irigaray (1975), em particular à ideia de um simbólico feminino e do
reconhecimento da genealogia feminina.
As reflexões, iniciadas a partir da década de 1980 pelas elaborações teóricas do feminismo,
encontram, no pensamento da diferença sexual, um dos principais âmbitos de afirmação. O pensamento
da diferença coloca necessariamente em pauta a transmissão dos saberes e dos conhecimentos, para os
quais a formulação de um projeto específico de mediação ligada ao gênero adquire um papel central.
Com efeito, as instituições ligadas à produção e transmissão dos conhecimentos si declaram,
oficialmente, “neutras”, produtoras de saberes ditos universais, mas, como é notório, na realidade se
estruturam, historicamente, com base em um simbólico masculino que apaga a diferença e o valor da
experiência feminina, seja ela expressão de uma mulher no papel de transmissora de conhecimentos,
seja de uma mulher que se apropria deles (CARVALHO, 1999, p. 10-11).
A necessidade de dar vida a práticas de circulação e apropriação da informação correspondentes,
que se enraíze tanto na subjetividade feminina envolvida na transmissão dos saberes quanto nas
necessidades informacionais e de construção de conhecimentos das “usuárias”, se coloca na base
das reflexões sobre as possibilidades de uma mediação de gênero, como projeto para eliminar a
insignificância do ser sexuado em sua relação com a informação e a produção do conhecimento,
dando voz e sentido à presença das muitas mulheres, profissionais e usuárias, que atuam na esfera da
transmissão e apropriação da informação.
3 A MEDIAÇÃO PELO/PARA O GÊNERO: CONSTRUÇÃO DE UMA AUTORIDADE
FEMININA PARA A CIRCULAÇÃO E APROPRIAÇÃO DA INFORMAÇÃO
Em todas as discussões sobre o problema político (ou seja, de espaço público) representado
pelas bibliotecas, analisa-se de forma redutiva ou, mais simplesmente, ignora-se o elemento ainda hoje
mais evidente: a composição prevalentemente feminina da categoria profissional dos bibliotecários.
Em geral, certa insatisfação profissional das bibliotecárias remete, superficialmente, à segregação das
mulheres no setor como resultado de uma emancipação não realizada, ou é reconduzido a um balanço
negativo das vantagens e desvantagens do ofício: o trabalho bibliotecário, escolhido por muitas
mulheres como renda familiar complementar, se revela, na realidade, cada vez menos conveniente,
tanto em termos salariais quanto como compromisso.
Outra análise da crise da profissão bibliotecária pode, porém, ser colocada com base no
pensamento da diferença: o desaconchego das mulheres que atuam em bibliotecas como expressão
de cansaço na realização de um papel, do peso de uma função que, na medida em que se apresenta
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tradicionalmente confiada às mulheres, transforma as bibliotecárias em transmissoras de uma cultura
neutra/ masculina e, mais e geral, de valores e modelos patriarcais de transmissão de conhecimento.
Afirmar que o desaconchego do papel de bibliotecária se enraíza na alienação das mulheres à
cultura que manuseiam em forma de ordem informacional oferece uma proposta política através da
qual seu ofício pode mudar de sentido.
Discutir a mediação das/para as práticas da diferença significa, tanto para as profissionais como
para as usuárias, pôr em ato mediações não na ausência de uma medida, mas, sim, em um horizonte de
sentido no qual ser mulher no lugar de ser homem reflete uma maneira diferente de existir, de viver,
de julgar os acontecimentos. A experiência e o conhecimento feminino não aparecem na medida em
que a experiência e o conhecimento masculino se colocam como proposta universal, determinando,
assim, a norma. O fato de bibliotecárias e usuárias serem mulheres é considerado irrelevante, desde
que elas se adequem ao modelo normativo.
O sistema moderno de organização e disseminação da informação no âmbito das bibliotecas,
fundamentado nos ideais de igualdade e democracia, admite, sem sombra de dúvida, as mulheres ao
lado dos homens, tanto no campo da manutenção da informação e de sua circulação como de sua
apropriação. Cada mulher acessa o mundo da informação e da construção do conhecimento, se assim
deseja, e se possui os requisitos materiais e simbólicos, na base de um direito reconhecido; porém,
não o faz por uma intrínseca necessidade humana e social de seu gênero: é uma mulher, mas poderia
muito bem ser um homem.
Na medida em que se permite às mulheres o acesso a um modelo de biblioteca que gera e
circula informação pensada e realizada nos moldes da modernidade patriarcal, se passa a acreditar
que sua integração atribui à instituição uma validade universal: da diferença interiorizada, fonte de
discriminação, se realiza o apagamento da diferença.
As bibliotecárias, por sua vez, entraram no mercado de trabalho oferecido pelas bibliotecas
públicas em número cada vez maior, cada vez mais dispostas a mudar habilidades e competências
para adequar seu ofício aos tempos, aceitando negar progressivamente sua diferença sexual, até que
essa permanece ou como resíduo de marginalidade social da qual a sociedade atinge matéria viva para
um trabalho de escasso prestígio, ou como algo supérfluo, cada vez mais secundário nos fazeres da
cadeia de processos de produção do conhecimento (GOULDING; SPACEY, 2003, p. 35-37).
Não pode ser verdadeiro, válido, universalmente eficaz, todavia, um sistema de conhecimentos
fundamentado em uma ordem informacional que não oferece uma razão da diferença de ser homem/
mulher, que deixa a diferença feminina privada de um intrínseco e autônomo significado de circulação
e apropriação da informação, capaz de levar a uma ideia própria de aperfeiçoamento e melhoria de
suas próprias condições de vida.
Se a circulação e a apropriação da informação das mulheres são pensadas e projetadas pelo
“outro” que, universalizado e definido neutro, nega as diferenças, e se até agora as mulheres viram
a mediação como algo que o “outro” tornou acessível, sua tarefa tem sido a de manter a própria
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existência feminina silenciada junta aos significados que a sociedade “neutra” encontrou para seus
desejos, aspirações, necessidades informacionais e culturais.
Para as mulheres, a entrada na ordem cultural carrega as marcas da alienação de si: o acesso
à linguagem e a objetivação se apresentam como processos unidirecionais de afastamento inevitáveis
do território da mãe e da própria origem sensível, base a partir da qual a experiência humana
feminina, privada de um estatuto subjetivo próprio, se encontra negada e reduzida, de fato, a objeto
das representações do outro (OLSON, 2007, p 512). Dessa forma, acessar informação e construir
conhecimentos dotados de sentidos significa, mesmo para as mais adaptadas e “emancipadas” das
usuárias, deportação em universos simbólicos cujo sujeito único criador de conhecimento e de verdade
é o sujeito masculino (URQUHART; YEOMAN, 2010, p. 116).
As dicotomias recorrentes de masculino/feminino, objetivo/subjetivo, racional/emocional,
sobre as quais nossa cultura construiu suas concepções do que é conhecimento, deixam transparecer
a conotação positiva constante do primeiro polo e a desvalorização sistemática do segundo, como
analisa Olson (2001), especificamente em relação à Ciência da Informação.
As mesmas atribuições de valor se reencontram também nos processos de mediação, até hoje
dominados por uma concepção privada de sentidos relacionais de autonomia cognitiva proposta em
termos de separação inevitável e acentuada da esfera racional da subjetividade própria e alheia, bem
como do objeto do conhecimento. Mesmo onde, na produção teórica sobre mediação, interpretações
mais recentes procuraram corrigir a ênfase sobre separação (WOLTON, 2003; CANCLINI, 1997,
2005; MARTÍN-BARBERO, 1997; DAVALLON, 2004), reconhecendo o papel fundamental da
experiência subjetiva e do contexto relacional, não se chega a trincar o esquema universalista que
permite falar de sujeitos e de corpos enquanto entidades neutras, assexuadas. Hoje resulta evidente
que, na realidade, esse esquema é o resultado de um processo de universalização que se torna alicerce
através do qual o sujeito masculino adquire plenamente, aliás, empodera, o pertencimento ao seu
próprio gênero, obrigando a outra à negação de si, ao apagamento de seu corpo diversamente sexuado.
Nas palavras de Lauretis (1994),

[...] negar o gênero significa, em primeiro lugar, negar as relações sociais
de gênero que constituem e validam a opressão sexual das mulheres; e, em
segundo lugar, negar o gênero significa permanecer “dentro da ideologia”,
de uma ideologia que não coincidentemente embora não intencionalmente
reverte em benefício do sujeito de gênero masculino (LAURETIS, 1994, p.
223).

Se, em termos gerais, a estrutura da mediação feminina adquire a tarefa essencial de ordenacão
na desordem do real provocado pelo domínio de uma parte do mundo sobre a outra, na esfera da
circulação da informação, desde os primeiros tempos de acesso à educação formal das mulheres, essa
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tarefa se traduz em oferecer uma realidade sexuada à linguagem e aos códigos simbólicos e culturais,
para que neles se expresse a existência dos dois gêneros e não somente de um; porém, isso comporta
um trabalho especificamente de mediação e de relação, até oferecer um lugar no mundo para as novas
gerações de mulheres.
A mediação por parte de uma autoridade feminina, quando reconhecida e aceita, possui a
força de libertar desses elementos de dependência e de amarração, que impedem o aparecimento e a
potencialização das capacidades humanas das usuárias, pois representa a fonte de legitimação para
ser plenamente nas coisas do mundo, sem renúncia ou perda de si.
A mediação feminina evita, com efeito, àquelas que buscam informação, o esforço imenso de
ter que investir simultaneamente suas energias na tarefa exigida pela apropriação e no compromisso
necessário para sustentar uma ideia forte e valiosa de si própria enquanto mulher. Esse investimento
duplo se torna supérfluo, quando na frente de uma mediação feminina, realizada por uma mulher cuja
autoridade seja reconhecida, a experiência da apropriação sai do regime de adesão forçada ao eu, da
qual pode, finalmente, se separar, e aquela que se apropria pode se aproximar dessa experiência com
aquele distanciamento necessário da própria subjetividade, ato que torna plenamente presentes na
tarefa, com segurança, até com prazer, sem medo de perder nela sua identidade sexuada.
Sem o peso de um eu onipresente, enquanto privado de um lugar próprio de autosignificação,
também a mente si torna mais livre para pensar e conhecer, ganhando assim originalidade e criatividade.
Nessa perspectiva, ser julgadas/julgar torna-se experiência aceitável, aliás, necessária, pois põe em
jogo a relação entre julgadora e julgada na forma de relação de produção de conhecimento (relação
com o conhecimento próprio e alheio e com aquele conhecimento que transcende ambas).
Ainda que o peso maior da responsabilidade em relação à circulação do conhecimento recaia
sobre a mediadora, o vínculo com o conhecimento significa para ambas, mediadora e usuária, expor
suas próprias escolhas e compromissos, sem subtrair-se ao esforço e ao risco do julgamento. É nisso
que reside aquela liberdade que consiste não na indiferença em relação às escolhas informacionais,
mas no compromisso responsável e subjetivo, portanto soberano, em relação a elas.
A mediação de uma profissional com esse perfil ajuda a tornar mais lúcido o olhar, a procurar
as relações entre as coisas ou a torna-las claras onde se encontram ofuscadas.
Cabe, então, à mediadora “agir” sua mediação conforme quanto cada usuária, em sua
singularidade vivente, requer: suscitando ou reforçando o desejo, onde esse está se apagando em
função dos cheques mates experimentados; ajudando a “dar forma” – a informar - e medida a ambições
excessivas e pretensões desmedidas, quando essas insurgem como ilusórias compensações de uma
ideia pobre de si e de seu próprio gênero.
A mediação torna-se mais eficaz quanto maior será o vínculo das usuárias ao respeito de si, de
seus próprios compromissos, da autodisciplina que consiste na aceitação do fato que “assumir uma
forma”, se informar, requer o estalo do desejo e a força da determinação, mas também a humildade
e a paciência de saber esperar, ouvir, ver, descobrir o valor de situar-se na margem sexuada, na
subalternidade consciente em relação à centralidade de uma neutralidade fictícia:
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[...] the relationship between margin and center is intricate and interanimating.
Just as the woman chosen for the special treatment by men (why she in
particular was chosen can only be determined and expressed in terms of an
indefinitely prolonged genealogy) can only be tolerated if she behaves “like
men” (SPIVAK, 1988, p. 109).

Não é, então, acelerando a corrida às competências ou multiplicando e complicando as
habilidades técnicas e tecnológicas que se realiza a apropriação da informação e a produção de
conhecimento. Competências, habilidades, ferramentas culturais são, claro, necessárias, principalmente
aquelas que carregam as marcas de uma subjetividade feminina. Perdem, porém, valor se não se
tornam meios e conteúdos de uma aprendizagem de pensamento autônomo, conforme uma ordem de
verdade que nos transcende, mas que corresponde à nossa estrutura humana mais profunda. Pensar
por esse caminho exige ritmos e modalidades de percurso próprios, dificilmente conciliáveis com
as condições de trabalho existentes ou de paradigmas de um campo que, com frequência, enfatiza o
tecnicismo e o comportamento cognitivista.
Trata-se de um percurso de pensamento que se fundamenta em um forte desejo de afirmação
simbólica, que requer, para sua realização, a capacidade de suspender a atualidade de nosso mundo
interior e exterior, deixando um espaço de espera no qual as coisas que sempre foram presentes,
porém silenciadas, passam a ser ouvidas conforme o ritmo lento de uma escuta que nos torna mais
próximas do mundo, e de um olhar que nos permite o desvelamento do existente, seu devir em ato,
antes de qualquer tradução ou redução.
Torna-se imperativa uma reflexão sobre a mediação realizada por mulheres que não cedem à
tentação de transmitir a negação de si próprias para realizar uma assimilação ao mundo patriarcal, ou
a negação desse mesmo mundo, perdendo-se na fantasia de mundos imaginários. Uma profissional
mediadora que conhece a importância e a forma de não sucumbir ao patriarcado como “falsa
neutralidade,” e sabe transformar em conhecimento, em ciência do mundo aquilo que da realidade
ela e seu gênero se encontra sofrendo: essa mulher conseguirá remover o véu que ofusca o olhar
das usuárias, guiando-as à consciência e à construção do conhecimento, para si e para as outras, a
partir das derrotas e das experiências doloridas que inevitavelmente encontrarão. Saberá, também,
transmitir o senso de força e de não resignação ou passividade que acompanha essa aceitação lúcida
do mundo: a razão que torna essa apropriação de viver em uma estrutura de conhecimentos legítimos
construídos no masculino, sem sucumbir ou se sujeitar a ela, a condição mais eficaz para modificar a
si próprias e o mundo de maneira não imaginária.
Em algum momento deste trabalho, falamos de autoridade feminina, termo que necessita
encontrar uma definição específica no âmbito do gênero. Não somente é necessário esclarecer do que
se trata como precisa destacar a diferença entre o conceito de autoridade feminina de um lado e o de
GT3

777

autorização a falar do outro, condição determinada de um convite recebido ou de uma obrigação. A
autoridade não decorre, para uma mulher, de seu pertencimento a uma instituição, como pode ser a
biblioteca, para a qual trabalha: essa, com efeito, somente a autoriza à fala.
O ato de circular a informação não fornece autoridade somente em função desse pertencer
ao regime da verdade institucional. Para adquirir autoridade é necessário o estabelecimento de um
contexto favorável, constituído por uma rede de relações sociais, sobre as quais contar, de condições
materiais e políticas dentro das quais aquelas palavras adquirem sentido. Isso, porém, também não é
suficiente: essa rede deve encontrar sua estrutura conforme uma ordem simbólica que encontre seu
lugar no reconhecimento de uma genealogia feminina,reconhecida, em alguma medida, como relação
de autoridade Quem pronuncia as palavras, para ser reconhecida como autoridade, deve possuir
capacidades de persuasão.
A mediação de uma mulher, realizada individualmente, respaldada unicamente na solidão
e não manifestada no âmbito de uma rede, pode certamente construir um discurso informacional
“verdadeiro”, porém resulta desprovido de autoridade. A autoridade decorre de uma ressonância
pública, isso é, lembrando novamente Hannah Arendt, política.
A autoridade é um acontecimento simbólico: substancia-se no gesto da mulher mediadora que
aceita ser «mãe» de sua usuária, e no gesto da usuária que busca e aceita essa autoridade, representando,
contemporaneamente, o fazer histórico de uma ordem de legalidade comum. É “acontecimento” no
sentido em que gestos concretos o tornam possível, e é «simbólico» na medida em que se inscreve em
uma ordem à qual todas podem se referir (MURARO, 2006)
Precisa especificar que, nesse caso, tornar-se «mãe» deve ser entendido de maneira muito
peculiar: não no sentido, banal, de uma afetuosidade que elimina as asperezas, nem no sentido de se
tornar o lugar de compensação das carências das usuárias. «Mãe» no sentido mais profundo de uma
mulher que possui a capacidade e o poder de permitir o crescimento de outra em sua busca daquela
construção de conhecimento que transcende ambas.
O processo para adquirir autoridade e realizar uma mediação de gênero se realiza, em termos
de uma genealogia simbólica, quando uma mulher é exemplo para outra, quando uma mulher se sente
fascinada por outra pela autonomia que a primeira mostra, pelo que realiza, pelos valores expressados
em sua maneira de ser, pelas escolhas realizadas em seu percurso pelo mundo, pela palavra, pela
estrutura social. O exemplo é a palavra que nomeia um modelo genealógico feminino em que uma
mulher está perante as outras, capaz de criar uma circulação de saberes completamente subtraída à
estrutura patriarcal, na medida em que, como afirma Muraro (2011, p. 76), “uma mulher não mata
simbolicamente a mãe para tomar seu lugar, como faz o homem com o pai, conforme Freud; mataria
a si própria e minaria a vida”. Nas relações de mediação configuradas pelo gênero, entre mediadora e
usuária essa fascinação, que pode e deve ser recíproca, é um componente que, muitas vezes, constitui
um elemento de força e de ruptura ao mesmo tempo.
A exemplaridade, colocada como a forma de manifestação autônoma visível de uma mulher pelo
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seu modo de ser, revela como os registros de comportamento em relação à ordem simbólica não sejam
prescritivos. Uma profissional que expressa os valores de uma ordem simbólica feminina e encontra
o reconhecimento por parte da outra lhe oferece a possibilidade de regular seus comportamentos
conforme esses valores, independentemente de qualquer nomeação e inscrição sistêmica. Através da
exemplaridade, a inscrição na ordem simbólica acontece concretamente.
O fato da relação mediadora/usuária ser inscrita em uma ordem simbólica permite que, quando
estabelecida, não precise ser recontratada toda vez, pois a ordem simbólica é norma a respeito da qual
cada mulher tem liberdade de se sintonizar com seu próprio percurso, mas não a obrigação de uma
redefinição a todo o momento, como nas relações de mediação falsamente neutras. O pertencimento
à ordem simbólica oferece estrutura e estabilidade à própria existência relacional.
A apropriação de um papel mediador dessa natureza implica deslocar a própria presença em
uma colocação na ordem simbólica feminina, desaparecendo contemporaneamente ao olhar masculino
e, consequentemente, da ordem simbólica masculina, que não contempla a genealogia feminina como
referência na construção do conhecimento no âmbito do espaço público.
Uma mulher adquire autoridade quando permite às outras mulheres vê-la e julgá-la em sua
busca pessoal para uma construção de conhecimento. É necessário que se mostre, que se torne visível,
contrariando a tradição de invisibilidade: para uma mulher, mostrar-se é difícil, pois é um gesto que
remete ao (des)velamento (PERROT, 2005, p. 317-326). Dificuldade tanto maior pelo fato que o
olhar das outras não se limita a uma recepção passiva da transmissão informacional, mas se constitui
por um renovado senso crítico cuja construção é etapa obrigatória em um processo de circulação e
apropriação da informação institucional em um espaço público mediado pelo gênero Por outro lado,
é uma das condições para o reconhecimento de uma autoridade feminina, mostrar-se para ser julgada.
Essas últimas observações remetem à esfera do poder, outro tabu, em sua milenar relação
difícil com o feminino. Se o poder é a capacidade de participar do discurso que decide em âmbito
político, resulta claro que a linguagem continua fundamentalmente a essência do logos grego nas
dinâmicas de poder, e que seu uso implica em uma responsabilidade.
De um lado, vemos então como a autorização ao discurso institucional público do qual a
bibliotecária mediadora goza é representação de um poder falsamente neutro que, como vimos,
provoca alienação. Do outro lado, a autoridade, também, é exercício de poder na mediação de gênero,
pois passa, necessariamente, pelo uso da força e do poder dirigido para que uma usuária ultrapasse os
lugares comuns do social que constituem um impasse na apropriação de uma estrutura informacional
que lhe impõe uma falsa neutralidade.
O poder, todavia, não se identifica com a autoridade. A profissional mediadora possui
autoridade, portanto poder sobre as usuárias. Se busca o poder, perde autoridade e, em seguida, perde
o próprio poder, enquanto esse é decorrente da autoridade que lhe fora atribuída.
Se, por outro lado, através da autoridade, utiliza o poder para melhorar as formas de
apropriação da informação para aprimorar a construção de conhecimento das usuárias, adquire assim
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maior autoridade e poder, constituindo assim um “círculo virtuoso” de informação na sua atuação de
profissional que se reconhece e é reconhecida em virtude de uma ordem simbólica na qual escolheu
colocar-se, favorecendo o crescimento e a apropriação do feminino do/no espaço público, isso é,
político.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A circulação e a contextualização de ideias e artefatos e escritos femininos sempre foi uma
questão de grande relevância, em razão da óbvia necessidade de se tornar ator da história, visível, ser
parte das discussões sobre elas e sobre sua relação entre público e privado.
É com base em uma perspectiva de critica feminista que, acreditamos, deve ser repensada a
representação do gênero e sua proposta de mediação no âmbito da Ciência da Informação. A natureza
construída da cultura e da comunicação obriga a uma escolha entre cultura erudita e popular, divisão
tradicional, e uma profunda renovação do entendimento de “Cultura” em sua vertente mais abrangente,
que identifica tudo que permeia a vida cotidiana em cada um de seus aspectos. A mediação se torna
parte integrante dela, pois a cultura é algo construído através de processos comunicativos, apontando,
assim, um horizonte novo para os processos de mediação. Não mais como vértice da disseminação,
no triangulo seleção/conservação/disseminação, aparentemente ainda lema das disciplinas que
encontram alguma afinidade com o campo da Ciência da Informação, mas sim uma transposição
do ato de disseminação para uma dialética viva da transferência de informações correta (isso é: na
perspectiva histórica/social e cultural do contexto da obra) e de sua apropriação, ou seja: o público
não é vazio, carrega suas identidades de gênero, que coloca na sua interpretação da informação como
construção do conhecimento.
Torna-se necessário pensar em novas abordagens que permitam o fluxo da comunicação
cultural, colocando o foco central na “construção do sentido”.
Profissionais ligadas à informação e às mediações dessa precisam se confrontar sobre a
necessidade de um compromisso para a construção de saberes “agidos” com base na diferença e
para a individualização de modalidades e formas para sua apropriação por parte das usuárias, a partir
de “centros de informação” que se tornam lugares cruciais para a construção de uma relação de
conhecimentos estabelecidos na diferença que permita às mulheres estabelecer sua apropriação do
mundo sem serem deslocalizadas na genealogia masculina.
A revolução que a teoria da diferença opera volta-se para a livre expressão de todas
as protagonistas femininas envolvidas no processo de mediação e, mais em geral, de todas as
individualidades conotadas conforme o gênero que carrega consigo diversidade e diferença.
Introduzir a diferença sexual na relação de mediação significa subverter o próprio sistema da
relação mediadora/usuária, ver fêmeas e machos, umas distintas e diferentes dos outros perante nosso
corpo/mente de mulher que os vê. No espaço dessa relação mediadora se oferece a possibilidade de
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chamar as outras, as usuárias, para a existência, a palavra, o pensamento.
Abstract: This paper propose the use of gender analytic category, still not much present in Information
Science, in order to propose a theoretical model of mediation, centered in sexual difference, in
institutionalized and public knowledge, privileging, in this sense, the frame of public libraries. We aim
to establish some bases for mapping widely women as main characters of production and circulation
of institutionalized knowledge in libraries, as well as agents of appropriation of information: women,
called here users, as defined by the Information field of knowledge. The subjects here presented, of
theoretical nature, seek to offer an intersection between academic propositions of Gender’s Studies,
the so called Thought of Difference, and problems related to Mediation existing inside the public
space of the library. The thought of difference discusses the hypothesis of a specific typology of
mediation, centered in the idea of a negated female genealogy. On the other side, public space,
proposed as a neutral space, is historically built in patriarcal genealogy. It comes form this a void
in mediation of forms and languages from/to women in the public space represented by libraries,
where the presumption of neutral knowledge and appropriation of information dominates. Notion
o f subalternity offered by Spivak (2010) refers to learning hegemonic languages and gestures as
universals. On the other side, subalternity, here identified with the gender of professionals and users,
has its own languages and gestures that, when recognized, engender the acts of circulation and
appropriation of information.
Keywords: Mediation of Information. Theory of Difference. Library.
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COMUNICAÇÃO ORAL

MEDIAÇÃO, USOS E USUÁRIOS: REFLEXÕES E ANÁLISE
DE CASO
Adriana Bogliolo Sirihal Duarte
Resumo: A partir da experiência na condução da disciplina Usuários da Informação e de ações de
extensão e de pesquisa desenvolvidas junto a usuários de uma biblioteca itinerante, objetiva-se a
reflexão sobre o relacionamento entre os estudos sistemáticos de usuários da informação e o papel
de mediação. A fundamentação teórica baseia-se em definições de estudos de usuários correntes na
literatura da Ciência da Informação bem como em autores que discutem o conceito de mediação.
Descrevem-se, sucintamente, pesquisas (estudos de usuário) realizadas em situações que privilegiam
a função de mediação. Três estudos de usuários são mencionados: dois estudos qualitativos, em que
entrevistas foram utilizadas como método de coleta de dados, para propiciar o desenvolvimento de
ações de mediação; e um estudo quantitativo, que visou avaliar os resultados obtidos por uma ação de
mediação já implementada. Conclui-se que a mediação pode ser facilitada pela prática de se realizar
sistematicamente estudos de usuários bem como pela adoção de alguns métodos e técnicas dos estudos
de usuários no cotidiano do trabalho do mediador. E ainda que, embora o trabalho do mediador
esteja mudando devido à mudança de suporte da informação (informação em suporte eletrônico), sua
função de mediação permanece cada vez mais necessária e deve ser cada vez mais privilegiada na
formação do profissional.
Palavras-chave: Mediação. Estudos de Usuários. Comportamento Informacional.
1 INTRODUÇÃO
Há cinco anos venho ministrando a disciplina Usuários da Informação. Em minha primeira
aula, em qualquer turma, sempre me sinto na obrigação de convencer os alunos da importância de se
estudar o usuário da informação em seus cursos. Vale observar que a IES em que atuo oferece essa
mesma disciplina para os cursos de Biblioteconomia, Arquivologia, Museologia (os três locados na
Escola de Ciência da Informação) e Sistemas de Informação (curso oferecido pelo Departamento de
Ciência da Computação). Até hoje venho me apoiando, com sucesso, no trabalho desenvolvido por
Odília Clark Peres Rabello, quando em 1980 defendeu sua dissertação de mestrado em Administração
de Bibliotecas na então Escola de Biblioteconomia da UFMG (RABELLO, 1980; RABELLO, 1981).
Suas considerações influenciaram sobremaneira na inclusão da disciplina Usuários da Informação
como obrigatória no currículo mínimo de graduação em Biblioteconomia:
Embora o usuário como disciplina e tema de pesquisa fosse uma realidade nos cursos
de pós-graduação, nos eventos e nas publicações periódicas e já se firmasse como área
de conhecimento nos anos 70, como disciplina no ensino de graduação só entraria no
currículo a partir da reformulação curricular de 1982 (NASCIMENTO, 2011, P. 56-57).
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Rabello nos leva por um percurso em que, a partir da definição dos conceitos de biblioteca e de
biblioteconomia, demonstra a importância do usuário como campo de estudo na biblioteconomia. Ela
parte das definições de Shera1 e de Nitecki2 :
Para Shera, a biblioteconomia é uma trindade formada de aquisição, organização e
disseminação. (...) Os conceitos básicos da disciplina são indivíduos, registros gráficos
e organização técnica. Esses conceitos podem ser representados sob a forma de um
triângulo, cujos lados seriam constituídos pelos indivíduos e registros gráficos e a base
pela biblioteca e suas formas de tornar os registros acessíveis aos leitores (...) Já
Nitecki define a biblioteconomia a partir da hipótese que relaciona os termos livros (b),
usuário (u), conhecimento (k). (...) Para ele, a biblioteconomia tem como finalidade
permitir, de diferentes formas, que os leitores tenham acesso ao conhecimento
disponível através de bibliotecas (RABELLO, 1980, p.20).

Figura 1: Composição da Biblioteconomia

FONTE: Elaborada pela autora a partir de RABELLO, 1980, p. 20.

Observa-se a clara convergência na definição dos autores. Em resumo, o estudo da biblioteconomia
perpassa pelo estudo dos registros (documentos, registros gráficos, livros, acervo, fontes de informação
ou qualquer outra denominação) – e para estudá-los os cursos de graduação em biblioteconomia têm
disciplinas próprias; e das formas de organização de tais registros, a fim de constituir uma biblioteca
(“o local onde uma coleção organizada e constituída de acordo com a demanda e necessidade dos
usuários efetivos e potenciais a que se destina [...], está à disposição dos interessados, para suprir suas
necessidades informativas, educacionais ou recreativas” (TARGINO, 1984, p. 59) – e para estudar
essas formas de organização há tantas outras disciplinas curriculares.
No entanto, estamos falando de uma tríade, que seria ainda melhor representada pela imagem
de um tripé, do que pela imagem de um triângulo. Um tripé só se sustenta se apoiado nos três vértices
SHERA, Jessé Hank. The foundations of education for librarianship. New York, Becker and Hayes,
1972. (citado por RABELLO, 1980).
1

NITECKI, Joseph. Reflection on the nature and limito f library science. The Journal of Library
History. Tallahasse, 3(2): 103-19, pr. 1968 (citado por RABELLO, 1980).
2
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– imagine-se a corriqueira imagem de um banquinho, um tamborete de três pés. Se um de seus pés
for removido, o banquinho literalmente cai. Daí a importância do terceiro vértice, donde se conclui
que para a formação de um profissional bibliotecário não basta estudar os registros e suas formas de
organização. Há que se estudar, com igual peso e importância, o usuário, o indivíduo para quem tal
informação deverá ser disponibilizada. Rabello conclui: “A finalidade da biblioteca é a transferência de
informação ao usuário e as três áreas básicas de conhecimento da biblioteconomia são: materiais que
vão ser comunicados; métodos usados para sua organização; usuários – os receptores da informação”
(RABELLO, 1980, p. 21).
Tem sido fácil demonstrar para meus alunos como a trindade que compõe a biblioteconomia
facilmente se aplica à arquivologia, museologia e sistemas de informação. Em todas essas áreas existem
os três campos do conhecimento: os registros (documentos, objetos museais, bancos de dados), suas
formas de organização (típicas de cada uma das áreas) e, sem dúvida, o usuário.
Isso fica ainda mais explícito no paradigma pós-custodial destes serviços de informação: se
em determinado momento histórico o paradigma das bibliotecas, arquivos e museus foi custodial, de
guarda e para preservar a memória, hoje o paradigma é completamente outro e está totalmente centrado
no usuário: estas instituições servem para promover o acesso à informação pelos indivíduos (SILVA,
2010).
O próximo passo de meu percurso é, então, demonstrar que se o usuário precisa ser levado
em consideração, ele deve ser estudado de modo sistemático. Um bom profissional da informação
deve conhecer o usuário de sua instituição não apenas através das impressões do contato cotidiano,
mas a partir de estudos sistemáticos e cientificamente fundamentados, se quiser realmente oferecer um
serviço centrado no usuário:
Se os arquivistas desejam compreender o mecanismo das práticas arquivísticas e as
razões dos princípios e teorias, devemos dirigir nossa atenção dos acervos físicos ao
uso da documentação [...] devemos começar a aprender de maneira sistemática e não
por simples impressões como fazemos agora quem são nossos usuários [...] temos de
pensar a administração de arquivos como uma administração centrada no cliente e não
nos materiais. (DOWLE, 19923 citado por JARDIM e FONSECA, 2004).

É a partir de então que apresento definições clássicas de estudos de usuários4 e começo a discutir
procedimentos metodológicos, métodos e instrumentos de coletas de dados para a efetivação de estudos
de usuários. Onde fica a mediação nessa história toda? A primeira constatação é a de que o profissional
DOWLE, Lawrence. Agenda de investigación sobre la disponibilidade y uso de los archivos. Foro
Archivistico, México, n. 4, jul./dec. 1992 (citado por JARDIM e FONSECA, 2004).
3

“O estudo de usuários é uma investigação que objetiva identificar e caracterizar os interesses, as
necessidades e os hábitos de uso de informação de usuários reais e/ou potenciais de um sistema de informação”.
(DIAS e PIRES, 2004, p. 11).
“Estudos de usuários são investigações que se fazem para saber o que os indivíduos precisam em matéria de
informação, ou então, para saber se as necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou
de um centro de informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada.” (FIGUEIREDO, 1994, p. 7).
4
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que atua explicitamente como mediador deveria, sempre que possível, fazer estudos sistematizados
de seus usuários. E que, em seu cotidiano, deve aprender a fazer “micro estudos”, pequenas análises
individuais de cada usuário que atende ou com que se relaciona. Se for capaz de introjetar essa capacidade
de observar com rigor e analisar com discernimento as necessidades trazidas pelo usuário, será capaz de
oferecer, sem dúvida, um serviço diferenciado.
2 MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO E ESTUDOS DE USUÁRIOS
Silva (2010) busca conceituações de mediação em inúmeros dicionários e enciclopédias e
apresenta desde o conceito jurídico da mediação (procedimento para resolução de controvérsias, quando
uma terceira pessoa – o mediador – assiste ou conduz duas ou mais partes negociantes visando por fim
a conflitos) até o conceito de mediação cultural (atividades de aproximação entre indivíduos e obras de
cultura). O mediador cultural nesse caso – função muitas vezes atribuída aos profissionais de biblioteca
e de museu – assume o papel de animador cultural (promotor de ações culturais).
Para Smit (2003, p. 7) a mediação da informação define-se como “a comunicação de informações
objetivando uma efetiva transferência da informação, em função das necessidades informacionais
dos usuários” e para Almeida Júnior (2009, p. 92) como “toda ação de interferência – realizada
pelo profissional da informação –, direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural;
individual ou coletiva; que propicia a apropriação de informação que satisfaça, plena ou parcialmente,
uma necessidade informacional”.
Em consonância com Almeida Junior (2009), concordamos que
[…] a mediação está presente em todos os fazeres do profissional da informação. Em
algumas ações, no entanto, a mediação está presente de forma implícita, muito embora
dirigindo e norteando todas as atividades ali desenvolvidas. O armazenamento de
informações é alimentado a partir de interesses e demandas dos usuários. A política
de seleção, amplamente discutida no desenvolvimento de coleções, tem o usuário final
como base de sustentação. O mesmo se dá com os trabalhos de processamento das
informações: têm suas ações voltadas para a recuperação de informações que atendam
e satisfaçam necessidades dos usuários.
É inconcebível a ideia de trabalhos não voltados para o atendimento de
necessidades informacionais. Tais trabalhos seriam vazios e desprovidos de objetivos.
Esse, entre outros fatores, tornou possível (e quase inevitável) a distinção da
mediação entre implícita e explícita. A primeira, a mediação implícita, ocorre nos
espaços dos equipamentos informacionais em que as ações são desenvolvidas sem a
presença física e imediata dos usuários. Nesses espaços, como já observado, estão a
seleção, o armazenamento e o processamento da informação. A mediação explícita,
por seu lado, ocorre nos espaços em que a presença do usuário é inevitável, é condição
sine qua non para sua existência, mesmo que tal presença não seja física, como, por
exemplo, nos acessos a distância em que não é solicitada a interferência concreta e
presencial do profissional da informação (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p. 92-93).

O senso comum, quando se fala em mediação da informação, nos evoca à mediação explícita,
efetuada mais frequentemente pelo bibliotecário ou pelo arquivista de referência:
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Grogan (2001, p.7-34) afirma que o serviço de referência proporciona assistência
individual e direta a usuários que buscam informações em um determinado acervo.
Tais serviços beneficiam tanto os usuários como a instituição mantenedora. Os usuários
são beneficiados por encontrarem as informações de que necessitam e a instituição por
demonstrar-se eficaz em promover um fluxo eficiente de informação que facilita a
busca e acesso da informação pelo usuário (GAMA e FERNEDA, 2010, p. 155).

Portanto, por trás do conceito de mediação informacional está a satisfação das necessidades
informacionais dos indivíduos. Como os estudos de usuários visam conhecer as necessidades
informacionais dos indivíduos, eles se configuram em excelente instrumento de trabalho para os
mediadores de informação.
Fernanda Ribeiro (2009, p. 31) categoriza os estudos de usuários em tipos distintos:
os estudos de necessidades e usos, que investigam o comportamento dos utilizadores
no processo de pesquisa de informação; os estudos de satisfação, que pretendem
determinar até que ponto a informação obtida, na sequência de uma pesquisa, satisfaz
a necessidade de informação que ocasionou a mesma pesquisa, ou seja, pretendem
saber se quem procura encontra aquilo que procura; e os estudos de impacto ou
benefício, que procuram avaliar os contributos da informação obtida para o trabalho
dos utilizadores que efectuaram a pesquisa.

Para a autora, “de todos esses tipos de estudos, os que mais directamente interessam, na
perspectiva da mediação, são os estudos de necessidades e usos” (RIBEIRO, 2009, p.31). É preciso
compreender as necessidades do usuário para melhor atendê-las. Interessam, portanto, os estudos de
usuários na abordagem centrada no próprio usuário (em oposição à abordagem centrada no sistema).
Tradicionalmente, os estudos de usuários foram categorizados naqueles centrados no sistema ou na
biblioteca e nos estudos centrados nos usuários. Os primeiros, em que o usuário é consultado para dar
subsídios para a oferta de um melhor serviço, se aproximam bem dos estudos de satisfação, pois visam
garantir o cumprimento da expectativa do usuário em relação ao sistema, isto é, sua satisfação com os
serviços oferecidos. Já os estudos de usuários centrados nos usuários visam avaliar como um indivíduo
ou um grupo de indivíduos se comporta para obter as informações de que necessita.
Outra subdivisão comum na literatura classifica os estudos em tradicionais ou alternativos. Ao
passo que os tradicionais compreendem a informação como objetiva, independente do usuário que a
recebe e a interpreta, e atribuem ao usuário o papel de buscador dessa informação externa a ele; os
estudos alternativos percebem a informação como subjetiva, seu significado é atribuído pelo usuário
que com ela interage (informação = conteúdo + interpretação) e o papel do usuário não é apenas o
de buscar a informação mas também o de a ela atribuir sentido. Tais estudos buscam, além de tudo,
ser mais abrangentes. Não se restringem à interação do indivíduo com o sistema de informação, mas
buscam compreender o contexto que gerou a necessidade de informação, bem como os usos dados à
informação uma vez assimilada, na solução dos problemas ou situações que implicaram na necessidade
de informação, ou seja, avaliam não somente o comportamento de busca da informação, mas todo o
comportamento informacional do indivíduo.
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Wilson (2000, p. 49) define comportamento informacional como a totalidade do comportamento
humano em relação a fontes e canais de informação, incluindo tanto a busca de informação ativa (o
sujeito empreende uma busca proposital para suprir uma necessidade informacional) quanto passiva
(o encontro acidental com a informação que supra a necessidade do sujeito), e também o uso da
informação. O autor diferencia este conceito mais amplo de outros mais específicos que o compõem, a
que denomina comportamento de busca da informação (information seeking behavior), comportamento
de busca em um sistema de informação (information searching behavior) e comportamento no uso da
informação (information use behavior).
O comportamento de busca por informação refere-se à busca intencional por informação como
consequência da necessidade de satisfazer algum objetivo. Durante esse processo de busca o indivíduo
pode vir a interagir tanto com sistemas de informação manuais (por exemplo, jornais ou bibliotecas)
quanto computadorizados (por exemplo, sistemas de informação automatizados ou a world wide web).
À interação do indivíduo com algum desses sistemas é que se denomina comportamento de
busca em um sistema de informação. Trata-se, segundo Wilson, de um micro-nível de comportamento
empregado no instante da interação do indivíduo com o sistema de informação selecionado. Ele
apresenta exemplos de atividades que caracterizam essa interação do indivíduo com um sistema de
informação computadorizado, tais como o uso do mouse, a seleção de determinados links, a escolha
de uma expressão de busca adotando ou não operadores booleanos e mesmo as operações mentais que
permitem, por exemplo, julgar a relevância de uma informação recuperada.
Finalmente, o comportamento no uso da informação consiste nas ações físicas e mentais
envolvidas na incorporação da informação encontrada ao repertório de conhecimento do sujeito.
Figura 2: Abrangência dos Estudos de Usuários
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Fonte: elaborada pela autora
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Ribeiro (2009, p. 32) ainda lembra que a preocupação com as necessidades individuais dos
usuários e seu comportamento de busca por informação promoveu o desenvolvimento de novos modelos
interpretativos dos comportamentos informacionais, já que os métodos tradicionais de investigação na
área dos estudos de usuários não eram mais adequados. Entre os novos modelos emergentes, um que
ganhou notoriedade foi o Sense Making Approach de Brenda Dervin.
Proponho uma provocação – a análise paralela do modelo de Dervin e do processo do serviço
de referência descrito por Grogan (2001, p. 50-54).
Dervin propõe a metáfora de um caminhante que, em determinado momento, se depara com
uma situação de parada (DERVIN e NILAN, 1986). Essa situação é representada por uma lacuna,
ou um buraco no meio do caminho (Drummond, mais poeticamente, encontra uma pedra no meio de
seu caminho) que representa uma lacuna ou necessidade informacional. Cada indivíduo cria, então,
estratégias para transpor esse obstáculo. Tais estratégias representariam os comportamentos de busca
de informação. Quando uma estratégia resulta na obtenção da informação de que se necessitava, o
indivíduo “constrói uma ponte” e atravessa a lacuna, retomando sua caminhada.
Como método de coleta de dados para estudos de usuários que utilizam essa metáfora, Dervin
sugere a aplicação de entrevistas da linha do tempo: cada participante deve reconstruir uma situação em
termos dos acontecimentos e passos que formaram a linha do tempo da situação. Para tal, sugere que
lhe sejam feitas perguntas para:
1. compreensão da situação (Que aspecto desta situação o concerne? Por onde você gostaria de
começar? O que o trouxe à este ponto? No que você está trabalhando?);
2. compreensão das lacunas (O que parece estar faltando? O que você está tentando entender?
O que você gostaria de saber a respeito disso? Você está procurando o sentido de que? Que
confusões você está tentando superar?);
3. compreensão dos auxiliadores (O que o ajudaria? O que você está tentando fazer? Você se vê
indo para que direção? Como você planeja usar isso?).
Grogan apresenta o processo do serviço de referência em oito etapas consecutivas, a saber:
1. O problema: o problema pode ser compreendido com uma determinada circunstância
que atrai a atenção do usuário para o acervo. Pode ser gerado por uma fonte interna,
de origem psicológica ou cognitiva, ou de uma fonte externa, contexto social ou
situacional.
2. A necessidade de informação: para se lidar com um problema o usuário sente a
necessidade de obter informações. A necessidade poderá ser meramente vaga ou
mesmo uma curiosidade que motivará o indivíduo a obter uma resposta.
3. A questão inicial: O usuário formula uma pergunta e a direciona ao profissional da
informação.
4. A questão negociada: uma vez formulada a questão inicial inicia-se o processo
de referência. A questão inicial poderá exigir maiores esclarecimentos ou ajustes
para se certificar qual seria a necessidade de informação subjacente. A questão
é então comparada com a maneira como as informações estão registradas no
acervo. A comparação permite a reformulação da questão em conformidade com a
terminologia e a estrutura das informações a serem consultadas.
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5. A estratégia de busca: decide-se como o acervo de informações será consultado e
quais de suas partes serão consultadas e em que ordem.
6. O processo de busca: o profissional executa a busca no acervo.
7. A resposta: uma vez encontrada uma resposta, o profissional a apresenta ao usuário
para verificar se esta atende a necessidade informacional do usuário.
8. A solução: tendo a resposta atendido às expectativas do usuário o processo dá-se
por finalizado (GAMA e FERNEDA, 2010, p. 155-156).

A minha provocação está na observação de que as etapas 1 a 4 do processo do serviço de
referência corresponderiam ao sense making de Dervin. A compreensão do problema e a necessidade
de informação acontecem quando o indivíduo se depara com a situação de parada e tenta compreender
a situação e a(s) lacuna(s). A questão inicial – postulação de demanda ao sistema de informação – é
a efetivação de uma estratégia. No entanto, a etapa 4, de negociação da questão, é o que no início do
texto chamei de “micro estudo” de usuário. É o instante no qual o profissional da informação precisa
compreender as reais necessidades de seu usuário, a fim de buscar supri-las. Note-se que são inúmeras
as vezes que um usuário chega a um serviço de informação sem ter conseguido, por si só, realizar
as etapas 1 a 3, isto é, converter o problema em uma questão informacional. Muitos dos usuários
externam não suas necessidades, mas sim seus problemas e situações. O profissional de referência deve,
portanto, guiá-los a fim de que se tornem capazes de abstrair seus problemas, relacioná-los com lacunas
informacionais, associá-los a perguntas e partir para o efetivo processo de busca.
A proposição adjacente é: a mediação desse profissional, auxiliando o usuário durante essas 4
primeiras etapas, pode ser facilitada pela adoção de perguntas como as da entrevista na linha do tempo,
proposta por Brenda Dervin? O profissional de referência não estaria, portanto, a cada atendimento,
realizando um “micro estudo” de usuário? E, portanto, quanto mais familiarizado esse profissional
estiver com metodologias de estudos de usuários e com técnicas de coletas de dados, melhor ele vai ser
capaz de cumprir essas etapas?
3 ANÁLISE DE CASO
Para exemplificar um caso de mediação explícita, em que o bibliotecário ora assume o papel do
serviço de referência, ora assume o papel de mediador cultural, trago resultados de ações de extensão
e de pesquisa realizadas no Programa Carro-Biblioteca: Frente de Leitura da UFMG. Esse programa
de extensão foi implantado pelo Centro de Extensão da Escola de Ciência da Informação da UFMG
em 1973. Desde então, leva o acesso ao livro e à informação a comunidades carentes da Grande BH.
Atualmente isto é feito através de um ônibus modificado para abrigar uma biblioteca itinerante e um
telecentro móvel. O ônibus visita, a cada dia da semana, um bairro, e atende a usuários da região
promovendo a consulta e o empréstimo do acervo, oficinas de inclusão digital, atividades variadas
como contação de histórias, palestras sobre a preservação do livro entre outras tantas. São cinco dias
úteis por semana e, portanto, cinco diferentes comunidades, uma visitada a cada dia da semana, e cada
uma com um diferente perfil informacional.
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Estudos de uso, realizados sistematicamente e diariamente, a partir da análise dos empréstimos
e solicitações feitos, permitem aos funcionários, bibliotecária e bolsistas do Programa inferir o perfil
informacional de cada comunidade. Desse modo pode-se afirmar, por exemplo, que no bairro Ipiranga,
quanto à tipologia dos materiais emprestados, em primeiro lugar está a literatura estrangeira, com
grande procura pelos best sellers, muitas vezes com a procura por títulos recentes. No segundo lugar em
empréstimos estão as revistas para adultos. Já no Bairro da Lagoa a maior concentração de empréstimos
é de literatura infantil e gibis, mas há grande diversidade de interesses, com muita procura também por
literatura estrangeira, filosofia, auto-ajuda, psicologia e religião.
Esses estudos de usos permitem, a cada visita em uma comunidade, adequar o acervo itinerante
ao perfil de procura da comunidade. Portanto, antes de se sair para o Bairro da Lagoa, por exemplo,
sempre se acrescentam títulos infantis e gibis, que são levados em menor número na véspera, ao bairro
Ipiranga. É a partir desses estudos que, também, se implementa a política de seleção para atualização
da coleção. Mas esses estudos não são suficientes para a compreensão individual de cada usuário – por
mais que a comunidade tenha uma identidade grupal, os indivíduos apresentam necessidades próprias
que, nem sempre, se refletem no perfil do grupo.
Para ilustrar essa situação, relata-se aqui um fato ocorrido no bairro da Lagoa, em 2010: em
frente ao local em que o ônibus pára semanalmente foi colocado, pela comunidade, um sofá velho. Ali,
a cada semana, tão logo o carro-biblioteca se aproxima, os funcionários e bolsistas conseguem avistar,
sentados no banco, dois rapazes. Assim que o ônibus pára, eles entram – e o cheiro de bebida logo
invade o veículo. Durante sua breve visita, discutem os títulos que estão devolvendo e solicitam novos.
Os bolsistas (alunos de biblioteconomia que atuam no carro-biblioteca) olham com desconfiança – se
já foi estranho ver os dois, na semana anterior, pegar Sartre ou Nietzsche, mais estranho ainda é vê-los
discutindo os textos dos autores, comprovando que realmente foram lidos! A primeira impressão que
tiveram desses usuários especiais foi de repulsa: a aparência maltrapilha, o odor da bebida, levava à
impressão de não pertencimento. O que explicava o interesse literário desses rapazes? Como atendêlos e continuar mantendo seu interesse? Estava aí colocada a função de mediação e a necessidade do
“micro estudo” desses usuários. Os bolsistas do programa foram orientados a buscar compreender,
através da realização de entrevistas com esses usuários e seus familiares, o trinômio “situação-lacunaauxiliadores” que explicasse o interesse desses usuários pela literatura por eles escolhida.
Estudo de usuários também foi sugerido nas comunidades dos bairros São Benedito e Frimisa.
Uma bolsista decidiu efetuar, nesses dois bairros, um projeto de ação cultural, a que denominou “Contar
e Recontar”. A ideia central era, através de rodas de contação de histórias, incentivar a leitura e o
empréstimo, bem como promover a expressão dos usuários, através da recontação das histórias por eles
lidas e do relacionamento dessas histórias com suas experiências e vivências cotidianas. O projeto, a
princípio único para as duas comunidades, após o estudo de usuários e a experimentação prática, teve
de ser moldado às características inerentes a cada grupo – o que, aliás, está em plena consonância com
a definição de ação cultural, uma ação que parte de um planejamento prévio, mas que se desenvolve
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conforme proposto pelos sujeitos da ação. Coelho Neto (1989) diferencia ação cultural de animação
cultural demonstrando que a riqueza da ação cultural está no fato de não propor um projeto pronto,
estruturado, com princípio, meio e fim previamente previstos, mas permitir que os atores, sujeitos da
ação cultural, construam esse projeto à medida em que ele vai acontecendo. A aplicação do projeto
em comunidades distintas foi de fundamental importância para entender os processos de formação de
leitores nos diferentes contextos, as influências da leitura sobre os leitores conforme seus espaços de
convivências. Os membros de cada comunidade são passíveis de mudanças e podem ser incentivados,
entretanto, cada grupo apresenta seus níveis de motivação diferentes e as estratégias para atraí-los
também precisam ser diferentes.
Os estudos de usuários propostos nestas duas situações (a mediação de leitura no Bairro da Lagoa
e a ação cultural nos bairros Frimisa e São Benedito) se classificam como estudos de necessidades e
usos, na concepção de Ribeiro (2009). Também estudos de satisfação são inúmeras vezes propostos no
carro-biblioteca. O mais recente, realizado em 2010, avaliou a satisfação dos usuários com um serviço
de informação particular oferecido pelo Programa: o Boletim Bairro a Bairro.
O boletim foi proposto em 1997, por iniciativa de uma aluna do Curso de Graduação em
Biblioteconomia que, sendo moradora de um dos bairros então atendidos pelo carro-biblioteca, decidiu
desenvolver um projeto que contemplasse uma publicação de caráter comunitário. Em sua concepção
original, o projeto caracterizou-se pela publicação de informações utilitárias e de fácil leitura, visando à
comunicação de assuntos do cotidiano das comunidades. Em seu formato atual, o boletim é estruturado
em oito páginas, contendo um total de seis seções (as duas primeiras páginas são reservadas à capa e
ao editorial e as páginas seguintes às seções): uma matéria principal que tem como tema algum fato
importante para a população; uma receita e uma indicação de leitura (preferencialmente, sugeridas por
usuários do carro-biblioteca); uma matéria sobre saúde, comportamento e meio ambiente; outra sobre
algum serviço oferecido pela UFMG aberto ao público externo e, finalmente, uma matéria sobre cada
comunidade visitada, que funciona em sistema de rodízio, de modo que em cada número haja uma
matéria sobre uma ou duas das cinco comunidades.
Como método de coleta de dados adotou-se o questionário, aplicado entre 70 leitores do
boletim. O questionário foi aplicado pessoalmente por uma bolsista do Projeto Boletim Bairro a Bairro,
aproveitando o momento de distribuição do Boletim nas comunidades. Cada usuário que recebia seu
exemplar do Boletim era convidado a participar da pesquisa.
Os resultados obtidos da análise (apresentados no XXIV CBBD – Congresso Brasileiro de
Biblioteconomia e Documentação, em 09 de agosto de 2011) confirmaram alguns pressupostos (como a
grande importância atribuída pelos usuários às seções de Receita e de Dica de Leitura), mas chamaram
a atenção para alguns pontos inesperados, apontando para a necessidade de se estreitar os laços entre a
UFMG e as comunidades visitadas pelo carro-biblioteca e de se promover uma maior participação dos
integrantes dessas comunidades na elaboração do boletim, a fim de que ele efetivamente se constitua
num instrumento para “dar voz” aos leitores.
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O carro-biblioteca se configura em biblioteca comunitária itinerante e, como tal, é lugar
profícuo para a realização de atividades de mediação as mais variadas, em que se deve sempre buscar
o atendimento às necessidades informacionais de seus usuários. O perfil do profissional esperado
para atuar nesse espaço é o perfil do mediador, daquele que focaliza suas ações todas em função do
atendimento das necessidades informacionais de seu usuário – sejam essas necessidades de pesquisa,
de informações utilitárias, ou literárias, para fruição e lazer.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a mudança do paradigma custodial para o pós-custodial, a mediação (implícita ou explícita)
se torna primordial nas instituições como bibliotecas, arquivos e museus. O novo paradigma que se
instaura, com um volume cada vez maior de informações circulantes em novo suporte – o suporte
virtual, das redes, da Internet, da informação eletrônica – e com uma autonomia cada vez maior do
usuário nos processos de busca conduz à reflexão do papel desses profissionais num futuro próximo.
Hoje um estudante prefere, em grande parte das vezes, utilizar o “amigo Google” para fazer suas
pesquisas do que fazer uma busca em uma biblioteca. O Google não lhe pede que manipule catálogos ou
índices para localizar aquilo de que precisa, não exige o uso de terminologias adequadas, basta que ele
informe uma sequência de palavras que representem sua necessidade informacional. Não é necessário
mais o mediador! Mas qual é a qualidade das informações obtidas mediante esse tipo de busca?
Em pesquisa realizada em 2006 e publicada em 2008, Furnival e Abe investigam o comportamento
informacional de usuários de salas de acesso gratuito à Internet e concluem sua pesquisa questionando
ao usuário a quem ele atribui o sucesso ou insucesso de suas pesquisas na Internet. 34 respostas atribuem
à ferramenta de busca, 27 à Internet e apenas 12 à forma como são formuladas as expressões de busca
(FURNIVAL e ABE, 2008, p. 170). O usuário parece acreditar que a Internet é um oráculo responsável
por todo o repertório de informações do mundo, e capaz de fazer o papel do mediador, como num passe
de mágica. A Internet (ou a máquina de busca) deve possuir uma “bola de cristal”, de modo que com
que pouquíssimas palavras que definem uma expressão de busca (as autoras também investigaram a
composição das expressões de busca por esses usuários e observaram que apenas 5% deles utilizam, por
exemplo, conectores lógicos de modo correto em suas expressões de busca) ela seja capaz de retornar
exatamente aquilo de que o indivíduo necessita. O usuário não só possui pouquíssima competência
informacional para formular boas expressões de busca, como não tem sequer a percepção de que sua
formulação interfere na qualidade do resultado obtido.
Portanto, conclui-se que o trabalho dos mediadores de informação pode estar mudando de
suporte, mas a função de mediação permanece cada vez mais necessária e deve ser cada vez mais
importante na formação do profissional.
Abstract: Based on experience in conducting a discipline about user information in graduate courses
and in extension activities and research developed with the users of a mobile library, the goal is to reflect
on the relationship between the systematic study of information users and the role of mediation. The
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theoretical framework is based on definitions of users and information behavior currently mentioned
in the Information Science literature as well as authors who discuss the concept of mediation. The
article briefly describes surveys (user studies) performed in situations that emphasize the role of
mediation. Three user studies are mentioned: two qualitative studies, where interviews were used
as data collection method, aiming the development of mediation actions; and a quantitative study,
which aims to evaluate the results of a mediation action already implemented. As conclusion it’s
proposed that mediation can be facilitated by the practice of conducting systematic user studies as
well as by the adoption of some methods and techniques of user studies in the mediator daily work.
And that despite the mediators work is changing due to change in support of information (information
in electronic media), its function of mediation remains increasingly necessary and should be more
privileged in professional higher education.
Keywords: Mediation. User studies. Information behavior.
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COMUNICAÇÃO ORAL

A MEDIAÇÃO ORAL DA LITERATURA, O BIBLIOTECÁRIO:
VOZ, CORPO, ESPAÇO E PRESENÇA
Sueli Bortolin, Oswaldo Francisco de Almeida Júnior
Resumo: Evidencia a importância da propagação da literatura de forma oralizada e o papel do
bibliotecário como mediador oral, responsável pela formação e manutenção de leitores. Para isso
é fundamental uma relação estreita entre o leitor-narrador/bibliotecário-narrador e o leitor-ouvinte
em narrativas orais, devendo o bibliotecário perceber que essa não é uma atividade menor, sendo
realizada sem preparo e sem comprometimento com seus objetivos. Como mediador oral, precisa
conhecer elementos que assegurem unidade textual e brilho às narrativas orais, chegando assim ao
desejado estado da performance literária. Tal estado depende fundamentalmente de quatro pilares.
O primeiro é a voz que seduz pesquisadores, transmite literaturas, embeleza e aquece a emoção do
narrador e do ouvinte, propicia encontros de ideias, compartilha afetos e quando necessário, silencia
preparando a retomada para outros textos. Acompanhando a voz, complementando o texto oralizado
está o segundo elemento, o corpo, cujo movimento, gesto, olhar, expressão facial e respiração
são essenciais à narrativa, sendo significativos, marcantes e estreitando a relação leitor-narrador e
leitor-ouvinte. Voz e corpo, se utilizados, produzem um corpo vivo de onde emana uma voz viva
comunicando um texto vivo num espaço vivo. Espaço é o terceiro pilar, pontuado em seus aspectos
físico, cultural, psicológico e ficcional. Lembra a importância de se estruturar um espaço, de se criar
uma ambiência onde o leitor-ouvinte se identifique e goste de estar, propiciando a mediação oral e
favorecendo a apropriação textual. Como quarto pilar acrescenta que na narrativa oral há um estado
de presença, um envolvimento coletivo, que é resultado da relação leitor-narrador com leitor-ouvinte
e também dos leitores-ouvintes entre si. Os autores concluem na expectativa de que os bibliotecários
percebam a riqueza dos textos de literatura e a importância de sua mediação oral na formação de
leitores.
Palavras-chave: Mediação Oral da Literatura; Bibliotecários; Performance literária.
1 INTRODUÇÃO
Nesse trabalho abordaremos os conteúdos do sétimo capítulo da tese de doutorado Mediação
Oral da Literatura, que teve, entre outras intenções, evidenciar a importância da propagação da
literatura de forma oralizada e o papel do bibliotecário como mediador oral.
Os subsídios para esse trabalho vieram da Ciência da Informação, mas principalmente
de áreas como: Letras, Psicologia, Pedagogia, História e Artes. Nelas, utilizando o método bibliográfico,
buscamos respaldo para alcançar o nosso objetivo previsto, isto é, contribuir na constituição de
um corpus científico para a Mediação Oral da Literatura (MOL) de maneira a subsidiar teórica e
conceitualmente o bibliotecário ao trabalhar também com a informação e o texto não registrados.
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Nossas reflexões partem do princípio que para a formação e manutenção de leitores é
fundamental uma relação estreita entre dois personagens. O leitor-narrador, que é, na nossa
concepção o indivíduo que medeia o encontro do leitor com diferentes textos (de origem escrita ou
oral), utilizando o seu suporte vocal para ler ou narrar; e o leitor-ouvinte que é todo indivíduo que tem
a sua leitura mediada, isto é, que recebe a interferência oral de um mediador para se encontrar com
diferentes textos, podendo também ser chamado de leitor que lê com os ouvidos.
Acreditamos que efetivada a relação entre leitor-narrador e leitor-ouvinte ocorrerá o que
denominamos de estado da performance literária5, situação que depende fundamentalmente dos
pilares: voz, corpo, espaço e presença, elementos que asseguram a unidade textual e dão brilho às
narrativas orais.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Paul Zumthor, medievalista suíço tem diversas obras traduzidas e publicadas no Brasil, entre
elas: Escritura e nomadismo, Introdução à poesia oral, A letra e a voz: a “literatura” medieval e
Performance, Recepção e Leitura. Foram, especialmente, nestes livros que nos respaldamos para
entender os quatro pilares citados acima.
2.1 Primeiro Pilar: a voz
Sendo a biblioteca um espaço de realização de muitas conversas e a voz um elemento
fundamental na mediação oral o bibliotecário deveria tirar dela o máximo proveito.
As múltiplas facetas e possibilidades da voz têm gerado uma extensa produção científica e
em consequência um incontável número de publicações em diferentes áreas. Ao tratar da magia da
voz e seu uso para provocar encantamentos na mediação oral da literatura, pretendemos despertar no
bibliotecário a iniciativa em realizar diversificadas ações utilizando seu suporte vocal e corporal. Pois
acreditamos, assim como Calvo (2004, p. 74-75) que:
Las bibliotecas tienen que incluir la narración de cuentos entre sus prácticas
habituales, al mismo nivel que la compra y preparación de los materiales.
Aún diria más: si existiera un terrible malvado de película que obligara a los
bibliotecarios a escoger entre los materiales impresos y los cuentos orales,
pienso que deberíamos quedarnos con los segundos, tan importante me parece
la presencia de la narración oral en nuestros centros.
Optamos em abordar primeiramente a voz que pode motivar ao fabulator, isto é, o especialista
da narração, a infindáveis comunicações, entre elas as poético-literárias, pois como afirma Azevedo
(2004, p. 40) o
5........................................................................................................................................................................................... Estado
de
performance literária, que na nossa acepção é o envolvimento intenso e integral do narrador com o leitor-ouvinte no momento da
leitura e audição de textos de cunho literário. (BORTOLIN, 2010, p. 50).
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discurso poético, o texto literário por definição, pode e deve ser subjetivo;
pode inventar palavras; pode transgredir as normas oficiais da Língua;
pode criar inesperados e explorar sonoridades entre palavras; pode brincar
com trocadilhos e duplos sentidos; pode recorrer a metáforas, metonímias,
sinédoques6 e ironias; pode ser simbólico; pode ser propositalmente ambíguo e até mesmo
obscuro. Tal tipo de discurso tende à plurissignificação, à conotação, almeja que diferentes
leitores possam chegar à diferentes interpretações. É possível dizer que quanto mais leituras
um texto literário suscitar, maior será sua qualidade.

Sabemos quanto uma voz empostada, comunicando palavras bem pronunciadas, pode fascinar
um leitor-ouvinte. Sempre acreditamos que a voz tem uma influência muito forte na formação do
indivíduo, portanto, é fundamental que as mães cantem e contem histórias para os seus filhos desde o
útero materno. Essa sempre foi uma defesa mais intuitiva que racional, fazíamos isso na expectativa
de que as crianças tivessem, desde muito cedo, contato com textos orais. A partir de nossas leituras
das obras de Zumthor (1997, p. 17), defendemos isso com maior segurança. Para ele:
[...] no útero a criança já se banhava na Palavra viva, percebia as vozes e,
como se diz, melhor os graves do que os agudos: vantagem acústica a favor
do pai, mas a voz materna se ouvia no íntimo contato dos corpos, calor
comum, sensações musculares apaziguadoras. Assim se esboçavam os ritmos
da palavra futura, numa comunicação feita de afetividade modulada, de uma
música uterina que, reproduzida artificialmente ao lado de um recém-nascido,
provoca imediatamente o sono [...].
Vários são os aspectos que envolvem a palavra oralizada, também denominada palavra
vocal-auditiva, entre eles: o tom, o ritmo, as modulações como gritos, sussurros, pausas, ímpeto de
entusiasmo, dor, tristeza, inflexões da palavra, por exemplo, exclamações (que exige a elevação da
voz) e interrogações (que exige a suspensão da voz).
Queremos falar também da voz possibilitadora de encontros do leitor-ouvinte com diferentes
textos, entre eles os que não estão escritos e, portanto, são mutáveis quando transmitidos oralmente.
A respeito disso Zumthor (1997, p. 57) diz que:
é pelo corpo que nós somos tempo e lugar: a voz o proclama emanação do
nosso ser. A escrita também, comporta, é verdade, medidas de tempo e espaço:
mas seu objetivo último é delas se liberar. A voz aceita beneficamente sua
servidão. A partir desse sim primordial, tudo se colore na língua, nada mais
nela é neutro, as palavras escorrem, carregadas de intenções, de odores, elas
cheiram ao homem e à terra (ou aquilo com que o homem os representa).

6
Sinédoque – “quando um falante, intencionalmente, em particular por motivos de ordem literária, inconscientemente,
atribui, a uma palavra um conteúdo mais amplo que seu conteúdo usual [...]”. (DUBOIS, Jean et al. Dicionário de lingüística. São
Paulo: Cultrix, 1991. p. 554). Um professor de português nos disse que um exemplo de sinédoque é: “A mão que toca o violão se for
preciso vai à guerra”.
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Portanto, não é possível cobrar do mediador oral neutralidade. Ele é humano e, por ser
humano, se emociona ao transmitir um texto. As pesquisas ligadas à história da leitura afirmam que
a intensidade da emoção provocada pela leitura pública de um texto era uma forma de comprovar a
importância da obra e de seu autor.
Vale lembrar que a voz anunciando narrativas já fascinava, desde os mais remotos tempos.
Por exemplo, ao analisar o mito, narrativa de forte significação simbólica, Giordano (2007, p. 75)
relembra que:
Durante os longos séculos medievais, proliferaram as ações narrativas
derivadas de antiqüíssimas fontes mitológicas. Nossa imaginação nos permite
pensar que, provavelmente, essas narrativas tenham começado com o homem
em seu clã, em torno das grandes fogueiras, contando suas bravatas aos
companheiros, às mulheres e às crianças, satisfazendo a eterna necessidade
humana de comunicar suas experiências.

Quanto ao uso da voz nas narrativas orais, Matos e Sorsy (2007, p. 142) afirmam que:
“Mudar a voz imitando os personagens quebra a monotonia. Variar a tonalidade, abaixando-a ou
levantando-a. Falar lentamente ou acelerar o ritmo, dependendo da situação descrita na história”,
amplia a possibilidade do mediador oral ter êxito em suas narrativas.
A modulação da voz é importante desde que não haja exageros. Já presenciamos situações
em que uma gargalhada de bruxa foi feita com tanta intensidade que acabou assustando os pequenos
leitores. Esse acontecimento possivelmente esteja ligado ao desconhecimento da faixa etária, do
gênero textual, do objetivo e do espaço da narrativa.
A observação cotidiana nos fez perceber que há pessoas que, ao narrar, têm magia na voz. Elas
enriquecem uma narrativa por acreditar nela com muita intensidade, sendo baseada em fatos reais ou
não. Conhecemos pessoas que mesmo não vivenciando determinada situação sabem descrevê-la com
naturalidade e riqueza de detalhes apenas por ter ouvido alguém narrar.
Por outro lado, há pessoas com dificuldade de ler ou narrar textos publicamente. Pensamos
que a dificuldade em narrar com fluidez está ligada em geral a fatores como: timidez; não permissão
para fantasia; pouca imaginação e devaneio por parte do mediador oral; diminuição do tempo para
compartilhar textos lidos; falta de oportunidade para rememorar; não disponibilidade de conversar
com pessoas de diferentes culturas; repertório literário e cultural restrito ou muitas vezes adquiridos
na infância e que ficam esquecidos na fase adulta.
Para superar essas situações cabe ao narrador: a) exercitar a narrativa sempre que possível,
pois isso o ajuda a diminuir a timidez e a insegurança; b) liberar seus pensamentos imaginativos,
pois sonhar nunca é demais; c) ler para si e em voz alta diferentes textos e em múltiplas linguagens
e suportes; d) reservar um tempo para conversar e compartilhar opiniões a respeito de livros, filmes,
peças teatrais etc.
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A respiração também interfere no momento da narrativa. Matos e Sorsy (2007, p. 142) dizem
que ela é: “[...] um elemento importante no trabalho de voz. Podemos dizer que sem ar não há voz,
pois a voz é o ar que vibra. No caso do narrador de histórias, ela é seu principal recurso de trabalho.”
Abordando o cotidiano do bibliotecário, avaliamos que ao planejar narrativas orais em diferentes
espaços, é fundamental que esse profissional acredite no potencial dessa atividade, sem considerá-la
uma ação menor sendo realizada sem preparo e sem comprometimento com seus objetivos.
Muitas vezes há por parte do bibliotecário a ideia de que para apresentar uma história
publicamente deverá decorá-la. Nesse sentido, Traça (1992, p. 138) diz:
não é necessário aprendê-la de cor, mas é necessário preparar-se lendo-a
anteriormente várias vezes para conhecer bem o enredo, improvisar a sua
narração, proceder à análise dos diversos momentos que a constituem, da
lógica da história, da sua estrutura, que deverá sublinhar-se ao contar.
[...] Trata-se de assimilar a história, não de a memorizar, o que destruiria
a liberdade e a espontaneidade do contar, de ter a intuição perfeita do seu
sentido, o correcto domínio do seu estilo.
O bibliotecário-narrador ao preparar a sua apresentação oral selecionará sem pressa um texto,
observando a quem ele se destina para que o texto possa despertar a atenção, o prazer, propiciando
a interação entre ele e os leitores-ouvintes. Interação fundamental, pois, como defende Catherine
Zarcate no livro de Matos e Sorsy (2007, p. 127): “o contador é um capitão que tem o timão e pode
guiar o barco, mas, se o público não sopra nas velas, ele vai ratear.”
Além disso, o bibliotecário-narrador antes de realizar a mediação oral necessita decidir se irá
ler ou contar um texto. A diferença entre essas duas ações é que na leitura em voz alta o mediador oral
lê com as devidas entonações, respeitando todas as estruturas propostas pelo autor. No ato de contar, o
narrador tem maior liberdade para incluir falas e usar o corpo em todas as suas possibilidades (gestos,
expressões faciais...). Um exemplo disso é quando o mediador, a partir das reações do leitor-ouvinte,
interfere no texto narrado e faz adaptações. Adaptar, porém,
não significa modificar o texto aleatoriamente. As adaptações devem tornar
mais espontânea a linguagem escrita e dar tom harmônico à narrativa como
um todo. Há quem prefira modificar o final de algumas histórias, porque as
crianças – coitadinhas! – não podem sofrer frustrações. Por exemplo: ao
contarem A galinha ruiva fazem-na repartir o pão de trigo com os amigos que
se recusaram a ajudá-la. Não é nada disso. Se alguma criança se identificou
com o “preguiçoso” é saudável experimentar, enquanto se diverte, a frustração
de não comer o pão de cujo preparo não participara. (SILVA, 1986, p. 26).
A postura protetora e moralista diante de um texto, seja ele qual for não acrescenta nada ao
ouvinte, ao contrário, além de levá-lo a situações falsas das vivências humanas, desvaloriza a sua
capacidade de chegar às suas próprias conclusões.
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Outra iniciativa fundamental na biblioteca é a leitura pública de poemas. No entanto, ao mediar
a leitura de textos poéticos o bibliotecário precisa primeiramente acreditar que esse gênero é para ser
entendido, mas principalmente para ser sentido. E também que o jogo do “poetar” é o jogo do dizer,
mas sem dizer explicitamente, sendo aí que reside a beleza da poesia.
Apesar de defendermos as ações realizadas de maneira presencial no espaço da biblioteca, não
podemos deixar de considerar como fundamental o uso de recursos tecnológicos, principalmente por
não gerar muitos gastos financeiros. A gravação, a musicalização e a audição de poesias são possíveis
ações a serem desenvolvidas pelo bibliotecário, por contribuírem na formação de leitores orais, em
especial aqueles que têm deficiência visual parcial ou total.
Não podemos negar a importância e o poder das tecnologias no cotidiano atual, pois cada vez
mais produtos contendo narrativas orais com vozes mediatizadas têm sido colocados no mercado.
É perceptível que a literatura em geral está sendo transposta para diferentes mídias e é também
responsabilidade do bibliotecário apresentá-las ao leitor.
Destacamos, porém, que cabe a ele observar a qualidade, pois a produção de DVDs (originais e
piratas), por exemplo, é incontrolável e muitas vezes de conteúdo duvidoso, saturados de preconceitos
e com adaptações empobrecidas. Falando especificamente do mercado infantil, concordamos com a
avaliação de Traça (1992, p. 51-55) a respeito do reducionismo textual nos filmes de Walt Disney. Os
contos de fadas, por exemplo, receberam e continuam recebendo cortes, camuflando situações tidas
como perniciosas às mentes infantis, mas que são próprias da condição humana.
A respeito dessa postura, Café (2000, p. 27-28) comenta que:
[...] freqüentemente vemos mediadores de leitura “diminuindo” a emoção
do que contam, “protegendo” seus ouvintes-crianças. Muitas vezes vemos
modificações até mesmo em personagens tradicionais de histórias infantis.
Já presenciei mediadores transformarem o Lobo Mau em um carneiro
inofensivo. Ou diminuir os sofrimentos de Cinderela, tornando sua madrasta
e irmãs menos cruéis. Com isso eles querem “proteger” suas crianças. “- Eles
são tão pequenos!”, dizem. Mas acabam sonegando emoções.
Emoções que na oralidade em voz viva não são (ou não deveriam ser) sonegadas nas rodas de
conversas, sejam elas pessoais, familiares, profissionais, acadêmicas, políticas, filosóficas, religiosas...
Pois, nelas contando experiências e compartilhando angústias solucionamos problemas. Fazemos isso
constantemente em lugares diversificados e sempre precisamos de um calor para aquecer essas conversas:
um fogão a gás, uma churrasqueira, uma bebida num bar, um café expresso, uma panela de fondue...
Evidentemente que há variações na força e no significado da voz para os diferentes povos,
nações, etnias. Isso nos lembra o comentário que Zumthor (1997, p. 11) fez a respeito de uma conversa
com seu aluno: “Um dos meus estudantes da região do Volta [Gana] me assegurava em 1980 que, em
sua etnia, a confidência é feita em posição deitada, a palavra séria, sentada; aquilo que é dito de pé
não tem importância.”
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Nessa perspectiva, é possível afirmar que a voz seduz pesquisadores, transmite literaturas,
embeleza e aquece a emoção do narrador e do ouvinte, propicia encontros de ideias, compartilha
afetos e quando necessário, silencia preparando a retomada para outros textos. Tudo isso é feito, como
diria Paul Zumthor, por meio de carnalidade da voz.
2.2 Segundo Pilar: o corpo
Sendo o movimento do corpo essencial ele deve ser estudado em diferentes aspectos: gesto,
olhar, respiração etc. Para os narradores de histórias, em especial os que são oriundos das artes cênicas,
a vestimenta e os acessórios são fundamentais, no entanto, consideramos mais importante a atitude
corporal e gestual que resulta na onipresença do corpo e do gesto.
Zumthor (2007, p. 24) buscando entender o papel do corpo na leitura e na percepção do
literário faz a seguinte comentário:
Eu me esforço, menos para aprendê-lo do que para escutá-lo, no nível do
texto, da percepção cotidiana, ao som dos seus apetites, de suas penas e
alegrias: contração e descontração dos músculos; tensões e relaxamentos
internos, sensações de vazio, de pleno, de turgescência, mas também um ardor
ou sua queda, o sentimento de uma ameaça ou, ao contrário, de segurança
íntima, abertura ou dobra afetiva, opacidade ou transparência, alegria ou pena
provindas de uma difusa representação de si próprio.

Isso explica a insistência desse autor em investigar a corporalidade, a gestualidade e ter a
convicção de que “a oralidade não se reduz à ação da voz. Expansão do corpo, embora não o esgote.
A oralidade implica tudo o que, em nós, se endereça ao outro: seja um gesto mudo, um olhar.”
(ZUMTHOR, 1997, p. 203).
As pesquisas de Zumthor são voltadas para a voz humana real e não a voz existente nos
diferentes discursos. Portanto, sua preocupação é menor com a qualidade física da voz (timbre, tom,
altura) e é maior com a qualidade simbólica que oriunda do corpo, o envolve na medida em que o
corpo vibra e atua.
Gesto, olhar, alteração das expressões faciais, respiração, somos um misto de tudo isso. Nosso
cotidiano é composto dessas manifestações e com elas muitas vezes, até sem querer, aprovamos
e desaprovamos os atos das pessoas. Mostramos nosso descontentamento a uma determinada
circunstância, por meio de franzir de testa, caretas, olhares, posicionamento do corpo etc.
Sendo o gesto uma mensagem emitida pelo corpo, ele complementa o texto oralizado no
momento da narrativa e da mesma forma que a voz,
o gesto projeta o corpo no espaço da performance, visando a conquistá-lo,
a saturá-lo com seu movimento. A palavra pronunciada não existe em um
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contexto puramente verbal: ela participa necessariamente de um processo
geral, operando numa situação existencial que ela altera de alguma forma e
cuja tonalidade engaja os corpos dos participantes. (ZUMTHOR, 2005, p. 147).

Por exemplo, quando um narrador oral, no meio de uma narrativa, com um gesto lento aponta
para o infinito, a plateia o acompanha nesse trajeto riscado no ar e, por meio da imaginação, se
desloca para lugares longínquos. Quando um narrador oral cobre com as duas mãos o próprio rosto,
num sinal de medo, em geral, leva os seus ouvintes a mesma atitude ou pelo menos a fechar os olhos
tendo a mesma sensação.
Nas narrativas orais da atualidade, os gestos continuam provocando seus efeitos. Não é difícil
imaginar uma apresentação em que um leitor-narrador aponta no chão um animal rasteiro e os leitoresouvintes levantarem os pés do solo com rapidez.
No entanto, os exageros no momento da narrativa podem atrapalhar a apropriação do texto. Um
exemplo é a narradora de histórias que utiliza inúmeras pulseiras e durante sua apresentação balança
constantemente o braço; isso possivelmente desviará a atenção do leitor-ouvinte para o adereço.
As expressões faciais, incluindo o olhar, também são significativas na narrativa. Com elas o
mediador oral exprime os sentimentos dos personagens, a dor, a tristeza, a alegria, o medo, a raiva...
Essas expressões resultam da apropriação textual do narrador, apropriação que, quando é feita com
intensidade e realismo, cativa o leitor-ouvinte. Uma piscada, a abertura exagerada dos olhos ou o
fechamento forçado, como se não quisesse abri-los, são manifestações físicas que têm muito efeito
sobre o leitor-ouvinte. Também o olhar entristecido, marejado de lágrimas, o olhar distante como se
estivesse a procura de algo, o olhar alegre e vibrante como raios de luz, são marcantes e estreitam a
relação leitor-narrador e leitor-ouvinte.
O controle da respiração interfere nas narrativas orais. Do corpo, emana um sopro que é
produzido pela emoção do texto e que é controlado pelo narrador. O narrador, por exemplo, não dirá
que o cavalo saiu a galope num tom lento, quase parado. E nem anunciará a morte de um personagem
agonizante de forma abrupta. A respiração é responsável pelo encaminhamento da narrativa no sentido
de provocar uma respiração coletiva; diríamos um halo performático.
A música é um elemento complementar que é incluído no ato da narrativa em diferentes
momentos: no início, no meio ou no final do texto narrado, tendo a função de ser um fio condutor que
enriquece e prende a atenção dos leitores-ouvintes. Destacamos, porém, que há pessoas que não têm
afinidade e desinibição para o canto, isso não quer dizer, no entanto, que sua narrativa será menos
envolvente.
Quanto à posição a ser utilizada na narrativa oral, não há uma regra. Essa decisão será tomada
após o narrador verificar aspectos como: objetivo, espaço e tempo disponível, número de leitoresouvintes, faixa etária, gênero de texto, utilização ou não de livros, objetos etc. No entanto, Busatto
(2003, p. 69-70) analisa da seguinte forma:
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Algumas pessoas preferem contar histórias sentadas, outras em pé. A forma
ideal é aquela em que você se sentir mais confortável. Se você optar por contar
em pé esteja atento para que a sua movimentação não seja excessiva, pois
isto poderá retirar a força do texto e dispersar a platéia. Experimente iniciar
a narrativa parado, e sinta quando é chegado o momento de se locomover,
deixando que o próprio conto lhe conduza para isso. [...] Se contar em pé
nos permite maior flexibilidade, por outro lado também nos expõe mais.
Precisamos estar conscientes deste corpo que se locomove, do seu peso e
leveza.

O ritmo que o leitor-narrador dá ao texto também é fundamental, “por ritmo entendemos este
galopar seguro, com energia e também suavidade da narrativa, ora mais ágil, ora mais vagarosa, ora
com mais volume de voz, ora com menos, ora jogando mais com os graves, ora com os agudos.”
(BUSATTO, 2003, p. 65).
Esses elementos bem afinados contribuem para o êxito das narrativas orais, mas o narrador
cotidianamente se depara com situações que exigem o improviso e que nem sempre são fáceis de
resolver. Apenas a experiência dará segurança e tranquilidade para o narrador no momento da narrativa
oral. A respeito disso, Zumthor diz: “o improvisador possui o talento de mobilizar e de organizar
rapidamente materiais brutos, temáticos, estilísticos, musicais, aos quais se juntam as lembranças de
outras performances [...]”. (1997, p. 239).
Apesar das apresentações orais utilizarem recursos como fantoches, bonecos, objetos,
instrumentos etc, nesse momento, estamos propondo o engajamento do bibliotecário na mediação
oral da literatura utilizando, prioritariamente, a voz que emana do corpo.
Acreditamos também que o bibliotecário-mediador, na medida em que vai experimentando,
ele irá descobrir o seu modo de narrar, buscando subsídios na vida, nas diferentes culturas e nos
diversos textos científicos ou literários. É fundamental que esse profissional coloque a emoção em
primeiro plano e possa perceber o pulsar dos textos e a vibração que eles possam provocar em si e
nos seus mediandos.
Vale destacar que não é necessário ser ator para ser mediador oral de textos literários.
Evidentemente que os experimentos que os atores fazem com a voz, o corpo, a interpretação de textos
etc., ajudam nas narrativas orais; melhor dizendo, o ato teatral também é uma narrativa oral. Mas, no
cotidiano da biblioteca, as manifestações orais não têm um objetivo teatral. O espaço da biblioteca
está aberto para apresentações teatrais, mas não poderá ser cobrado do bibliotecário o papel de ator,
pois ele não recebeu formação para tanto.
Os elementos apresentados até aqui, se utilizados, produzem um corpo vivo de onde emana
uma voz viva comunicando um texto vivo num espaço vivo. Espaço que é construído no decorrer da
narrativa, mas que é esboçado antes que ela se inicie.
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2.3 Terceiro Pilar: o espaço
Ao estudar o espaço, fizemos isso pensando em seus aspectos: físico, cultural, psicológico e
ficcional. Para destacar a importância do espaço nos apropriamos do pensamento de Le Goff (1994,
p. 147):
Não há ponto de encontro do homem biológico e do homem social mais
importante que o espaço. Ora o espaço é um objecto eminentemente cultural,
variável consoante as sociedades, as culturas e as épocas – um espaço orientado,
penetrado pela ideologia e pelos valores.

Assim, é possível afirmar que o espaço faz o homem e o homem constrói o espaço. Dito de
outra forma, nós influenciamos a estruturação de um espaço e um espaço, dependendo da maneira
como foi construído, leva o indivíduo a posturas e comportamentos diferenciados como: apropriação,
identificação, adaptação, apego, estranheza, rejeição, abandono etc.
Ao construir o espaço, levamos em conta, mesmo que inconscientemente, expectativas, modos
de vida, sensação de bem-estar, desejo de privacidade e valoração estética. Quando precisamos nos
enquadrar em espaços já constituídos, em geral e sempre que possível, fazemos adaptações, sejam elas
grandes ou pequenas, definitivas ou temporárias. Essa reação reflete a nossa intenção de demarcar
território, de personalização e até de sobrevivência, mesmo que seja apenas no nível simbólico.
No ambiente onde se promove diferentes narrações, Traça (1992, p. 138) diz que é necessário:
cuidar dos aspectos “materiais”, físicos [...]. Atenção à luz (é difícil ter ouvintes
atentos se o sol lhes estiver a bater em cheio na cara), ao barulho (é impossível
seguir o fio da história se o ruído da rua se sobrepuser à voz), à posição em face
dos ouvintes, à comodidade (se as cadeiras balouçarem, lá se vai o “esquecerse” na história). (grifos nossos).
Dos quatro aspectos que estamos abordando, o físico não é o principal, mas dele é que originam
os demais, portanto alertamos que é relevante nos preocupar: “[...] com os elementos que venham
favorecer (ou desfavorecer) a leitura, adicionando ou eliminando do contexto ambiental determinados
componentes de interferência: arranjo espacial, iluminação, ventilação, cor e mobiliário.” (BORTOLIN,
2006, p. 69). Portanto é fundamental que seja criada uma ambiência funcional, acolhedora, aprazível
e com conforto visual e térmico.
Já o aspecto cultural, esse envolve questões voltadas à identificação do indivíduo com o
espaço, quanto esse espaço significa para ele, se o espaço desperta o desejo de apego ou de desapego,
de familiaridade, de segurança e, consequentemente uma apropriação espontânea deste espaço. Vale
destacar que essa apropriação, em geral, ocorre quando o sujeito se identifica com o ambiente, isto é,
gosta de permanecer nele um longo tempo.
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Nessa linha de pensamento, é possível concluir que a apropriação do espaço facilita a
apropriação textual tão almejada pelo leitor-narrador. Portanto, cuidar atentamente desse aspecto
é fundamental, principalmente no Brasil, para que os livros (lidos ou falados), as bibliotecas, as
instituições culturais passem a fazer parte do cotidiano do cidadão nos diferentes estratos sociais.
Há também o aspecto psicológico, que é estudado mais detalhadamente pela Psicologia
Ambiental, área que segundo Evans (2005, p. 47-48),
[...] consiste em um estudo científico das relações entre o ambiente físico
e o comportamento humano. [...] O comportamento humano inclui reações
fisiológicas e emocionais, relacionamentos interpessoais, e também, de modo
significativo, o desempenho, a produtividade, a cognição.

Pensar o espaço das narrativas orais na perspectiva psicológica é ter em mente preocupações
quanto às reações do leitor-ouvinte, o seu relacionamento com aqueles que estão ao seu redor (interação
com o leitor-narrador e os demais leitores-ouvintes) e a compreensão pessoal ou coletiva do texto.
Quanto ao aspecto ficcional, vários são os fatores que interferem na atuação do mediador oral,
entre eles sua capacidade de desprender ou colaborar no desprendimento do leitor-ouvinte de um
ambiente físico/concreto/objetivo para um ambiente não físico/abstrato/subjetivo.
Como fazer isso? Por meio do encanto natural da palavra oral; pela escolha acertada de um
texto verdadeiramente envolvente; pela apropriação efetiva e afetiva do leitor-narrador do texto a ser
narrado, pela observação das temáticas de interesse do público a ser atendido e pela forma escolhida
para apresentar determinado texto.
As pessoas, em geral, pensam que, para estruturar um espaço destinado as narrativas de
histórias, são necessários muitos recursos materiais e financeiros, mas essa é uma visão equivocada.
O mais importante é a simplicidade, sem excesso de estímulo visual. A respeito disso Machado (2004,
p. 78) argumenta:
Perceber as qualidades do espaço onde a história vai ser contada é muito
importante. Se o espaço for interno, é preciso olhar em todas as direções e
escolher o lugar, levando em consideração suas possibilidades de acolhimento
da situação narrativa. Uma parede cheia de cartazes, prateleiras, desenhos,
reproduções de personagens de Walt Disney não serve como fundo para
o contador. É preciso uma parede limpa, ou um lençol estendido sobre ela,
um espaço neutro para que as imagens das crianças possam se projetar sem a
interferência de elementos alheios à história.

Ampliando a argumentação, Machado (2004, p. 79) faz algumas perguntas que nos leva a
refletir:
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Qual a melhor configuração espacial para abarcar o contador e sua audiência
num conjunto aconchegante? Perto de uma janela aberta por onde entra a luz
do sol, que passa a fazer parte do cenário? Num canto, no meio da sala, onde?
Tudo isso faz parte da preparação do espaço na hora de contar. Lá fora, embaixo
de uma árvore, se houver? Embaixo da mesa, só para variar?

Sem a pretensão de responder as questões de Machado, mas na intenção de manter um diálogo,
podemos dizer que desde que o sol não aqueça excessivamente a pele do leitor-ouvinte, desde que
esta árvore não esteja ao lado de um lugar muito ruidoso, é possível ocupar os mais variados espaços.
O importante é criar uma ambiência propícia para essa atividade longe de quadras esportivas, de
equipamentos ligados, salas de reuniões, som em carros de anúncios, sirene de intervalo das aulas,
toques de telefone... Evidentemente que não é possível controlar todas as ações que acontecem ao
nosso redor, mas devemos nos preparar para surpresas que possam interferir nas nossas narrativas
orais. Ter também o olhar atento para perceber quando uma interferência é enriquecedora, pois
narrar histórias “[...] não é função de uma pessoa. Arma-se uma situação na qual público e narrador
comungam de um mesmo mundo, operam códigos comuns, fazem leituras e podem se revezar na
imposição da voz.” (FERNANDES, 2002, p. 28).
Refletindo a respeito do horário (espaço de tempo) para se contar histórias: a Vovó Candinha
do livro Cazuza de Viriato Correa, por exemplo, dizia “- Quem conta histórias de dia [...] cria rabo
como macaco”7, mas isso era apenas um subterfúgio para criar expectativas e as crianças deixá-la um
pouco sossegada.
Uma instituição como a biblioteca necessita estabelecer horários. Porém, o mais importante é
sentir, como disse Estés (1998, p. 37) que “[...] para as histórias de família, histórias da nossa cultura e
histórias da nossa vida pessoal, qualquer hora pode ser exatamente a hora certa para se fazer a doação
da história.”
2.4 Quarto Pilar: a presença
Tendo como apoio Zumthor podemos dizer que presença é a materialização ou a concretização
do corpo e da fala que somados ao espaço e a literatura propiciam a performance. Dessa forma, é
possível dizer que na narrativa oral há um estado de presença, que é resultado da relação do leitornarrador com leitor-ouvinte e também dos leitores-ouvintes entre si.
É possível perceber que há diferença entre a leitura feita isoladamente e a realizada
coletivamente; entre a leitura de textos registrados e não registrados. Paul Zumthor, em entrevista
concedida a Jean-François Duval, ao se referir a Idade Média faz a seguinte retrospectiva:

7
Encontramos outra versão que diz assim: “Quem conta história de dia cria rabo de cutia!” (ALBERGARIA, Lino
de. Álbum de família. São Paulo: Edições SM, 2005. (Coleção Muriqui Júnior). p. 34).
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[...] a performance, supunha a presença física simultânea daquele que falava e
daquele que escutava, o que implicava uma ligação concreta, uma imediaticidade,
uma troca corporal: olhares, gestos. Ao passo que, quando a transmissão se faz
somente pela mediação do escrito, quando a leitura torna-se muda, solitária, há
uma ruptura em relação ao corpo. (ZUMTHOR, 2005, p. 109).
E quando a leitura torna-se muda é como se o leitor ficasse apartado de sua coletividade, sem
oportunidade de trocas. Portanto, Zumthor (2001, p. 228) valoriza os portadores da voz, e ao fazer
isso diz: “o intérprete – enquanto preenche seu papel e enquanto sua presença é fisicamente percebida
– significa.”
Na leitura oral há um envolvimento coletivo, mas permite liberdade de interpretação para
cada leitor-ouvinte, transformando-o em coautor. Acreditar nessa manifestação coletiva é acreditar
na concretização das presenças, tanto do leitor-narrador, quanto do leitor-ouvinte. Presenças que
ocorrem com a somatória dos elementos já apresentados: voz, corpo e espaço, mas também de fatores
de cunho pessoal, especificamente do leitor-narrador entre eles:
a) predisposição do leitor-narrador em interagir com o leitor-ouvinte, pois um precisa da
colaboração do outro. O leitor-narrador não quer encontrar uma plateia desinteressada, nem o leitorouvinte quer encontrar um mediador oral despreparado ou indisposto a realizar essa função;
b) as experiências do leitor-narrador são um fator preponderante para o êxito da narrativa. Para
o narrador inexperiente, o ideal é começar com um grupo pequeno (não importa a idade) que está sem
contato com esse tipo de atividade, por exemplo, pessoas hospitalizadas ou asiladas, moradores de
rua ou da zona rural, habitantes da periferia, pois, por terem menos oportunidades de conhecimento
cultural, tendem a reagir de uma forma positiva, trazendo a você um estímulo mais rápido;
c) a segurança e a desinibição do leitor-narrador é uma questão pessoal a ser construída na
medida em que ele vai vivenciando o ato da narrativa oral. Portanto, quanto mais experiência, maior
o controle de suas emoções e domínio da atividade. O ideal é começar lendo textos e, gradativamente
realizar a narração. O importante é que o leitor-narrador esteja ancorado no texto, dominando-o para
ter maior segurança.
d) a escolha do texto por parte do leitor-narrador, bem como o seu interesse pelo texto escolhido
é o aspecto primordial. Sabemos que, em especial, para o mediador oral iniciante escolher o texto a
ser narrado é um dilema. Acreditamos que há dois caminhos: se não conhece o grupo, o texto deve
ser escolhido por afinidade, pois quando gostamos de um texto a nossa entrega a ele será maior e
teremos maior possibilidade de êxito. No entanto, se for um grupo conhecido, a decisão deve ser
participativa, podendo ser por meio de uma sondagem de assuntos, por intermédio de uma exposição
de obras, com uma conversa antecipada com autores, pelo acesso a resenhas e/ou críticas literárias
ou reportagens pela imprensa. Dependendo da faixa etária atendida, é interessante ao bibliotecário
garantir periodicamente a possibilidade de sugestões.
Vale lembrar que a performance pode lidar com o corpo em sua completude e tende a despertar
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sensações, sentimentos e valores com maior intensidade. Voltando a questão da presença, trazemos
novamente a voz de Zumthor (2007, p. 69) quando diz: “Entre o consumo, se posso empregar essa
palavra, de um texto poético escrito e de um texto transmitido oralmente, a diferença só reside na
intensidade da presença.”
A performance é uma ação viva sem possibilidade de registro em sua inteireza, pois qualquer
tentativa de registrá-la, nem de longe é igual. Para Fernandes (2002, p. 28) performance
[...] é, então, um momento de fascínio, articulada pela mistura de códigos e
diversidade lingüística, envolvendo não somente pela fábula, mas também pela
maneira como é transmitida. O olhar, o silêncio, o franzir da testa, as mãos,
o riso, objetos próximos, sons guturais, a fala. Cabeça, tronco e membros.
O corpo é um turbilhão de mensagens, que ressoa códigos impraticáveis na
escrita.
Apesar de o nosso interesse ser especificamente a mediação oral da literatura em presença
concreta, com corpos e vozes vivos a leitura mediatizada pode valorizar o que chamamos de
protopresença, isto é, estando à distância, numa quase presença, o leitor também ouve textos. Um
exemplo são os audiolivros que estão sendo propagados com intensidade e que são fundamentais para
a leitura de diferentes gerações de leitores. Além disso, esse tipo de suporte é imprescindível para as
pessoas com deficiência visual total ou baixa visão e com tetraplegias que são impedidas de virar as
páginas de um livro. Ou aqueles que estão dirigindo seus automóveis, trabalhando num maquinário e
nos serviços domésticos...
Voltamos ao bibliotecário para comentar que ainda há muito trabalho a ser realizado nesse
sentido e talvez isso deva ser feito com maior rapidez.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudar o processo oral e o seu dinamismo nos levou a perceber que há emissão da voz do
corpo, mas também que há o corpo da voz. Vozes que saem de um corpo e vão produzindo som (que
trazem encantamento), palavras (que permitem jogos), sussurros (que ditam segredos), gritos (que
fazem denúncias), silêncio (que ocultam dizeres). A voz é a marca do mediador oral e sua marca tem
uma voz, um estilo.
Após termos lido textos, assistido a filmes e conversado em eventos, concluímos que o ato
de narrar histórias ou ler histórias não precisa de dom, aptidão inata, predestinação etc., pois somos
mediadores orais, desde que estejamos dispostos a nos integrar e entregar, primeiramente para um
texto e depois para um grupo de ouvintes.
Esperamos que a nossa voz ecoe entre os bibliotecários para que eles percebam a riqueza dos
textos de literatura e a importância de sua mediação oral na formação de leitores.
Desejamos que as pessoas que narram textos, isto é, os profissionais da palavra ou as gentes da voz,
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se beneficiem das nossas argumentações, mas também produzam novos saberes para que essa área
cresça qualitativamente.
Abstract: Highlights the importance of the spread of literature as a oralize and the role of the
librarian as oral mediator, responsible for the formation and maintenance of readers. For this is
fundamental a close relationship between reader-narrator/librarian-narrator and the readerlistener in oral narratives, the librarian should realize that this is not a minor activity, which was
achieved without preparation and without compromising your goals. As oral mediator needs to
know elements to ensure textual unit and luster to oral narratives, thus reaching the desired state
of literary performance. Such a state depends fundamentally on four pillars. The first is the voice
that seduces researchers, transmits literature, embellishes and heats the emotion of the narrator
and the listener encounters provides ideas, share feelings and when necessary, preparing a return
to silence other texts. Following the voice, complementing the oralize text is the second element, the
body, whose movement, gesture, gaze, facial expression and breathing are essential to the narrative,
being significant, and marked narrowing the relationship reader-narrator and reader-listener. Voice
and body, if used, produce a living body from which emanates a living voice communicating a living
text in a living space. Space is the third pillar, scored on their physical, cultural, psychological
and fictional. Remember the importance of structuring a space, to create an ambience where the
reader-listener to identify and be like, providing oral mediation and spreading textual ownership. As
the fourth pillar adds that in the oral narrative there is a presence status, a collective involvement,
that is the result of reader-narrator relationship with reader-listener and also the readers-listeners
together. The authors conclude in the hope that librarians realize the wealth of literary texts and the
importance of oral mediation in the formation of readers.
Keywords: Oral Mediations of Literature; Librarians, Literary performance
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COMUNICAÇÃO ORAL

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO: VALORES SOCIAIS EM
PERSPECTIVAS
Eduardo da Silva Alentejo, Sofia Galvão Baptista
Resumo: Trata sobre qualidade da informação sob a perspectiva de seus valores sociais. Objetivase demonstrar que a despeito da imprecisão em dimensionar seu conceito, o sentido de valor
atribuído à qualidade e à informação é um aspecto social inerente ao uso da informação segundo
as tecnologias disponíveis e as necessidades de informação com que a ‘qualidade da informação’
é desejável pela sociedade. Questiona o que e quais são os valores da qualidade da informação que
podem ser atribuídos pela sociedade, e o porquê esses sentidos podem contribuir para fundamentar o
tema? Discute determinados aspectos sociais da qualidade da informação enquanto sentido de valor,
apontando as forças que governam a qualidade e a informação como atributos sociais: memória,
consumo, estratégia e gestão. A pesquisa qualitativa com objetivo exploratório se baseia na revisão
de literatura a partir da orientação de Ingwersen (1992) que propõe a abordagem da relevância, do
uso e do valor da informação como foco de uma das cinco áreas do campo de estudos da Ciência
da informação. Conclui que à medição de qualidade da informação se adote questões sociais em
seu envolvimento com as necessidades de produção e consumo nos contextos econômico, político,
cultural e histórico, sugerindo uma abordagem social da qualidade da informação.
Palavras-chave: Valores sociais da qualidade da informação. Memória. Consumo. Estratégia. Gestão.
1 INTRODUÇÃO
Esse estudo trata sobre qualidade da informação sob a perspectiva de seus valores sociais.
Objetiva-se demonstrar que a despeito da imprecisão em dimensionar seu conceito (WAGNER,
1990), o sentido de valor atribuído à qualidade e à informação é um aspecto social inerente ao uso da
informação segundo as tecnologias disponíveis e as necessidades de informação com que o constructo
‘qualidade da informação’ é desejável pela sociedade.
Desse modo, questiona-se o que são valores da qualidade da informação? Quais valores
podem ser atribuídos pela sociedade à qualidade da informação, e o porquê esses sentidos contribuem
para fundamentar o tema? Nessa direção, esse artigo visa discutir determinados aspectos sociais da
qualidade da informação enquanto sentido de valor coletivo, apontando as forças que governam a
qualidade e a informação como atributos sociais, tornando-os inerentes ao uso da informação.
Esse estudo identifica que o aprimoramento das tecnologias da informação, impactantes
no volume crescente da informação, o desenvolvimento das interações produtivas que afetam as
economias e a adoção da qualidade como sendo uma tecnologia gerencial adotada pelas organizações
em momentos de crises, são exemplos de forças que governam a construção de valores à informação.
Nessa perspectiva, o sentido de valores dentro desses contextos se refere à memória, ao
consumo, à estratégia organizacional e à gestão. Ressalta-se que essa noção não percorre uma linha
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evolutiva capaz de sobrepor uns aos outros, mas que, são percebidos pelos moldes com que a sociedade
atribui sentido a sua aplicação.
Desse modo, para atingir aos objetivos da pesquisa, esse artigo apresenta as principais
abordagens e dimensões sobre qualidade da informação e suas conexões com a qualidade, trazendo
as contribuições teóricas necessárias à reflexão sobre o tema. Com base nessa reflexão, descreve os
valores atribuídos sob uma perspectiva social dos fenômenos envolvidos.
2 ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA
A pesquisa qualitativa com objetivo exploratório se baseia na revisão de literatura visando
estimular nova visão sobre o tema. A partir da orientação de Ingwersen (1992) que propõe a
abordagem da relevância, do uso e do valor da informação como foco de uma das cinco áreas do
campo de estudos da Ciência da informação, essa pesquisa aprofunda os conceitos preliminares sobre
a temática, insuficientemente estudada na área, e com isso busca seu alcance sob o enfoque de valores
da qualidade da informação.
2.1 Resultados da revisão de literatura
Sob quaisquer aspectos da discussão em qualidade da informação, a literatura especializada
tem apresentado as dificuldades quanto ao estabelecimento do significado de qualidade visando sua
aplicação ao assunto. Entre outros autores, Nehmy e Paim (1998), Evans e Lindsay (2005), Otelo
(2006), Calazans (2008), López-Gijón et al (2010) e Arouck (2011) têm adotado, para essa finalidade,
abordagens a partir dos principais teóricos da qualidade, tais como Deming, Juran, Crosby, Tagushi
e Ishikawa, no setor industrial e produtos; e, Albrecht e Parasuraman, Berry e Zeithaml, no setor de
serviços, e ainda, da qualidade da informação, tais como: Marchand, Olaisen, Wagner, Huang, Lee e
Wang.
Em comum, constata-se que os teóricos da qualidade concebem que ela é uma produção
destinada ao uso pela sociedade sob a valorização de necessidades específicas. Em uma perspectiva
gerencial, Banakouche e Santamaría (1997, p. 12-13) explicam que sua gestão se configura como uma
tecnologia organizacional, sendo assim um produto gerencial concebido sob o menor custo possível,
igualando-se aos processos de produção à qualidade do serviço, do trabalho, da informação, dos
recursos humanos, dos preços, da economia etc., demonstrando, portanto, seu caráter social emergente
como resposta dos setores produtivos aos momentos de crises em nível mundial.
Nesse sentido, a noção de que a qualidade é um recurso desejado e valorizado pela sociedade
permite ao senso comum percebê-la em quaisquer fenômenos sociais, no espaço e no tempo, incluindo
a percepção no âmbito do uso da informação nos sistemas sociais com os quais as relações de consumo
se estabelecem.
A qualidade da informação começa a adquirir importância científica em 1989 em diante,
quando o tema foi discutido no Seminário Nordic Council for Scientific Information and Research
Libraries, em Copenhagem, por autores como Donald Marchand, Miriam Ginman e Johan Olaisen
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que propuseram dimensões conceituais em torno do assunto e confirmando, assim, sua natureza
multidimensional em função dos aspectos de avaliação da qualidade ou de valor, sendo categorias
mais abrangentes onde estão agrupados os indicadores que expressam diferentes significados à
informação (NEHMY; PAIM, 1998).
Evans e Lindsay (2005) explicam que o conceito de qualidade abarca muitas concepções,
tornando-se amplo e dependente de contextos sociais. Para os autores isso ocorre por duas razões:
a percepção de qualidade das pessoas arrola diferentes perspectivas e dimensões com base em suas
experiências individuais e, o significado de qualidade continua a evoluir com a mesma intensidade
com que as mudanças sociais ocorrem, crescem e amadurecem.
Similar à qualidade do produto ou do serviço, qualidade da informação não tem nenhuma
definição universal (WAGNER, 1990). O interesse em definí-la deve envolver a compreesão da
perspectiva de quem lhe atribui valor quanto das múltiplas dimensões com as quais ela pode ser
percebida coletivamente.
No entanto, esse estudo percebe que tanto a literatura em Ciência da Informação quanto na
Administração, há a predominância de três bases de compreensão sobre qualidade da informação:
uma concepção conceitual, funcional, e ainda, centrada a sua medição.
Estas têm sido desdobradas por diferentes abordagens na literatura especializada que de
acordo com Calazans (2008) são: empírica e intuitiva, iniciadas em 1989; ontológicas e sistemática,
entre 1999 a 2000; teóricas e evolutivas, nos anos 2000; teleológicas e hierárquicas, em 2004 em
diante. Todavia, todas estão fundamentadas nas linhas de pensamento de Marchand (1990) e Olaisen
(1990), Wagner (1990) Huang, Lee e Wang (1999) das quais, centradas na informação, encontram-se
elementos considerados como fatores ou indicadores para sua medição e controle.
Marchand (1990), por exemplo, compreende a gestão da informação como atividade no
gerenciamento dimensionada sob o conceito de qualidade da informação com a seguinte proposição “o
valor da informação é considerado como a categoria mais abrangente e a qualidade como um dos seus
atributos”. Para Olaisen (1990), a qualidade da informação está dividida em dois grupos filosóficos:
fatores de qualidade de autoridade cognitiva para o usuário - dependente de como a informação é
percebida no momento do consumo- e, de fatores de amigabilidade técnica com o usuário das quais
são dependentes do que lhe é oferecido, isto é, centrado no sistema.
De acordo com a revisão de literatura realizada por Paim, Nehmy e Guimarães (1996), o
conceito de qualidade da informação tem sido explorado sob três dimensões: transcendente, intrínseca
e contingencial oscilando entre a perspectiva, difundida na área gerencial, de que a qualidade é um
valor agregado à informação (TAYLOR, 1985), e outra difundida na Ciência da Informação, onde a
qualidade é característica adicionada capaz de orientar o valor atribuído à informação (WAGNER,
1990).
Para Oleto (2006, p. 58-59), a qualidade, compreendida como sendo indicador ou uma
característica à informação, tem sido investigada na Ciência da Informação sob duas abordagens:
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baseada no produto, isto é, centrada no sistema, e outra enfocando aspectos mais subjetivos, com base
no usuário. Isso sugere que até o momento se entende por valor à noção sobre informação como sendo
entidade objetiva e subjetiva.
A primeira categoria expressa idéia de que o valor tende a trazer consigo uma significação
aproximada ao de valor de troca (WAGNER, 1990). A segunda se limita às características da
subjetividade. Segundo Paim, Nehmy e Guimarães (1996, p. 113), isso ocorre em função das
preferências dos usuários que variam por serem contingenciais e que “existe normalmente um ponto
de tensão entre essas preferências e as prioridades de produção que os provedores ou profissionais da
informação tendem a estabelecer”.
Esse panorama revela a contingência de interesses gerenciais com os quais a Ciência da
Informação tem aplicado o arcabouço teórico relativo à qualidade da informação. Isso sugere a
predominância de três dimensões sobre o assunto, relativos aos campos de aplicação de pesquisas
como demonstrado abaixo:
Quadro 1 – relação entre dimensões e campos de interesses em qualidade da informação
Dimensões
Foco

Tecnológica

Vinculativa

Interesses

Exemplos de aplicação

Percepção interna em relação ao sistema Estudos de uso e de usuário,
de informação e percepção externa avaliação de satisfação e de
relacionada com a experiência do usuário qualidade, análise de citação
etc.
Medição de usabilidade em
Arquitetura da informação e instrumentos sistemas eletrônicos de busca,
empregados para melhoria do acesso à de atendimento online, sítios
informação
na Web etc.
Vínculo entre a qualidade do desempenho
de sistemas de informação com a
informação e ainda com a percepção do
usuário

Gestão da Qualidade Total,
Gestão da Qualidade da
Informação, Planejamento
Estratégico, Inteligência
Competitiva etc.

Fonte – o autor

Essas orientações se intensificaram a partir da década de 1980 à medida que os estudos
em Ciência da Informação passam a explorar os fenômenos em informação com a abordagem da
responsabilidade social (LE COADIC, 1996) da qual considera os usos e os impactos que a informação
e a tecnologia exercem durante as relações sociais, na produção intelectual, e seu impacto na gestão
de negócios e no provimento e comunicação do conhecimento científico e tecnológico, considerados
na área como instâncias responsáveis à qualidade da informação.
Nesse cenário, Calazans (2008) constata que existem inúmeras propostas para abordar
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qualidade da informação, sendo poucas aplicações nos setores produtivos. A autora afirma que o
assunto qualidade da informação é relativamente novo, com um vasto campo para experimentação e
aplicação. Desse modo, a noção de valor ou qualidade à informação será discutida a seguir, a fim de
permitir seu aprofundamento nesse estudo.
2.2 A noção de valor para a qualidade da informação
A literatura em Ciência da Informação aponta duas perspectivas quanto ao tratamento dado à
‘qualidade da informação’; há autores que preferem o termo ‘valor da informação’ (MARCHAND,
1990; OLAISEN, 1990; WAGNER, 1990) ao termo ‘qualidade da informação’ (TAYLOR, 1995;
EVANS; LINDSAY, 2005). Embora que ambos os termos se refiram à noção de excelência, Paim,
Nehmy e Guimarães (1996, p. 113) explicam que a diferença entre os dois “estaria em que o valor
tende a trazer consigo uma significação aproximada ao de valor de troca”.
Esses autores observam que mesmo quando cientistas da informação preferem empregar o
termo ‘valor’ estão se referindo mais ao valor de uso da informação do que ao valor de troca que
“está diretamente relacionado à dimensão propriamente econômica de mercadoria, como seria, por
exemplo, seu preço no mercado [...]” (PAIM; NEHMY; GUIMARÃES, 1996, p. 113-114).
A tendência em desvincular a informação do seu caráter econômico é percebida por Paim,
Nehmy e Guimarães (1996, p. 113) em função de suas características que: “ou não é considerada
como uma mercadoria ou é vista como uma espécie diferente de mercadoria, e por isso teria de ser
abordada de maneira diferenciada de outros bens”.
Nesse contexto, Taylor (1985) sugere que a vinculação entre o valor ou a qualidade da
informação com o sistema ou com o processo informativo é errônea uma vez que os critérios
empregados nessa relação misturam-se àqueles relativos ao desempenho do serviço de fornecimento
da informação, comprometendo os conteúdos e suas propriedades.
Desse modo, observa-se que o valor de medição com que a Ciência da Informação tem
empregado à informação encontra-se, relativamente, separado tanto do seu valor econômico, que
implica na sua disponibilidade ao consumo, quanto do valor de seu uso social, o que segundo Le
Coadic (1996, p. 5) se traduz no que faz sentido à sociedade.
Isso sugere que a crescente importância da informação na sociedade em suas dimensões
econômicas, culturais, políticas e históricas inclua o sentido de qualidade como aspecto social. Desse
modo, a qualidade da informação é permeada por essas dimensões, porque seu valor refere-se ao
aspecto social da informação e a qualidade representa uma exigência coletiva dessa construção.
Isso sugere que as condições do desempenho e da qualidade de um sistema de informação,
independentemente do canal, impactam no fornecimento e uso do sistema. Porque, conseqüentemente
estimula a percepção da qualidade da informação pelos usuários que vinculam sua qualidade com o
uso do sistema de informação. Já o sentido circunscrito ao exame da qualidade da informação na
literatura, como demonstrado nessa seção, através de uma natureza objetiva e outra subjetiva da
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informação, afasta-se das dimensões sociais.
Portanto, considerando a ampliação do valor da informação que, no âmbito da Sociedade
da Informação, desenvolve-se dentro de um sistema complexo e dependente de contextos histórico,
cultural e econômico, o sentido de valor social da qualidade da informação representa sua natureza
multidimensional, o que permite concluir que coexistam valores atribuídos à qualidade da informação
pela sociedade.
3 OS VALORES DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
Nesse cenário, podemos inferir que a qualidade da informação se configura como aspecto para
uso da informação na sociedade, para os centros de documentação, para as organizações de todos os
tipos, e para o mercado da informação, tornando-se cada vez mais importante à sociedade diante da
expoente produção em larga escala da informação, proporcionada pelos recursos tecnológicos.
Com o advento da computação, das mídias eletrônicas e da Internet acentuaram-se o sentido
do valor da qualidade da informação ao mesmo tempo em que, tal como ocorreu com o advento da
tipografia, esses recursos subverteram a ordem da disponibilização da informação através dos processos
de disseminação, coleta, seleção, tratamento, análise e consumo (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2004).
A extensão social desse sentido é explicada por Goulding (2001), ao considerar a dicotomia
que existe na atitude geral dos governos e os responsáveis políticos para o papel da informação e
tecnologia da informação na sociedade. A autora destaca que a informação é considerada por alguns
como um bem social, capaz de melhorar a vida social, política e cultural do cidadão, constituindose em um fato de “direito à cidadania”, e por outros como um bem econômico essencial para a
prosperidade contínua da sociedade.
Situando esse conjunto de proposição no contexto das eras da qualidade: a) inspeção (anos
1920), b) controle estatístico da qualidade (anos 1930 e 1940), c) controle da qualidade total (anos
1950), c) gestão da qualidade total (anos 1980 em diante) das quais, de acordo com Lucinda (2010),
referem-se à percepção com a qual a qualidade é marcada historicamente por determinados padrões;
também há a possibilidade em contextualizar a qualidade da informação na perspectiva de padrões
de valores ao qual a informação foi sendo dimensionada e compartilhada no âmbito da sociedade,
entretanto, sem uma linearidade temporal exata, mas, de forma relativamente concomitante e
independente em termos de construção.
A despeito de muitas possibilidades de atribuição de valor à informação, inclusive o sentido
de atributos à qualidade da informação (AROUCK, 2011), pode-se conceber sua qualidade sob vários
aspectos. Esse estudo direciona a discussão sob quatro ampliações sociais com as quais a sociedade
tem validado esse sentido em função da disponibilidade dos recursos tecnológicos, de contextos
históricos e sócio-econômicos: memória, consumo, estratégico e gestão. O quadro abaixo relaciona
as contribuições dos autores para a reflexão sobre valores da qualidade da informação, a fim de
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descrever os aportes teóricos correlatos a proposta dessa pesquisa:
Quadro 2 – Valores da qualidade da informação: contribuições teóricas
Teóricos
Contribuições
Valor da qualidade
da informação

Valor de memória

Valor de consumo

Dodebey (2000)

Conceito de documento para a memória
social

González de Gómez
(2004)

Impacto das mediações tecnológicas para o
uso social da informação

Barreto (2000)

Mercado e consumo da informação

Goulding (2001)

Informação como commodity e bem social

Lucinda (2010)

Percepção da qualidade baseada no valor
de consumo

Barney (1987); Itami

Informação estratégica e rentabilidade da
informação

(1987)

Valor estratégico

Valor de gestão

Boyd; Fulk (1996)
Rascão (2006)

Informação estratégica e gestão estratégica
da informação

Albrecht (1999)

Gestão da qualidade da informação

Calazans e Costa (2009)

Modelização da qualidade da informação

Arouck (2011)

Atributos à gestão da qualidade da
informação

Fonte – o autor.

A seguir, essas contribuições teóricas devem permitir as reflexões sobre o porquê esses sentidos
contribuem para fundamentar o tema qualidade da informação.
4 O VALOR DE MEMÓRIA À QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
A noção de valor de memória está associada com a capacidade humana de inscrição do
conhecimento representado nos formatos de registro, configurando-se no documento. Este é
compreendido pela constituição inerente dos atributos: informação e suporte físico (DODEBEY,
2000) propiciados pela tecnologia ao longo do tempo.
Conforme a explicação de Gonzáles de Gomes (2004, p. 55-56) a introdução e expansão da
imprensa modificaram a relação “entre os discursos sociais e a narrativa tradicional; a diversificação e a
expansão das bibliotecas como públicas e especializadas geraram um campo novo de experimentação”,
elaborando enfoques teóricos relativos à organização do conhecimento e à representação da informação.
Para a autora, a tecnologia eletrônica modificou esse processo, adicionando mais questões relativas ao
processo de ações de informação.

Nesse sentido, o quadro abaixo relaciona as tecnologias da informação
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com suas características e seu impacto no seio da sociedade:
Quadro 3 – Relação entre as tecnologias da informação suas características e impactos à sociedade
Tipos de
Teóricos
Características
Impacto na sociedade
Tecnologias

Culturais
e de
reprodução

Do início à metade do
século XX, as inovações da
Suzanne
fotografia, do rádio, do cinema
Briet e
reformularam os espaços do
Benjamim texto e da memória, renovando
os saberes em torno dos
sistemas sociais de comunicação

Intelectuais
e de suporte
digital

São representadas pelos
sistemas lógicos, de cálculo,
técnicas de comunicação e de
tratamento e representação da
informação. Inclusive aquelas
que em suporte digital porque
favorecem o desenvolvimento
e a manutenção da inteligência
coletiva, por sua capacidade de
exteriorizar uma parte de nossas
operações coletivas, tornando-as
públicas e partilháveis.

Pierre
Levy

Alargamento dos sistemas
sociais de comunicação com
novas zonas de indagação
e reflexão, dentre as quais a
emergência de sistemas de
controle e gestão de massas
documentais expoentes
em termos de volume e
diversificação
Modificaria novamente
as formas de inscrição,
armazenagem e transmissão
da produção social discursiva,
modificando-se ao mesmo
tempo as possibilidades e
demandas de intervenção
institucional, técnica e
profissional no tratamento,
circulação e gestão dessa
produção.

Fonte - Gonzáles de Gomes (2004, p. 55-56).

Verifica-se nesse quadro a demonstração de Gonzáles de Gomes (2004, p. 56-57) que a dinâmica
da ação de informação se relaciona com a passagem das tecnologias culturais e de reprodução às
denominadas tecnologias intelectuais de suporte digital.

Nesse aspecto, a explosão do conhecimento, a rápida
proliferação de títulos e diversificação de suportes físicos e, sua
dispersão, a rápida obsolescência de determinadas áreas do saber e
o surgimento de outras na dinâmica da produção do conhecimento,
os custos de produção e aquisição documentárias, o desenvolvimento
das técnicas de preservação e colecionismo, a criação de espaços
de cultura e as novas tecnologias de reprodução, recuperação e a
capacidade de memória da informação são fenômenos conexos e
que favoreceram a expansão do valor de memória social com que a
sociedade deposita à informação registrada.
Nesse cenário, para Gonzáles de Gomes, (2004, p. 62), as interações sociais de uso dessas
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tecnologias representam a ação de informação. E, toda ação de informação aplicada à construção de
um valor de informação tem como dispositivo inicial “uma memória de ações de informação, que a
precede, ora de modo tácito ou intencional, institucionalizado ou informal, e que se fixa e reproduz
em um plexo de instrumentos e meios disponibilizados pelo ambiente cultural”.
Referindo-se a “tudo aquilo que disponibiliza e deixa disponível, como mediação das
mediações, um valor de informação”, a autora explica o sentido de “dispositivo de informação”, e
quando enfatiza o lado de “cultura material”, refere-se aos “artefatos de informação” (GONZÁLES
DE GOMES, 2004, p. 62). Isso sugere que esses aspectos são indissolúveis à medida que um sem o
outro perde sentido, pois o acesso à informação depende do dispositivo de informação que molda e é
moldado por uma cultura material diversificada.
Nessa perspectiva, insere-se o documento, onde os atributos informação e forma adicionam o
sentido de valor para além de um aspecto de prova ou testemunho de uma ação cultural, pois contempla
em si o aspecto de retidão da memória em oposição ao esquecimento. Situando essa proposição ao
que explica Dodebey (2000, p. 60), memória é a manutenção de recortes de ações experimentadas
pela sociedade, sendo, emergencialmente, uma representação imóvel de ações selecionadas “a fim de
preservar aquele momento social”.
Isto é, qualquer ação elegida e isolada, sob quaisquer “formas de apreensão – sons, imagens,
texturas” constitui-se em permanência ou continuidade na sociedade por transpor seu aspecto de
imobilidade, configurando-se em dois aspectos de duplicação: o móvel e o imóvel. O que permite sua
retenção pela sociedade, sendo, por isso, uma representação social (DODEBEY, 2000, p. 60).
Por sua vez, essa representação pode ser obtida de duas formas, por meio da reprodução, como
se caracteriza a duplicação dos textos, e por meio do isolamento de um objeto, um espécime único de
um documento, por exemplo. Dodebey (2000, p. 60-61) explica que nesse último caso, a unicidade
o transforma em signo de sua existência móvel, invertendo somente o estado de sua representação.
Nesse contexto, a representação das ações sociais influencia e é influenciado pelos espaços de
representação de memória, tornando-os sempre móveis “uma vez que a dinâmica do processo social
absorve e transforma não só as ações como as reproduções” (DODEBEY, 2000, p. 60-61). Para a
autora, isso ocorre, porque a representação da ação social é o primeiro estágio do processo seletivo
para a formação da memória, seu espaço constituído com a unicidade dos signos móveis em sua
representação, potencialmente transformáveis em “documentos do social”.
O valor de memória à qualidade da informação se insere em um conjunto de registros das ações
sociais que refletem as características determinantes de uma cultura, porque conectam a intencionalidade
na localização de vestígios, artefatos, textos, objetos, monumentos, com o intuito de retratar as relações
sociais. E, como explica a autora, fazendo com que a reunião dessas unidades de registro seja uma fonte
inesgotável de informação potencial de modo que seu consumo por parte dos interlocutores adicione
suas interações e memórias, transformando esse processo de uso, uma cadeia de inesgotável fonte de
interpretações, de documentos e, portanto, de memória coletiva (DODEBEY, 2000, p. 61).
Nessas perspectivas, limitando o conceito de documento, é possível associá-lo à idéia de
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patrimônio cultural e esse à qualidade. Uma vez que a capacidade de produção e reprodução da
informação em larga escala configura a necessidade em tornar o conhecimento produzido incessante
e acessível, visando sua perpetuação. A disponibilidade dessa memória acumula o sentido de valor
de qualidade à informação ao criar aportes de herança cultural, representados pelo documento, pelo
espaço de memória e pelo sistema de informação para uso das gerações futuras, possibilitado pelo
desenvolvimento tecnológico da informação.
5 O VALOR DE CONSUMO À QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
O valor de consumo à qualidade da informação talvez seja o sentido mais evidente no âmbito
da Sociedade da Informação. De um lado da relação de consumo da informação encontram-se as
forças de mercado e as políticas nacionais de informação, e em outra ponta encontra-se a sociedade
como usuária potencial.
Isso pode ser percebido em uma breve consulta aos discursos jurídicos, no jornalismo e
pelas entidades representantes de consumidores onde o vínculo entre a informação com os produtos,
serviços e notícias a situa como um bem de consumo. E, à medida que seu uso associa-se ao consumo
de produtos e serviços de todos os tipos, é imprescindível que seu valor possibilite mudanças no seio
social.
Pela noção de bem de consumo, os bens imateriais, tais como: patrimônio histórico, educação,
cultura e a própria informação têm passado ao longo do tempo por uma acentuada “financerização”,
inserindo-se como aspecto de interesses na relação mercado e capital. As mudanças sociais permeadas
pelo seu uso podem ocorrer sob duas formas: pelas exigências dos consumidores e pelas necessidades
mercantis das organizações.
No primeiro caso, isso ocorreu em um contínuo movimento mundial por qualidade por parte
de órgãos governamentais e entidades civis organizados em defesa dos direitos do consumidor. No
segundo, a globalização, a concorrência e os recursos tecnológicos têm impelido às organizações
de todos os tipos à noção da primazia da velocidade de comercialização e de obtenção de lucro,
onde o recurso apropriado para esse propósito é a informação, igualmente inserida nessa dinâmica
(LUCINDA, 2010).
Nesse cenário, a qualidade da informação adquire alguns atributos essenciais para a mobilidade
dessas instâncias: velocidade de acesso, alcance e consumo. Se por um lado, o avanço tecnológico
propiciou uma expansão da rede de informações e de comunicações, facilitando o acesso pela
velocidade e pelo alcance, de acordo com Barreto (2000, p. 26-27), o mercado de informações tem
expandido sua função de produção de estoques e de transferência, vinculando-se “respectivamente,
às condições de oferta e demanda da informação em um determinado contexto. Um estoque de
informação produzido representa a oferta de informação, institucionalizada, em um determinado
contexto informacional”.
Para Barreto (2000, p. 25-34), a oferta e a demanda potenciais por informação inserem-se no
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contexto social sob os pontos de vista: técnico, econômico e político. Tecnicamente os processos de
produção e de oferta da informação são válidos na medida em que o valor e o uso são condicionados
pelo mercado, pois, ao contrário do mercado tradicional, é a oferta que determina a demanda por
informação.
Sob o ponto de vista econômico, Barreto (2000, p. 30-31) explica que as escalas de desejo
determinantes quanto à utilidade da informação são o valor de uso e o valor semiótico. Na primeira, o
receptor estará disposto a pagar pela informação independentemente da relação real com custo ou preço
em função do nível em que a utilidade da informação estiver posicionada na escala de preferências
do consumidor. No caso do valor semiótico, este precede ao valor de uso de mercado porque depende
da competência do consumidor para realizar o entendimento necessário que possibilite o consumo da
informação.
No contexto político, Barreto (2000, p. 32-33) analisa que o mercado de informação é
diretamente vinculado ao estágio de desenvolvimento educacional da população e da força de trabalho,
onde a oferta e a demanda não tendem a ajustarem-se no sentido de harmonização, sendo, portanto,
uma condição econômica e política do mercado de informação.
Nessas perspectivas, Goulding (2001, p. 1-4) enfatiza a importância da informação para
economia no âmbito nacional considerando as implicações que políticas relacionadas com informação
e infra-estrutura de tecnologias da informação exercem na Sociedade da Informação. Para a autora,
a noção de “informação como mercadoria” sugere que a mercantilização da informação tem sido
acelerada por inovações tecnológicas em informação com as quais a sociedade e os governantes
depositam confiança para a prosperação da economia dos setores produtivos.
No entanto, a autora constata que a noção de informação associada com o valor de bem social
implica na relação entre desenvolvimento com inclusão social baseada em agendas de aprendizagem
que estejam dependentes da extensão das tecnologias da informação. Goulding (2001, p. 1-4, tradução
nossa) assinala, por exemplo, que a mercantilização e a privatização dos canais de informação são
forças que usurpam “o direito fundamental do cidadão de acesso ao conhecimento, as idéias e aos
produtos do pensamento criativo e da atividade intelectual”, o que sugere que o valor da informação
possibilita o desenvolvimento econômico, sendo, portanto, uma expressão social dessa condição.
Essas perspectivas sugerem que a demanda por informação é ampliada a todos os setores
de atividades sociais, e considerando as forças da economia e as de políticas nacionais, o consumo
de informação se torna aspecto sócio-político nas ações governamentais frente aos seus interesses
internos, aos efeitos da globalização e mercados transnacionalizados. Nesse sentido, consumo implica
em acesso concomitante com o aumento produtivo de informação.
Situando o valor da informação sob o enfoque do cliente, essa se vincula com todos os tipos e
processos de bens de consumo, serviços e produtos assim como bens imateriais. No caso dos produtos
e dos serviços, o artigo 69 do Código de Defesa do Consumidor brasileiro, por exemplo, versa sobre
a publicidade que se caracteriza pela utilização de informações conexas à atividade econômica,
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no sentido de expor ao consumidor o produto ou serviço para o consumo. Nesse artigo, o controle
da publicidade funciona como dispositivo que visa sancionar irregularidades, efeitos abusivos e
anormalidade das informações, e insere-se na relação de direito à informação aos arquivos de consumo
das organizações (COSATE, 2009).
Nesse contexto, Lucinda (2010) explica que a percepção de valor da qualidade inclui a
informação como elemento essencial nas relações de consumo. Para o autor, a lógica do consumo
é definida pelo o quanto o serviço ou o produto pode satisafazer determinadas necessidades. Nesse
sentido, de acordo com o autor, o cliente, antes indiferente, adota uma postura cada vez mais crítica
e exigente e, com freqüência, verificam-se nos editais para contratação de serviços a obrigatoriedade
para os concorrentes de apresentarem alguma certificação na área da qualidade.
Lucinda (2010) explica que, as organizações buscam certificações de excelência como
condição de sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo, porque a qualidade dos produtos
e dos serviços é diretamente relacionada com a qualidade dos processos que os produzem e com a
qualidade da informação, sendo assim conexas à sua oferta no mercado.
Nesse cenário, o valor de consumo à qualidade da informação se explica em contextos
econômicos, políticos e sociais permeados pela dinâmica de mercado da informação, do consumo
de produtos e serviços pelas interações que de um lado se configuram pelas exigências sociais e por
outro como um valor de desenvolvimento empresarial e nacional.
6 O VALOR ESTRATÉGICO À QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
O valor estratégico à qualidade da informação não se insere exclusivamente ao
sentido de planejamento; porém, adotando a abordagem de Mintizberg (2000, p. 69)
sobre o constructo ‘planejamento estratégico’, em uma perspectiva hierárquica relacionada
com programação gerencial, as estratégias pretendidas são convertidas nos programas
operacionais para desenvolvê-las.
O uso estratégico da informação exerce valor tanto às organizações, independentemente
da origem de capital, quanto faz sentido no contexto das relações sociais: comunicação,
trabalho, pesquisa etc. para a tomada de decisão de várias naturezas e dimensões (RASCÃO,
2010, p. 153). Contudo, no setor institucional, seu valor costuma ser exposto e medido pela
literatura corrente pelo viés da competitividade, inovação e qualidade.
A abordagem empírica encontrada em autores como Barney (1987), Itami (1987) e Boyd
e Fulk (1996) tem contribuído para o desenvolvimento do valor de informação estratégica e da
rentabilidade da informação enquanto recurso potencialmente conexo ao exame sobre como as
organizações utilizam a informação para realizarem o retorno econômico esperado, tendo como base
as imperfeições da informação advindas dos fatores do produto e do mercado onde atuam.
Nesse sentido, Barney (1987) e Itami (1987) concordam que pela adição da perspectiva
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informacional aos recursos básicos das organizações, o papel da informação e as imperfeições das
informações no ambiente externo para o estabelecimento da estratégia podem ser explicitados.
Nessa perspectiva, adotando o conceito operacional de estratégia em Rascão (2006, p. 213236) a qual se preocupa com a sintonização do que ocorre dentro das organizações e do que está fora
delas, o desempenho dessa sintonização é delimitado pela qualidade da informação estratégica com
a qual ela é alimentada. Porque, exige do estrategista a operação de “sondagem do meio envolvente
a fim de detectar as mudanças, analisá-las e interpretá-las em termos do potencial de desempenho de
que dispõe a organização (oportunidades)”.
Isso se constitui em um processo complexo e dinamicamente baseado em informações tanto
objetivas quanto subjetivas, resultando na “percepção objetiva da realidade do meio envolvente, um
conjunto de crenças (expectativas de desempenho) a respeito do que irá acontecer [...] o desempenho
que os gestores acreditam ser possível atingir” (RASCÃO, 2006, p. 213).
Para o autor, a utilidade estratégica da informação tem como ponto de partida a coleta de
informações com as quais os analistas ou executivos irão constituir seus planos de ação através de
técnicas, tais como: previsão de extrapolação e análise de problemas com vistas a tornar o cenário
examinado previsível. Após a coleta da informação, procede-se a seleção, tratamento, análise e
reflexão de informações, por parte dos responsáveis pela formulação estratégica.
Isso sugere que o processo de estabelecimento de estratégias implique na elaboração de atributos
de qualidade da informação. Pode-se afirmar que o atributo de valor estratégico da informação é a
capacidade de previsão, isto é, o que é previsível. Uma vez que durante o processo podem ocorrer
descontinuidades – impossíveis de serem previstas, é possível conceber o grau da estabilidade das
informações como um atributo à informação.
Outro atributo relacionado é o monitoramento cuja aplicação pode referir-se, por exemplo,
às mudanças sócio-culturais e demográficas com as quais algumas empresas apuram determinadas
alterações ocorridas em um intervalo de tempo (RASCÃO, 2006, p. 160). Já no plano econômico, onde
se encontram: as forças de mercado, concorrência, políticas e legislações nacionais e internacionais,
as informações obtidas sobrepõem-se à informação destinada ao estabelecimento de ações de alcance
local (RASCÃO, 2006, p. 160-161).
Nesse processo, os atributos estratégicos elaboram a qualidade da informação, porque, são
sentidos orientados de acordo com o enfoque das ações pretendidas. No exemplo das ações destinadas
aos alcances econômicos e locais, o atributo que norteia a qualidade da informação é o grau de
importância que, no primeiro caso se refere à importância da informação atribuída à formulação da
estratégia, pois, fornece o conjunto de variáveis estratégicas para ações relacionadas com a posição
do mercado, a qualidade dos produtos e serviços, a intensidade do investimento e seu retorno em
termos de lucro.
O valor estratégico está relacionado com a qualidade da informação quando o processo de
coleta, seleção, tratamento, análise e reflexão da informação oferecem aos gestores os atributos de
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previsibilidade, dimensão da importância e estabilidade, configurando-se em um contexto de utilidade
estratégica para a organização. Portanto, a informação adquire valor estratégico na medida em que,
durante o processo, esses atributos vão sendo adicionados à informação, determinando assim sua
qualidade com vistas a tornar exeqüível a aplicação de estratégias ao longo do tempo.
7 O VALOR DE GESTÃO À QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
O valor de gestão à qualidade da informação tem sido enfatizado na literatura com a busca de
criação de modelos gerenciais capazes de tornar a informação inteligível aos interesses organizacionais
que incluem suas relações com o mercado, governo e sociedade. Dentre eles, a redução de custos
operacionais que além de afetarem a qualidade de produtos e de serviços podem determinar tanto o
sucesso de um empreendimento quanto o salvamento de vidas.
Albrecht (1999, p.108) apresenta uma série de exemplos relacionados com a ausência de
gestão da qualidade da informação, entre eles: “a Associação Médica Americana estima que mais
de 120 mil americanos morrem, anualmente, por erro de diagnóstico, tratamento ou medicamento.
Quem sabe qual o custo real desse problema de qualidade da informação?”.
Esta e outras questões referentes à qualidade da informação têm sido colocadas sob dois
enfoques na literatura, oscilando entre uma possível modelização gerencial propriamente dita
(HUANG; LEE; WANG, 1999; ALBRECHT, 1999), e, modelos de avaliação da qualidade da
informação (CALAZANS; COSTA, 2009; AROUCK, 2011). No primeiro, a informação é tida
como fator competitivo das organizações na sociedade pós-industrial. No segundo, a informação,
direcionada à demanda, é medida em função das variáveis percebidas em sua estrutura, referindo-se
mais com o seu produtor do que com o contexto.
O modelo de gestão desenvolvido por Albrecht (1999, p. 108) foi concebido pelo autor
mediante estudos empíricos e tem sido citado com freqüência na literatura. Esse modelo visa expor
os fatores determinantes à gestão da qualidade da informação: logística de dados, proteção de dados,
comportamento das pessoas em relação à informação, apresentação da informação e criação de
conhecimento.
O autor explica que sua funcionalidade depende de um processo de conscientização da
qualidade da informação em quatro etapas: avaliação de problemas e oportunidades; priorização da
mudança; redesenho de sistemas, processos e práticas e re-treinamento das pessoas; reintegração
dos processos e comportamentos pessoais. Alentejo (2011), por exemplo, estende a aplicação desse
modelo à gestão de bibliotecas digitais, explicando a importância da adição de espaços colaborativos
e de comunidades virtuais como fator de produção da qualidade da informação.
No âmbito da avaliação da qualidade da informação, Arouck (2011, p. 24; 75) mapeou
na literatura cerca de trinta e oito atributos relativos à qualidade da informação e explica que
“atributo de qualidade da informação é uma característica que afeta a qualidade da informação” que
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operacionalmente necessita de uma nomenclatura estável que permita estudos comparativos. O autor
sugere que a identificação de atributos de qualidade da informação permite que sejam aplicados
como variáveis, em diversos momentos da gestão de sistemas, serviços e produtos de informação: no
planejamento, no desenvolvimento, na manutenção, na reformulação e na avaliação.
Calazans e Costa (2009) entendem que o sentido de qualidade da informação é norteado pelo
seu gerenciamento. As autoras explicam que independente do modelo adotado para mensuração da
qualidade da informação, a gestão deve entender seus aspectos facilitadores e dificultadores, tornandose assim parte do processo produtivo da informação.
Nesse cenário, constata-se a relação entre gestão e qualidade à medida que informação é
compreendida como um recurso capaz de determinar o sucesso de atividades organizacionais se
submetida a um processo gerencial que identifique determinados atributos favoráveis. Isso sugere
que o valor empregado a esse sentido é mais centrado na informação do que no constructo qualidade
da informação, uma vez que o controle subjacente à gerência de sua qualidade se assemelha a um
atributo definido por objetivos pré-estabelecidos.
Nesse sentido, o valor de gestão à qualidade da informação se verififca no plano organizacional
como determinante ao sucesso de quaisquer atividades, oferecendo às empresas a vantagem
competitiva, e evitanto que o uso da informação gere, por exemplo, aumento de custos, problemas de
reputação e, em casos extremos, perda da vida. Portanto, isso sugere que essas propriedades sejam
atributos da gestão da qualidade da informação.
8 RESULTADOS OBTIDOS
Na Ciência da Informação, o tema é polissêmico e centrado na informação e usualmente
compreendido como recurso estável, estratégico e gerenciável no plano organizacional. Constatase que a multidimensionalidade de entendimentos encontrados estão centrados em perspectivas
intuitivas, na experiência dos processos ou mesmo na revisão de literatura, tendo o consenso de que as
noções ‘gerencial e estratégica’ da qualidade da informação relacionam-se com as questões inerentes
às organizações, em termos de sobrevivência, competitividade, obtenção de lucros, redução de custos
e de riscos.
No entanto, compreendida dessa forma, a informação é tratada como uma entidade capaz de
conter atributos de qualidade, considerada útil ou não, em função de práticas de medição. Sob os
enfoques centrados em sua estrutura, buscam-se julgamentos de valor a partir da informação. Essa
pesquisa aponta uma abordagem que considera a exposição da natureza social, isto é, dos sentidos
com os quais a sociedade julga pertinência à qualidade da informação, segundo interesses específicos
que se conectam e se ampliam durante suas relações sociais. O que sugere uma possível abordagem
social da qualidade da informação.
Esse estudo demonstra que o sentido de valor atribuído à qualidade e à informação é um aspecto
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social inerente ao uso exponencial da informação sob os contextos históricos, econômicos, político
e tecnológicos dos quais modelam as necessidades informacionais rumo ao sentido de ‘qualidade da
informação’, sendo, portanto, forças que tornam a informação um bem de consumo.
Nesse sentido, os valores: ‘memória, consumo, estratégico e de gestão’ são noções que norteiam
a sociedade à construção de valor da qualidade da informação cujas aplicações são sustentadas ora
pelo desejo por qualidade ora pelo interesse com que a informação orienta as atividades sociais
em termos de: garantia de continuidade, desenvolvimento sócio-econômico, produção intelectual,
relações de consumo, tomada de decisão e importância gerencial.
Sugere-se, portanto, que a medição da qualidade da informação considere adicionar a
abordagem social da qualidade da informação, ampliando o que a literatura disponibiliza sobre
avaliação da qualidade da informação. Isto é, que se contemple a dinâmica social das necessidades de
produção e consumo nos contextos econômico, político, cultural e histórico.
Por fim, isso pode ser constatado quanto aos resultados dessa discussão. A tecnologia permite
a produção da informação, sendo aperfeiçoada pela própria sociedade na medida em que os valores
de memória e de consumo se tonam exponenciais e determinantes da qualidade nos processos ai
inseridos. Já o valor estratégico e de gestão à qualidade da informação são claramente percebidos
pelos pesquisadores da área pelo interesse de sua aplicação no contexto organizacional. O que não
retira os sentidos de valor social à qualidade da informação uma vez que as organizações atuam
dentro e pela sociedade.
Abstract: This is about information quality from the perspective of its social values. The objective is to
demonstrate that despite the inaccuracy in scaling concept, the sense of value on quality and information
is a social aspect inherent in the use of information according to available technologies and information
needs that ‘information quality’ is desirable by society. It argues what are the values of quality information
that can be assigned by society, and why these senses contribute to support the theme? It discusses certain
social aspects of the information quality as sense of value in identifying the forces that govern the quality
and information as social attributes: memory consumption, commodity, strategy and management. From
a qualitative research with exploratory objective it is based on literature review from the direction of
Ingwersen (1992) that proposes the approach of relevance, use and value of information as one of five
focus areas of the field of information science studies. It concludes that the measurement of quality of
information we adopt the social context in their involvement with the needs of production and consumption
in economic, political, cultural and historical, suggesting a social approach to information quality.
Key-Words: Quality Information Social Values. Memory. Commodity. Strategic. Managing.
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A P R E S E N TA Ç Ã O O R A L

A DIAÇÃO DA INFORMAÇÃO E BIBLIOTECAS
UNIVERSITÁRIAS:
A SITUAÇÃO DO USO DOS DISPOSITIVOS DE
COMUNICAÇÃO DA WEB SOCIAL
Henriette Ferreira Gomes, Raquel do Rosário Santos
RESUMO: Esta pesquisa tem por objetivo identificar e analisar como as bibliotecas universitárias
federais e estaduais têm explorado os recursos de comunicação nos websites para ampliar suas ações
voltadas à mediação para o acesso e uso da informação. Para a realização da pesquisa é necessária uma
reflexão, à luz da literatura, que aborde os temas da mediação da informação, biblioteca universitária,
redes sociais e web 2.0, aproximando essas temáticas e suas contribuições para desenvolvimento
cognitivo dos sujeitos. Como resultado, espera-se contribuir para reflexões quanto à necessidade de
reavaliação e reestruturação das atividades de mediação da informação, que explorem os recursos de
comunicação do espaço virtual, favorecendo o processo de interlocução entre bibliotecários e usuários.
Palavras-chave: Bibliotecas universitárias. Mediação da informação – Bibliotecas universitárias.
Redes sociais – Bibliotecas universitárias. Web 2.0.
ABSTRACT: This research aims to identify and analyze how the federal and state university
libraries have explored the communication features of the websites to increase their activities aimed
at mediation for access and use information. To perform the research is necessary a reflection on
the literature, which addresses on the topics of mediation of information, university library, social
networking and web 2.0, approaching these issues and his contributions to cognitive development
of individuals. As a result, it is expected to contribute to reflections on the need to reevaluate and
restructure the activities of mediation of information, exploiting the communications capabilities
of the virtual space, favoring the process of dialogue between librarians and users.

Keywords: University Libraries. Mediation Information - University libraries. Social
Networks - University libraries. Web 2.0.
1 INTRODUÇÃO
A comunicação e interação entre bibliotecários e usuários tornam-se ações imprescindíveis
para ampliar a circulação, o acesso e o uso das informações contidas nos acervos das bibliotecas. Na
contemporaneidade, o ambiente virtual caracteriza-se como um espaço de grande potencial, acesso
rápido às informações para o provimento de respostas aos usuários. Apresenta-se, desta forma, como
um forte aliado para a interlocução entre biblioteca e usuário, representando um espaço por meio do
qual se pode chamar a atenção dos usuários potenciais para a necessidade de adentrarem e explorarem
o ambiente da biblioteca.
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Dessa maneira, justifica-se a realização de pesquisas que identifiquem e analisem as
possibilidades de se intensificar o uso de recursos de comunicação na web, visando a ampliação das
atividades de mediação da informação.
Nessa perspectiva vem sendo realizada a pesquisa, cujos resultados parciais são objeto
deste trabalho. Como resultado do levantamento já realizado no universo das bibliotecas centrais
e/ou sistemas de bibliotecas das universidades públicas brasileiras identificou-se aquelas que vêm
utilizando os dispositivos de comunicação como blogs, twitters, entre outros, como recurso de
comunicação com seus usuários para mediar o acesso e o uso da informação.
Temas como mediação da informação, web social, comunicação e redes sociais estão abordados
em articulação com aqueles que tratam da biblioteca universitária, buscando-se contextualizá-los
no âmbito das atividades desenvolvidas nesse ambiente. O tratamento dessas temáticas amplia a
reflexão sobre as atividades de mediação da informação no âmbito da biblioteca universitária e sobre
a necessidade de constante ressignificação dessas. A interação entre os sujeitos, assim como entre eles
e a biblioteca, favorecendo o acesso, uso e a apropriação da informação, representa a temática central
que permeia este trabalho.
2 DELINEAMENTO DA PESQUISA
Os resultados parciais da pesquisa em andamento, apresentados neste texto, foram obtidos
através da conclusão da primeira etapa da investigação que consistiu na consulta aos sites das
universidades públicas brasileiras, identificadas nos sites do MEC e ABRUEM (Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais). A partir da consulta aos sites
das universidades públicas brasileiras foi realizado o levantamento exaustivo de todas as bibliotecas
centrais e/ou sistemas de bibliotecas para verificar aquelas que vêm utilizando os dispositivos de
comunicação como o “fale conosco”, listas e fóruns de discussão, blogs, twitters, dentre outros, como
espaço de comunicação com seus usuários para mediar a informação.
A seleção do universo das bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas se pautou no
critério de escolha daquelas bibliotecas ou órgãos coordenadores de um conjunto de outras bibliotecas
universitárias para as quais representam a referência no sentido da implantação de novos serviços,
produtos ou experiências, como seria o caso da utilização dos dispositivos de comunicação na web
para maior interlocução com os usuários. A partir desses dados foi possível examinar os websites
das bibliotecas para análise dos resultados apresentados neste trabalho e discutidos sob o foco da
literatura que aborda os temas das redes sociais e web social como recursos importantes para os
processos de comunicação, interação e troca de informação entre os sujeitos no ambiente virtual. Por
outro lado, também se considera que, conforme Perrotti (2010), a mediação da informação é um tema
a ser tratado tanto em relação ao processo de transmissão para o acesso e uso da informação quanto
na condição de ação potencializadora de produção de sentidos e significados.
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Assim, o objetivo da etapa já concluída da pesquisa foi o de levantar quais os dispositivos de
comunicação mais utilizados para interlocução direta com os usuários nos sites dessas bibliotecas,
sendo que o estudo se caracteriza como de nível descritivo com a adoção do método survey. Nessa
primeira etapa da investigação os dados foram tratados e analisados numa abordagem quantitativa.
3 BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA E A MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO: REFLEXÕES
SOBRE A RESSIGNIFICAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E DO SEU ESPAÇO
As bibliotecas universitárias apresentam-se como espaço de cultura, caracterizando-se como
um elo entre o conhecimento que foi produzido no passado e a necessidade de crescimento dos
sujeitos no presente. Através de materiais informacionais, que também podem ser entendidos como
elementos culturais, uma vez que representam uma trajetória de construção histórica dos sujeitos. Por
meio desses materiais os leitores podem interagir com outros sujeitos produtores de conhecimento no
passado ou no presente, deste modo podem acessar os conteúdos informacionais, desenvolvendo e
criando novas informações e conhecimentos.
Os bibliotecários, ao favorecerem a aproximação dos usuários com os elementos materiais e
imateriais disponíveis nas bibliotecas, podem vir a auxiliá-los na mudança de sua relação com o meio
social em que vivem, já que, como afirmam Perrotti e Pieruccini (2007), através da relação com o
conhecimento e a cultura os sujeitos podem se tornar autônomos e protagonistas, na medida em que
são capazes de criar e recriar novas oportunidades.
Ao refletir sobre a biblioteca na perspectiva da mediação, pode-se analisar que o ambiente
físico da biblioteca já representa um importante elemento para o desenvolvimento dos usuários da
informação, haja vista que o conjunto de elementos materiais da biblioteca tem um objetivo específico
que é o de possibilitar e facilitar, de modo confortável, o acesso e uso da informação. Ao se observar
o modo como esses objetos são articulados e disponibilizados, a maneira pela qual os profissionais
da biblioteca realizam o atendimento, o modo como os usuários se comportam, as informações que
são visualizadas nesse espaço, se verifica que todos esses elementos, entre outros, geram sentidos e
transmitem significado para os sujeitos. Significados que podem ou não provocar nesses sujeitos um
sentimento mais positivo em relação a esse ambiente. Caso seja positivo, esses sujeitos podem passar
a considerar a biblioteca como um ambiente propício à construção de conhecimentos.
Pode-se dizer que o próprio espaço físico da biblioteca é considerado um dispositivo de
mediação, podendo ser considerado uma “midiasfera”, que segundo Debray (1995, p. 42) representa
“[...] uma relação mental ao espaço e tempo físico. Por exemplo, não [nos] comunicamos com Deus
em qualquer lugar, mas pela mediação conjugada de certos locais privilegiados com um certo meio
de deslocamento (santuário e peregrinações).” Assim, analisando a biblioteca na perspectiva dos
estudos da midiologia realizados por Debray, pode-se dizer que ela também se caracteriza como uma
midiasfera, por ser um ambiente que reúne informações e promove o encontro delas com os sujeitos,
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através de ações de mediação direta ou indireta, concretizadas por um processo contínuo de interação
entre os sujeitos e os materiais informacionais.
Além de colecionar e disponibilizar elementos materiais, a biblioteca por sua própria natureza,
também promove em seu ambiente o acesso a elementos imateriais, haja vista que no contato com
a informação registrada (elementos materiais) e acessada no seu ambiente, o sujeito pode refletir
sobre os conteúdos lidos, pode perceber relações entre os conteúdos, pode identificar lacunas em
seus conhecimentos, nos conhecimentos registrados e compartilhados pelos autores através das
informações registradas por meio da utilização de signos.
A informação só pode ser acessada por meio dos signos, mas, por outro lado, é preciso refletir
que, os signos em si não asseguram a construção direta do conhecimento. O acesso e o domínio do
signo possibilitam ao sujeito a entrada em uma esfera mental, a partir da qual ele conscientemente
busca construir conhecimentos. Como alerta Vygotsky, o signo “Constitui um meio da atividade
interna dirigido para o controle do próprio individuo; o signo é orientado internamente.” (1998, p.7273, destaque do autor).
Pode-se refletir que através dos signos é possível a realização da comunicação, logo que eles
possibilitam a transferência de informações que o sujeito poderá, em atividade interna, vir a se apropriar
dessas informações, ampliando seus conhecimentos. Ou seja, os signos possibilitam a representação do
conhecimento e a produção da informação, enfim, o seu registro. Para a construção do conhecimento,
como destaca Vygotsky (1998), o signo, por sua natureza, precisa ser trabalhado subjetivamente pelo
sujeito, a partir dele um significado individual e distinto é produzido na esfera interior de cada sujeito.
Por outro lado, existem os instrumentos que têm uma função prática exterior, podendo ser
entendidos como um elo entre os sujeitos e o objeto, como por exemplo: os suportes de registro
da informação, de busca, seleção, acesso e recuperação da informação, disponíveis e utilizados no
ambiente físico ou virtual de uma biblioteca. Conforme Vygotsky (1998), tanto o signo quanto o
instrumento são dispositivos de mediação, por meio dos quais o sujeito pode interagir com o meio e
com os conhecimentos estabelecidos, atingindo seu próprio desenvolvimento cognitivo.
As afirmações feitas por Vygotsky (1998) nos remetem a um conjunto de dispositivos
imprescindíveis à apropriação da informação e que devem ser considerados no contexto das
atividades das bibliotecas universitárias, para a intensificação do processo de mediação. Os materiais
informacionais por serem compostos por signos podem ser considerados dispositivos que possibilitam
a transferência do conhecimento registrado (informação).
Tomando-se como referência o conceito de transmissão de Debray (1995), pode-se identificar
uma equivalência entre esse conceito na esfera dos estudos da midiologia e o conceito de transferência
da informação para a Ciência da Informação. Para Debray (1995, p. 62) a transmissão é “[...] um
processo histórico, temporalidade lenta que não é externa, mas constitutiva do fenômeno, seu motor
e razão de ser (transmitimos para anular o tempo, remontar a entropia, opor-lhe, pelo menos, uma
‘ilhota de entropia decrescente’).” Assim, pode-se considerar que a transmissão aproxima-se do que,
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no contexto da Ciência da Informação, considera-se transferência da informação, ou seja, comunicação
do conhecimento registrado e organizado que ultrapassa o tempo e o espaço, possibilitando a interação
entre sujeitos e potencializando o desenvolvimento de novos conhecimentos.
Os materiais informacionais são dispositivos de transferência da informação, todavia essa
informação só será acessada e utilizada pelos sujeitos por meio da mediação direta e indireta da
informação. Dessa maneira, o conjunto de atividades desenvolvidas pelos profissionais da informação
possibilita que os usuários tenham acesso e, em operações internas dos signos registrados nesses
dispositivos de transferência da informação, se apropriem das informações acessadas.
Entre essas atividades são identificadas algumas que promovem a mediação da informação
através de outros dispositivos que descrevem os materiais informacionais existentes, uma esfera mais
indireta, e outras que se desenvolvem em contato direto dos profissionais da informação e os usuários
da informação, e que se podem ser compreendas como atividades de mediação direta da informação, a
exemplo daquelas conhecidas como de referência e de ação cultural. Essa categorização das atividades
de mediação toma como referência a conceituação de mediação da informação de Almeida Junior
(2008) como a entende como
[...] toda ação de interferência - realizada pelo profissional da informaçãodireta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural, individual
ou coletiva; que propicia a apropriação de informação que satisfaça, plena ou
parcialmente, uma necessidade informacional.
Percebe-se que tanto na atividade de mediação indireta quanto na atividade de mediação
direta da informação, ainda que não haja uma consciência clara por parte dos profissionais que
as realizam, ocorre um processo mediador, já que o objetivo dessas atividades é o de atender as
necessidades informacionais do usuário através da criação de mecanismos de comunicação e de
compartilhamento de informações. Por outro lado, essa categorização das atividades de mediação em
direta e indireta acaba representando uma forte sinalização da necessidade de que os profissionais da
informação reavaliem o significado das atividades de organização da informação superficialmente
compreendidas como meramente técnicas, expandindo essa compreensão para identificar como seu
vetor o acesso e o uso da informação que possibilita ao usuário o seu crescimento intelectual e social.
No que tange ao acesso à informação é importante destacar o papel dos dispositivos que
auxiliam as atividades de mediação, partindo-se do pressuposto de que estes, embora não sejam o
objeto informacional em si, tampouco o sujeito da informação, integram o contexto da mediação e
interferem no processo de interação. Como já foi apresentado anteriormente, Vygotsky (1998, p. 7273) analisa o instrumento afirmando que ele é “[...] um condutor da influência humana sobre o objeto
da atividade [...]” Desse modo, instrumento pode ser entendido nesse trabalho como um dispositivo
que potencializa o acesso e a aproximação do sujeito com a informação, a exemplo, os próprios
dispositivos de comunicação disponíveis na web social.
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Ao desenvolver atividades de mediação da informação, o profissional da informação torna-se
intermediário e um facilitador da resolução das necessidades informacionais dos sujeitos. Todavia
as atividades de mediação só serão possíveis pela ação de comunicação, que deve ser considerada
uma atividade importante a ser desenvolvida para que haja interação com os usuários, devendo ser
realizada tanto presencialmente, no espaço físico da biblioteca, quanto no ambiente virtual através do
seu site e dispositivos de comunicação direta.
A comunicação é fundamental para a interação na construção do conhecimento e para a
mediação da informação. Ao interagir com a biblioteca através dos dispositivos de comunicação
na web social para ter acesso à informação, o sujeito tem a possibilidade não apenas de identificar
e localizar informações, mas também de desenvolver, em grupo, o debate, a troca de informações
e realizar outras práticas que auxiliem suas operações mentais em torno dos conteúdos acessados,
assim como as dos outros sujeitos com os quais estabelece algum diálogo. Dessa maneira, a ação
comunicativa deve ser potencializada no ambiente físico da biblioteca, como também em seu espaço
virtual, favorecendo que redes sociais se desenvolvam e se articulem a fim de ampliar a busca, o
acesso e a troca de informações, além de desenvolver a produção de novos conhecimentos.
Na formação das redes sociais a partir da biblioteca universitária, deve-se considerar e
explorar o potencial das tecnologias que permitem a superação dos limites do espaço e do tempo,
ampliando o processo de compartilhamento de informações entre os usuários e desses com a biblioteca.
A web social, também denominada web 2.0, potencializa a interlocução entre os sujeitos
na internet, fortalecendo a cultura participativa e a dinamização do processo de comunicação,
possibilitando aos sujeitos uma comunicação mais intensiva e colaborativa nesse espaço. Para
Blattmann e Silva (2007) “A web 2.0 pode ser considerada uma nova concepção, pois passa agora
a ser descentralizada e na qual o sujeito torna-se um ser ativo e participante sobre a criação, seleção
e troca de conteúdo postado em um determinado site por meio de plataformas abertas.” Através dos
dispositivos de comunicação criados e disponibilizados na web, os sujeitos podem criar e compartilhar
informações, atraindo indivíduos que possuam necessidades e características comuns, formando
redes de contato pessoal, acadêmico e profissional. No caso das bibliotecas universitárias estes dois
últimos devem constituir foco especial de atenção, já que nesses dois grupos há maior probabilidade
de ocorrer a produção de conhecimentos de natureza técnica e cientifica.
Nesse sentido, ao criar um espaço virtual, utilizando recursos de comunicação da web social, a
biblioteca poderá promover a participação e atuação dos usuários, seja na construção e disponibilização
de textos ou no debate de informações com outros usuários. A “[...] Web 2.0 é um novo espaço para
acessar, organizar, gerenciar, tratar e disseminar a informação, conhecimentos e saberes. [...] cabe
estudar, experimentar, explorar tecnologias da Web 2.0 para facilitar o acesso e ampliar o uso da
informação.” (BLATTMANN; SILVA, 2007).
No contexto da web social é necessária a ampliação de informações que desenvolvam o indivíduo
cognitivamente, impulsionando-o profissionalmente e academicamente, todavia esse processo só
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será efetivado quando os indivíduos utilizarem mais intensamente esse recurso para construção e
disseminação do conhecimento. Desse modo, é imprescindível que a biblioteca universitária atue na
construção e ampliação de seus espaços no meio virtual, de forma a possibilitar a formação cada vez
mais intensa de redes sociais que promovam o compartilhamento e debate de informações.
A partir do uso dos dispositivos de comunicação da web social para interagir com o usuário,
a biblioteca também poderá expandir a visibilidade dos seus acervos, produtos e serviços, ampliando
o uso dos conteúdos informacionais contidos em seus acervos e, até mesmo, influenciar positivamente
a própria utilização do seu ambiente físico.
Ao apresentar uma definição da biblioteca 2.0, Maness (2007) afirma que essa é “[...]
comunidade virtual centrada no usuário. Ela é socialmente rica, quase sempre um espaço eletrônico
igualitário.” Esse autor também destaca o potencial da biblioteca 2.0 para o desenvolvimento de uma
cultura participativa, que conduz a melhorias e ampliação, tanto dos serviços oferecidos pela biblioteca,
quanto das coleções. É nesse contexto de utilização do ambiente virtual para ação comunicativa e
interação que a biblioteca universitária deve buscar realizar a mediação da informação, explorando
os recursos do espaço virtual para favorecer uma aproximação com o usuário.
Vieira; Carvalho e Lazzarin (2008) também definem a biblioteca 2.0 como, uma assembléia de
usuários que fazem uso dos recursos da web social para criar, localizar e compartilhar informações no
espaço virtual das bibliotecas. Assim, a web social permite uma ação mais intensa de comunicação entre
bibliotecários e usuários, através dos seus dispositivos de comunicação que devem ser explorados para
favorecer tanto atividades de mediação para o acesso e uso da informação, quanto para o desenvolvimento
de atividades de mediação que apóiem os sujeitos no processo de apropriação da informação.
Assim, foi nessa perspectiva que se realizou a primeira fase da pesquisa em andamento,
cujos resultados parciais são apresentados e discutidos na próxima subseção deste texto.
4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Como resultado do survey para identificar os sites de bibliotecas centrais e/ou sistemas de
bibliotecas das universidades federais e estaduais, constatou-se que a Região Sudeste (54) é a que
possui maior número de bibliotecas centrais e/ou sistemas de biblioteca, enquanto as regiões CentroOeste (3) e a região Norte (5) são as que possuem um menor número de sites de bibliotecas centrais
e/ou sistemas de bibliotecas universitárias, como se pode verificar na Figura 1.
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Figura 1
Distribuição dos sites de bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas nas universidades
federais e estaduais por regiões do Brasil

Número dos sites de bibliotecas centrais
e/ou sistemas de bibliotecas das IFES
Número dos sites de bibliotecas centrais
e/ou sistemas de bibliotecas das IFES
Estaduais

Quanto à distribuição dos sites de bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas nas
universidades federais, verifica-se na Figura 1 que mais uma vez a Região Sudeste é a que possui
o maior número (19) de bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas, como também as regiões
Centro-Oeste (5) e a região Norte (8) são as que possuem o menor número de websites, dado que
aproxima a realidade das universidades estaduais e federais dessas regiões.
É importante chamar atenção para o Sudeste, já que a totalidade das bibliotecas centrais/
sistemas encontradas nessa região (54), refere-se ao somatório das diversas bibliotecas centrais/
sistemas de IES Estaduais, incluindo aquelas pertencentes à Universidade de São Paulo (USP). Ao
visualizar o site do Sistema de Bibliotecas da USP se pode perceber a existência de três grupos
de bibliotecas por área do conhecimento: ciências humanas, ciências exatas e tecnologia, ciências
biológicas. Ao acionar algum dos três links referentes a esses grupos, o usuário é encaminhado a uma
página onde são apresentados os nomes das bibliotecas alinhados à esquerda da tela e, subordinados a
esses, figuram os nomes de outras bibliotecas, conforme se pode verificar na Figura 2, sugerindo que
estas últimas estão sob a coordenação daquelas cujos nomes vêm em destaque à margem esquerda.
Assim, constata-se que somente a USP possui a maior parte das bibliotecas que desempenham um
papel de coordenação nas universidades da Região Sudeste (44).
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Figura 2
Tela indicadora da estrutura hierárquica das bibliotecas da USP

Para o melhor entendimento da distribuição percentual dos sites de bibliotecas centrais e de
sistemas de bibliotecas (Figuras 1) nas universidades públicas brasileiras, pode-se examinar a Tabela1
na qual é possível constatar essa distribuição entre as IFES (33,9 %) e as IES Estaduais (60%).
Tabela 1
Distribuição percentual das bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas
de universidades públicas nas Regiões do Brasil

Regiões brasileiras

Bibliotecas centrais e/ou sistemas
de bibliotecas das IFES

Bibliotecas centrais e/ou sistemas
de bibliotecas das IES Estaduais

N

%

N

%

Norte

8

14,3

5

5,6

Nordeste

15

26,8

15

16,7

Sudeste

19

33,9

54*

60,0

Sul

9

16,1

13

14,4

Centro-Oeste

5

8,9

3

3,3

(56)

(100,0)

(90)

(100,0)

Totais

*Nota: Dessas 54 bibliotecas da Região Sudeste, 44 pertencem à USP.

Por outro lado, também se observa na Tabela 1, que as Regiões Centro-Oeste (8,9% - 3,3%)
e Norte (14,3% - 5,6%) são as que têm um menor percentual de bibliotecas centrais e de sistemas de
bibliotecas, tanto nas IFES quanto nas IES estaduais.
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Com a visita em cada um dos sites de bibliotecas centrais e/ou sistema de bibliotecas foi possível
identificar que parte daqueles pertencentes às IES Estaduais, 4 encontrava-se em construção/ fora do
ar, conforme se pode verificar na Tabela 2. Dessa maneira, dos 146 sites de bibliotecas dessa natureza,
9 deles não puderam ser visitados, sendo que 5 não foram encontrados e 4 estão em construção ou
fora do ar. Pôde-se perceber que estas bibliotecas, centrais ou os sistemas de bibliotecas, por serem
órgãos coordenadores do conjunto das bibliotecas dessas universidades, deveriam investir mais na
criação e manutenção dos seus ambientes virtuais, assegurando uma interlocução mais contínua com
seus usuários, para além do ambiente físico.
Tabela 2
Distribuição percentual da situação dos sites das bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas (jan./jun.2011)

Sites encontrados

Regiões
brasileiras
N

%

Norte

6

11,1

3

3,6

2

100,0

0

0

0

0

2

50,0

Nordeste

15

27,8

11

13,3

0

0

2

66,7

0

0

2

50,0

Sudeste

19

35,2

54

65,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sul

9

16,7

13

15,7

0

0

0

0

0

0

0

0

Centro-Oeste

5

9,2

2

2,4

0

0

1

33,3

0

0

0

0

Totais em %
Total de casos

(54) (100,0)

IFES

Sites em construção/
fora do ar
IFES IES Estaduais

IES
Estaduais
N
%

Totais parciais

IFES

Sites não encontrados

N

%

IES
Estaduais
N
%

N %

N

%

(83) (100,0) (2) (100,0) (3) (100,0) (0) (0)

(39,4)

(60,6)

(40,0)

(137)

(60,0)
(5)

Total Geral

(0)

(4) (100,0)
(100,0)
(4)

(146)

Vale destacar que a não localização de alguns sites de bibliotecas centrais e de sistemas de
bibliotecas pode estar relacionada a problemas de visibilidade em função da apresentação deles nos
sites das universidades. Por outro lado, se esse foi o motivo da não localização do site, este pode ser
um indicativo de que, talvez, essas bibliotecas não estejam atentas em tornar os links de acesso para
seus sites rapidamente identificados. Assim, a não localização desses links nesta pesquisa permite
a inferência de que os usuários dessas bibliotecas, provavelmente, enfrentem o mesmo problema
quando buscam acessá-las na web.
Dessa maneira, mesmo as bibliotecas que dispõem de espaços virtuais, e mais diretamente
de dispositivos de comunicação, precisam reavaliar suas formas de comunicação com os usuários
e intensificar a utilização dos seus espaços virtuais, considerando, à luz das reflexões de Vygotsky
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(1998), que o instrumento, ou o dispositivo de comunicação, na condição de elemento que interfere
no processo de interação, pode potencializar o acesso e a aproximação do sujeito com a informação.
Como se pode observar na Tabela 3, das 146 bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas
identificadas no levantamento, 137 delas tinham sites acessíveis na ocasião da pesquisa. Por outro
lado, desses 137 sites, 8 deles direcionavam os usuários a catálogos online, limitando o contato com
o universo da biblioteca, ao contato com a descrição da sua coleção, não apresentando seus serviços,
produtos e os espaços de interlocução por meio dos quais o usuário pode interagir com a biblioteca.
Nestes casos os usuários não contam com um espaço de interlocução direta com as bibliotecas centrais
ou sistemas de bibliotecas no ambiente virtual, tendo reduzida a possibilidade de dialogar e explorar
mais intensamente a potencialidade desse espaço de conhecimento e cultura. Conforme os dados
apresentado na Tabela 3, observa-se que os sites encontrados de bibliotecas centrais e/ou sistemas
de bibliotecas da Região Centro-Oeste, em sua totalidade (7), oferecem diversas informações aos
usuários, sendo que 5 deles pertencem às IFES (10%) e 2 (2,5%) às IES Estaduais, não se limitando
apenas a oferecer um link de acesso ao catálogo online.
Tabela 3
Distribuição percentual dos sites de bibliotecas centrais e /ou sistemas de bibliotecas
de acordo com o tipo de apresentação das informações (jan./jun. 2011)

Regiões
brasileiras
Norte

Links de sites que redirecionam apenas
para o catálogo
IFES
IES Estaduais
N
%
N
%
1
25,0
1
25,0

Sites encontrados que oferecem diversas
informações
IFES
IES Estaduais
N
%
N
%
5
10,0
2
2,5

Nordeste

1

25,0

1

25,0

14

28,0

10

12,7

Sudeste

0

0

1

25,0

19

38,0

53

67,1

Sul

2

50,0

1

25,0

7

14,0

12

15,2

Centro-Oeste

0

0

0

0

5

10,0

2

2,5

Totais parciais

(4)

(4)

(100,0)

(50)

(100,0)

(79)

(100,0)

Totais em %
Total de casos

(100,0)
(50,0)

(50,0)

(38,8)

(8)

(61,2)
(129)

(137)
Ainda no que se refere à Tabela 3, pode-se verificar que a Região Sudeste também se destaca
em relação à maior quantidade de sites encontrados de bibliotecas centrais e/ou sistemas, sendo que
38% deles pertencem às IFES e 67,1% às IES Estaduais, desse modo, nessa Região concentra-se o
maior número de sites investigados nessa pesquisa.
Quando a biblioteca opta por disponibilizar um link na página da universidade denominado
“biblioteca” faz com que o usuário parta do pressuposto que nesse espaço ela apresentará, ao menos, as
informações básicas sobre o seu funcionamento, permitindo um conforto maior no acesso a biblioteca,
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já que nesse ambiente virtual o usuário pode obter elementos que facilitem o seu planejamento de
visitas locais, de consulta ao catálogo online, busca dos itens para leitura, identificação dos produtos
e serviços que pode explorar para melhor desenvolver seus estudos e, até mesmo, os horários de
funcionamento e profissionais aos quais deve se dirigir. Desse modo, justifica-se que, além da
disponibilização do catálogo online a biblioteca ofereça aos seus usuários as informações necessárias
ao planejamento de suas ações e interações com a biblioteca para resolução de suas necessidades
informacionais. Nesse sentido, ela deve também informar os dispositivos de comunicação que
disponibiliza para uma interação mais direta.
Ao potencializar a utilização dos seus produtos e serviços, assim como estimular e orientar a
própria visitação e exploração do ambiente físico da biblioteca, os profissionais da informação estarão
compreendendo e tratando o seu local de trabalho como uma midiasfera na perspectiva apresentada
por Debray (1995), de um ambiente que reúne informações, instrumentos, recursos, agentes e ações
por meio das quais se alcança a produção de sentidos e, ao mesmo tempo, a transmissão de saberes.
Conduzindo o trabalho nessa dimensão, a biblioteca permitirá que o usuário reconheça a importância
que a biblioteca tem para sua formação.
Por outro lado, quando a biblioteca estimula e integra às suas atividades a prática da
interlocução presencial e virtual, através dos dispositivos de web social ampliando os espaços de
troca de informações, de debate e de cooperação, proporcionam um ambiente capaz de estimular
o acionamento da zona de desenvolvimento proximal dos usuários em atividade cooperativa; que,
conforme Vygotsky (1995), abrindo a possibilidade do desenvolvimento cognitivo e da ampliação da
bagagem de conhecimento dos envolvidos nessa interlocução.
Ao realizar atividades de mediação da informação (ALMEIDA JUNIOR, 2008), os
bibliotecários aproximam os sujeitos da resolução de suas necessidades informacionais. Todavia, as
atividades de mediação só serão possíveis por meio de ações de comunicação, que são essenciais à
interação entre bibliotecário e usuários, como também entre os próprios usuários. Assim, a biblioteca
deve fazer uso e explorar os dispositivos que ampliam o processo de comunicação em seus ambientes.
Conforme se pode observar na Tabela 4, das 129 bibliotecas centrais e/ou sistemas de
bibliotecas que oferecem diversas informações em seus sites, 91 delas disponibilizam algum tipo
de dispositivo de comunicação que permite uma interação direta com seus usuários, sendo que 39
desses sites (42,9%) pertencem às bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas das IFES e 52
(57,1%) pertencem às bibliotecas centrais e sistemas de bibliotecas das IES Estaduais. Em relação à
distribuição das bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas das IFES por Regiões do Brasil, no
que tange ao uso dos dispositivos de comunicação em seus sites, as bibliotecas das Regiões Sudeste
(15- 38,5%) e Nordeste (13 – 33,3%) são as que mais se destacam. Essas Regiões também possuem
o maior número de bibliotecas centrais e sistemas de bibliotecas pertencentes às IES Estaduais que
utilizam dispositivos de comunicação, sendo que dessas 40, (76,9%) pertencem à Região Sudeste e 6
(11,6%) à Região Nordeste.
GT3

841

Tabela 4
Distribuição percentual dos sites de bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas
que utilizam algum tipo de dispositivo de comunicação

Regiões brasileiras

Bibliotecas centrais
e/ou sistemas de
bibliotecas das IFES
N
%

Bibliotecas centrais e/ou
sistemas de bibliotecas
das IES Estaduais
N
%

Norte

1

2,6

0

0

Nordeste

13

33,3

6

11,6

Sudeste

15

38,5

40

76,9

Sul

8

20,5

5

9,6

Centro-Oeste

2

5,1

1

1,9

Totais parciais

(39)

(100,0)

(52)

Totais em %

(42,9)

Total geral de sites que
oferecem dispositivos de
comunicação

(100,0)
(57,1)

(91)

Total geral de sites que
oferecem diversas informações

(129)

Considerando que essas 91 bibliotecas podem estar disponibilizando informações
esclarecedoras para o uso dos seus produtos e serviços, como também orientando seus usuários na
busca da informação, estabelecendo comunicação direta que favorece a interlocução com os usuários
através desses dispositivos, acredita-se que elas têm maiores possibilidades de promoção do espaço do
debate e colaboração. Essa condição pode estar contribuindo para que essas bibliotecas universitárias
cumpram sua missão de favorecer a formação de sujeitos, mais autônomos e, como defendem Perrotti
e Pieruccini (2007), protagonistas na relação com o conhecimento e a cultura.
Os dispositivos de comunicação da web 1.0 e, em especial, da web social favorecem a construção
de um ambiente colaborativo. Dispositivos como a lista de discussão, “fale conosco”, blog, twitter,
orkut, facebook, se constituem em recursos importantes para deflagrar o processo de mediação da
informação. Assim, o exame dos dispositivos de comunicação, tanto da web 1.0 quanto da web social,
torna-se importante para que se possa avaliar em que medida as bibliotecas universitárias referenciais
(centrais e os sistemas de bibliotecas) estão empenhadas em promover uma maior interlocução com
seus usuários. Os dispositivos da web 1.0 se caracterizam como recursos textuais e “estáticos” por
não potencializarem a interação e o debate mais intensivo, além da construção colaborativa, embora
favoreçam algum tipo de acesso à informação, permitindo ainda que os usuários exponham suas
dúvidas. Ainda que sejam disponibilizados nos ambientes virtuais das bibliotecas, os dispositivos
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da web 1.0 devem ser trabalhados em conjunto com outros dispositivos da web social, já que esses
últimos promovem, mais ativamente, a comunicação e o debate, assim como uma interação mais
dinâmica entre os sujeitos.
Ao se identificar os dispositivos de comunicação da web 1.0, constatou-se que somente 28
bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas que pertencem às IFES utilizam esses recursos
como demonstra a Tabela 5. Talvez esse número mais reduzido esteja associado ao fato de que esses
dispositivos, embora permitam o contato entre bibliotecário e usuário, se restringem à comunicação
entre os participantes diretos da ação, não acionando a participação, debate e colaboração em uma
esfera coletiva.
Ainda observando a Tabela 5, verifica-se que, dos 28 sites de bibliotecas das IFES que possuem
algum tipo de dispositivos da web 1.0, 23 deles (82,1%) possuem “fale conosco” e outros 8 (28,6%)
oferecem o recurso de “perguntas ou dúvidas freqüentes”. Por outro lado, na análise das bibliotecas
das IES Estaduais, foi constatado que esses mesmos dispositivos também se apresentam em maior
número, sendo que 43 desses sites (95,6%) possuem “fale conosco” e outros 9 (20,0%) oferecem o
recurso de “perguntas ou dúvidas freqüentes”, dados que guardam semelhança com aqueles obtidos
junto às bibliotecas das IFES. Nos dois contextos o “fale conosco” vem sendo a opção mais utilizada.
Das 73 bibliotecas centrais/ sistemas que utilizam dispositivos da web 1.0, 66 delas (90,4%) usam o
“fale conosco” (IFES – 82,1% - IES Estaduais - 95,6%).
Tabela 5

Distribuição percentual dos sites de Bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas das IES
por tipo de dispositivos de comunicação da web 1.0
Bibliotecas centrais/ sistemas
Total de sites
Dispositivos de comunicação da web 1.0
de bibliotecas
por tipo de
IFES
IES Estaduais
dispositivo
N
%
N
%
N
%
Fale Conosco

23

82,1

43

95,6

66

90,4

Lista/ Fórum de discussão

1

3,6

0

0

1

1,4

Perguntas/ dúvidas freqüentes

8

28,6

9

20,0

17

23,3

Enquetes

6

21,4

2

4,4

8

10,9

Total de sites que oferecem dispositivos de
comunicação da web 1.0 por tipo de IES

(28)

Total geral de sites que oferecem os
dispositivos da web 1.0

(45)

(73)

Por outro lado, ao examinar o uso dos dispositivos de comunicação da web social pelas
bibliotecas centrais e sistemas de bibliotecas das IES, se percebe certo avanço em relação a
pesquisas anteriores, já que em 54 sites examinados (IFES - 26 / IES Estaduais - 28) observou-se
a disponibilização dos recursos de comunicação da web social, como se pode observar na Tabela 6.
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Tabela 6
Distribuição percentual dos sites de bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas das IES
por tipo de dispositivos de comunicação da web social
Dispositivos de comunicação da web social

Orkut

Bibliotecas centrais/
sistemas de bibliotecas
IFES
IES Estaduais
N
%
N
%
2
7,7
2
7,1

Total de sites
por tipo de
dispositivo
N
%
4
7,4

Twitter

17

65,4

18

64,3

35

64,8

Blog

9

34,6

15

53,6

24

44,4

Youtube

1

3,8

0

0

1

1,8

Wiki

0

0

1

3,6

1

1,8

Flickr

1

3,8

1

3,6

2

3,7

RSS

7

8

28,6

15

27,7

Facebook

4

4

14,3

8

14,8

Delicious

1

1

3,6

2

3,7

MySpace

0

0

0

0

0

Total de sites, por tipo de IES, que oferecem
dispositivos de comunicação da web social

26,9
15,4
3,8
0
(26)

Total geral de sites que oferecem os
dispositivos da web social

(28)
(54)

Ainda analisando a Tabela 6, verifica-se que nos 26 sites examinados nas IFES, os dispositivos
mais utilizados pelas bibliotecas centrais e/ou sistemas de bibliotecas são o twitter (17 – 65,4%), o
blog (9 – 34,6%) e o RSS (7 – 26,9%), dados que guardam semelhança com aqueles obtidos junto às
bibliotecas das IES Estaduais, onde o twitter é utilizado por 18 dessas bibliotecas (64,3%), o blog por
15 delas (53,6%) e o RSS por 8 (28,6%).
Por outro lado, numa análise comparativa das informações apresentadas na Tabela 5 com
aquelas demonstradas na Tabela 6 verifica-se que, entre os dispositivos da web 1.0, o “fale conosco” é o
mais utilizado pelas bibliotecas centrais/ sistemas das IES brasileiras (66 – 90,4%), valores superiores
ao uso dos dispositivos da web social, já entre estes, o mais utilizado é o twitter (35 – 64,8%). A partir
desses dados se pode inferir que a comunicação nos espaços virtuais dessas unidades de informação
ainda se encontra em um estágio “usuário – biblioteca”, não ampliando a comunicação para um
contexto mais colaborativo e participativo, através do uso dos recursos da web social, condição
estimuladora da formação e do desenvolvimento de redes sociais, onde a troca de informações e o
debate podem ser potencializados.
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De qualquer modo, esses resultados sinalizam alguma evolução no uso dos dispositivos
de comunicação na web pelas bibliotecas centrais e/ ou sistemas de bibliotecas das universidades
brasileiras. Ainda que quantitativamente o número de bibliotecas universitárias referenciais (centrais
e os sistemas de bibliotecas) que fazem uso desses recursos não esteja perto dos níveis percentuais
que poderiam ser considerados como ideais, ao se comparar os resultados desta pesquisa com aqueles
obtidos por Gomes, Prudêncio e Conceição (2010), verifica-se que tem ocorrido um avanço importante
nas iniciativas das bibliotecas universitárias em ampliar a exploração dos recursos da web.
Concluído o levantamento, verificou-se que das 91 bibliotecas centrais e/ou sistemas de
bibliotecas, 54 delas oferecerem dispositivos de comunicação da web social e possivelmente estão,
conforme Blattmann e Silva (2007), potencializando ações mais ativas e participantes dos sujeitos na
web, que desse modo podem vir a permutar conteúdos, interpretações e selecionar informações, com
a estimulação do processo criativo. Além disso, por meio de suas atividades no seu espaço virtual,
essas bibliotecas têm se aproximado do perfil da biblioteca 2.0, que favorece o desenvolvimento de
uma cultura participativa. (MANESS, 2007; VIEIRA; CARVALHO; LAZZARIN, 2008).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A comunicação é um processo fundamental nas atividades de mediação da informação.
Tanto em atividades de mediação indireta, a exemplo daquelas voltadas à organização da informação,
quanto naquelas de mediação direta, como a disseminação seletiva da informação e dos serviços de
referência a comunicação é basilar.
Embora as atividades de mediação direta possibilitem uma aproximação maior entre o
bibliotecário e o usuário, e uma interação mais intensa, tanto nelas quanto naquelas consideradas
indiretas deve haver uma preocupação e uma atenção do bibliotecário em avaliar, inovar e propor
melhorias no processo de comunicação com o usuário.
Nesse sentido, a partir da preocupação com a interlocução mais ampla com o usuário e o
desejo de favorecer a sua formação, a biblioteca universitária deve explorar mais intensamente os
recursos da web social, contribuindo assim com a formação de redes sociais no seu ambiente físico e/
ou virtual, desenvolvendo uma interação mais intensa entre bibliotecários e usuários, como também
entre os próprios usuários, garantindo a troca de informações, o debate, e facilitando a apropriação
da informação.
Os resultados parciais dessa investigação, ainda que relativos a uma amostra das bibliotecas
centrais e/ou sistemas de bibliotecas universitárias, já apontam para um crescimento do número de
bibliotecas universitárias que estão fazendo uso dos dispositivos de comunicação em seus ambientes
virtuais. Isso também demonstra a existência de uma preocupação desses ambientes em desenvolver
o processo de interlocução com seus usuários através dos dispositivos de comunicação na web.
Conclui-se, portanto, que tem ocorrido um crescimento da reflexão por parte dessas bibliotecas
quanto à importância da comunicação em seus ambientes. Dessa maneira, a biblioteca universitária
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pode estar caminhando para um processo de ressignificação das suas atividades de mediação da
informação, o que poderá fazer com estas se tornem mais favorecedoras do desenvolvimento cognitivo
e da ampliação do conhecimento dos usuários, a partir da intensificação do processo dialógico.
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COMUNICAÇÃO ORAL

COMPETÊNCIAS INFOCOMUNICACIONAIS
EM AMBIENTES DIGITAIS: OBSERVAÇÃO EM
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL EM SALVADOR
Jussara Borges, Lídia Oliveira, Othon Jambeiro
Resumo: Em ritmo crescente, pessoas e organizações valem-se de recursos disponíveis no ou acessáveis a partir do - ambiente digital para resolver questões de seu interesse. Isto exige a
mobilização de competências para procurar e trocar informações, e também para interagir com outras
pessoas nesses ambientes. Neste artigo empreende-se uma discussão que tem como alvo: 1) uma
proposta inicial para relacionar as competências inerentes ao ambiente digital; 2) a aplicação empírica
dessa proposta em organizações da sociedade civil de Salvador. Os procedimentos metodológicos
envolveram revisão de literatura, entrevistas e observação das competências empregadas. Como
principais resultados, considera-se que essas competências podem ser organizadas em termos de
competências operacionais, competências em informação e competências em comunicação, sendo
identificadas no conjunto por competências infocomunicacionais. Entre as organizações pesquisadas,
as competências infocomunicacionais encontram-se irregularmente distribuídas, sendo a competência
em comunicação a menos desenvolvida. Conclui-se que a proposta aqui apresentada pode contribuir
como um instrumento de ajuda à análise dos contextos de uso das tecnologias da informação e da
comunicação enquanto mediadoras dos processos sociais.
Palavras-chave: Competências infocomunicacionais. Competências em informação. Competências
em Comunicação.
1 INTRODUÇÃO
Cada vez mais as tecnologias digitais permeiam as atividades humanas, exigindo que os
indivíduos lancem mão de uma crescente variedade de habilidades técnicas, cognitivas e sociais.
Aqueles que conseguem entender e usar confortavelmente as facilidades tecnológicas colocam-se
em vantagem em termos não só de educação e emprego – os itens mais evidenciados nas políticas
públicas – mas em todos os aspectos da vida que exigem comunicação e informação. Há também
no domínio dessas técnicas um aspecto de emancipação e igualdade social, na medida em que a
facilidade de comunicação propicia a milhões de indivíduos controlar e estreitar suas relações com o
mundo: “Esse controlo e este uso são valorizantes, tanto mais porque se referem muitas vezes àqueles
que se sentem abandonados pela sociedade.” (Wolton, 2006, p. 11).
No Brasil, pesquisa do Comité Gestor da Internet (CGI.br) sobre o uso das TICs demonstrou
que em 2009 45% dos brasileiros já haviam acessado a Internet alguma vez na vida, sendo que 39%
nos últimos três meses da pesquisa. No entanto “dentre o total de pessoas que nunca acessaram a
Internet, mas já utilizaram computador, a falta de habilidade com o equipamento e com a Internet é a
principal razão da falta de uso, contabilizando pouco mais da metade das declarações, 53%.” (Comitê
Gestor da Internet no Brasil, 2010, p. 140). Portanto, embora a Internet venha experimentando uma
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penetração crescente no Brasil, a questão das competências permanece uma barreira.
O desenvolvimento de competências em ambientes digitais pode ser visto como parte de um
processo social atual, no qual indivíduos e organizações estão sendo confrontados com a necessidade de
empregar um conjunto de competências requeridas para usar diferentes tipos de informação, serviços
e produtos, bem como interagir socialmente através dos meios eletrônicos. Assim, é fundamental
compreender o que e quais são as competências exigidas ou promovidas neste contexto.
A partir desse quadro contextual, este artigo tem por objetivos propor um esquema
conceitual quanto às competências subjacentes ao conceito de competência em ambientes digitais
– ou competências infocomunicacionais, como vamos usar – e submeter esse esquema a um estudo
exploratório com nove organizações da sociedade civil de Salvador. Essas organizações constituem o
objeto empírico de análise porque o presente trabalho filia-se a uma pesquisa de doutoramento na qual
são investigadas as formas de participação política dessas organizações, o uso que fazem da Internet
para tal participação e as respectivas competências infocomunicacionais empregadas no processo.
Assim, o presente trabalho constitui um recorte com este último aspecto da pesquisa.
Em termos conceituais advoga-se que no primeiro nível de construção de conhecimento está
o indivíduo. É ele quem recebe informações por meio de seus sentidos e as processa seletivamente
de acordo com sua estrutura prévia de conhecimento. O conhecimento, neste nível, é, e sempre será,
do indivíduo. Num segundo nível, contudo, o dos seus grupos de referência - família, escola, grupos
de vizinhança etc. - há um compartilhamento de conhecimentos pelo qual, ao mesmo tempo em que
se socializam, os indivíduos constróem camadas de conhecimento coletivo, partilhado pelos que
constituem os grupos a que se filia durante sua vida. Ao pertencer a uma organização, particularmente
se tiver relação de emprego ou outro tipo de compromisso formal, este partilhamento vai se dar muito
provavelmente de forma mais sistemática e em função dos objetivos e estratégias da organização.
Haverá aí uma camada substancial de conhecimento coletivo, muito provavelmente cuidadosamente
gerenciada por executivos ou pelos proprietários. As competências infocomunicacionais com que
lida este trabalho estão nesta camada de conhecimento coletivo, construídas em função dos objetivos
e estratégias das Oscips. Elas não as mesmas que os indivíduos têm isoladamente, mas se constituem
organicamente, a partir deles, na estrutura de conhecimento (competências de toda natureza)
previamente adquiridas pela organização, como decorrência do conhecimento (competências) que
os indivíduos têm ao serem admitidos, ou são levados a ter por determinação (treinamento) da
organização.
2 COMPETÊNCIAS EM AMBIENTES DIGITAIS
Gilster (1997, p. 1), considerado o precursor da expressão digital literacy, define-a como “a
habilidade para entender e usar informação em múltiplos formatos, provenientes de diversas fontes,
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quando é apresentada via computadores.”8 Essa definição centrada na informação é muito próxima do
conceito de competência informacional. A competência informacional é, sem dúvida, uma competência
central entre as competências em ambientes digitais. No entanto, não podem ser entendidas como
sinônimos porque a competência informacional não abrange o aspecto relacional, as competências
empregadas para interagir e construir em colaboração; em última análise a atitude de comunicação.
Buckingham (2008, p. 77) chegou a constatação semelhante: “Há pouco reconhecimento aqui dos aspectos
simbólico ou persuasivo dos media digitais, das dimensões emocionais de nossos usos e interpretações
desses meios, ou mesmo de aspectos dos media digitais que excedem a mera `informação`.”9
Bawden (2002) observou que a competência em ambiente digital deve incluir a valorização
da dupla natureza da Internet, que permite ao utilizador comunicar-se, difundir e publicar, além de
acessar a informação. Além disso, características como hipertextualidade, organização anárquica e
comunicação síncrona demandam capacidade de organização do conhecimento e interatividade.
Também se deve lembrar que as competências em ambientes digitais estão entrelaçadas
com outras competências, como o domínio da língua natal e de língua estrangeira. Bawden (2008)
questiona-se se a alfabetização per se deveria ser parte da competência digital (talvez como uma
habilidade básica) ou se deve ser assumida como prévia. A concepção deste trabalho, no entanto,
não se filia a uma ou outra opção, considerando que pessoas não alfabetizadas vêm desenvolvendo
competências em ambientes digitais; e também a alfabetização não se limita a uma competência
circunscrita ao meio digital.
De qualquer forma, o domínio da língua natal não pode ser desconsiderado. Além disso,
muitos softwares têm um uso limitado porque apresentam instruções em língua estrangeira. O mesmo
ocorre com informação recuperada da Internet, onde o inglês é a língua dominante (Huerta; SandovalAlmazán, 2007). Nesse sentido, Romani (2009) considera que o e-competente é o que complementa
o uso de alguma tecnologia com outras proficiências e conhecimentos. Calvani e outros (2008)
propuseram as seguintes características para as competências em ambientes digitais:
• Elas são multidimensionais, porque implicam a integração de habilidades de natureza cognitiva,
relacional e social;
• Elas são complexas, uma vez que as competências em ambientes digitais não são completamente
quantificáveis com testes únicos, requerendo tempo e diferentes contextos para que emerjam e
possam ser medidas;
• Elas são interconectadas, porque não são independentes de outras competências chaves, como
leitura, numeracia, resolução de problemas, habilidades de inferência, entre outras;
• Elas são sensíveis ao contexto sócio-cultural, porque seu significado pode mudar com o tempo,
de acordo com o contexto e com diferentes cenários.
8
Tradução livre de: “Digital literacy is the ability to understand and use information in multiple formats from a wide range of
sources when it is presented via computers”.
9
Tradução livre de: “There is little recognition here of the symbolic or persuasive aspects of digital media, of the emotional
dimensions of our uses and interpretations of these media, or indeed of aspects of digital media that exceed mere “information.”
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O conceito ainda está baseado na compreensão fundamental das questões éticas e legais que
permeiam o acesso, uso e comunicação da informação (Somerville et al., 2008). Outro aspecto que
tangencia as competências em ambientes digitais é a consciência do papel das TICs na sociedade e a
compreensão de suas potencialidades e limitações, benefícios e prejuízos.
Evidentemente não se pode falar de competência no singular. Por exemplo, nos atos de jogar,
procurar algo na rede ou trocar e-mails, as pessoas mobilizam uma diversidade de competências, de
acordo com os media que utilizam e objetivo de sua ação.
Apesar de tanto se escrever sobre o assunto, o conceito se mostra insuficiente para explicar
adequadamente o fenômeno que se quer observar. Daí o motivo de propomos um novo conceito, que
não rompe com os existentes, mas avança no sentido de melhor qualificar a relação do indivíduo
e das organizações com o ciberespaço. Neste trabalho se introduz o conceito de Competências
Infocomunicacionais em Ambientes Digitais, sobre o qual se discorre a seguir, e que parece atender
mais completamente à necessidade de compreender a relação dos seres humanos entre si, por meio
das tecnologias digitais de informação e comunicação.
3 COMPETÊNCIAS INFOCOMUNICACIONAIS
Dentre as diversas propostas encontradas na literatura (Gilster, 1997; Eshet-Alkalai, 2004;
van Deursen; van Dijk, 2009), a desenvolvida por Calvani e outros (2008) parece muito próxima da
nossa compreensão, ainda que expressa por termos diferentes. A proposta é baseada na coexistência
de três dimensões inter-relacionadas:
1. Tecnológica: habilidade para explorar e resolver problemas em contextos tecnológicos de
forma flexível;
1. Cognitiva: envolve leitura, selecção, interpretação e avaliação de dados e informações,
considerando aspectos de pertinência e confiabilidade;
1. Ética: expressa pela interação com outros indivíduos de forma construtiva e com senso de
responsabilidade.
A intersecção dessas três dimensões levaria à compreensão do potencial das redes tecnológicas
para a construção do conhecimento em colaboração. Observa-se, no entanto, que está ausente a
dimensão social, ou seja, aquela na qual se situam as relações de negociação, argumentação, partilha
e cooperação.
Para Lankshear e Knobel (2008, p. 4) “esta enorme variedade [de competências] significa que a
alfabetização digital pode ser vista como uma estrutura para integração de várias outras alfabetizações
e conjunto de habilidades sem a necessidade de abarcar todas ou servir como uma alfabetização
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para gerir todas as outras.”10 Assim, é preciso reconhecer que nenhuma lista de componentes de
competências infocomunicacionais será completa, nem é possível reduzi-la a um número finito de
estágios lineares, porque nenhum modelo específico será apropriado para todas as pessoas, ou para
a mesma pessoa em momentos diferentes de sua vida (Bawden, 2008). O que podemos é propor
modelos aproximados, tendo a consciência da necessidade constante de atualização das competências
em razão de um ambiente em mudança.
Apesar dessa inconstância, podemos dizer que as pessoas combinam aspectos cognitivos,
sociais e habilidades técnicas para usar as plataformas digitais para produzir valor. A partir de um
exercício de reflexão sobre quais seriam as competências em ambientes digitais – considerando as
características discutidas acima – observamos que as competências ora ligam-se à capacidade de
localizar, avaliar e aplicar a informação – competências em informação -, ora referem-se à necessidade
de estabelecer relações, negociar, articular, argumentar – competências em comunicação – através
das ferramentas digitais. Subjacentes a essas duas competências estão as competências operacionais,
ligadas ao manuseio de hardware e software. Assim, parece mais adequado falar-se de “competências
infocomunicacionais em ambientes digitais”. Nossa proposta pode ser ilustrada em termos de uma
espiral na qual essas competências envolvem-se e estimulam-se mutuamente:

Competências
comunicacionais

Competências
informacionais

Competências
operacionais

Figura 1: Espiral das competências infocomunicacionais
As competências infocomunicacionais devem ser vistas como um processo. Todos que têm
algum contacto com as tecnologias, possuem algum nível de competência, da mesma forma que não
há ninguém completamente competente.
3.1 Competências operacionais
As competências operacionais estão entre as mais estudadas e aparecem sob diversos termos,
10
Tradução livre de: “This sheer variety means that digital literacy can be seen as a framework for integrating various other
literacies and skill-sets without the need to encompass them all or to serve as one literacy to rule them all.”
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como habilidades instrumentais, competências técnicas e alfabetização em computadores. Todos
esses termos indicam um conjunto de competências relacionadas à manipulação de computadores
e artefactos eletrônicos – telefone celular, caixa bancário eletrônico, câmeras etc. - incluindo um
conhecimento básico de hardware, software, aplicações e redes (van Deursen; van Dijk, 2009). O
uso dessas ferramentas demanda certa capacidade operativa, o que inclui capacidade do usuário para
compreendê-las e usá-las, bem como adaptá-las às suas próprias necessidades.
Observando as propostas encontradas na literatura - principalmente em Van Deursen e Van Dijk
(2009) e Celot (2009) - as habilidades operacionais podem ser sumarizadas em: operar computadores
e artefactos eletrônicos, operar um navegador, operar motores de busca, operar mecanismos de
comunicação e operar recursos para produção de conteúdo.
Observa-se que as competências operacionais são subjacentes às competências em informação
e em comunicação no ambiente digital. Por mais competente que um indivíduo seja com a informação
e com a comunicação, terá dificuldade em aplicá-las se não possuir as competências operacionais
elementares. Por outro lado, como argumenta Silva (2008, p. 17), “dominar os requisitos de
manipulação informática e de navegação internética não dá, por si só, nenhuma garantia de que
se consiga seleccionar, assimilar e usar, com enriquecimento próprio e colectivo, a informação
procurada”. Para isso, serão necessárias competências em informação.
3.2 Competências em informação
De forma genérica, a competência informacional está relacionada à simbiose de conhecimentos,
habilidades e atitudes para perceber uma necessidade de informação, localizar rapidamente a
informação necessária, avaliar sua pertinência e qualidade, e aplicá-la adequadamente.
Um primeiro passo, portanto, seria a percepção de que uma determinada questão pode ser
solucionada com informação adequada. Em seguida vem a escolha de um sistema de busca, que
depende da experiência prévia do indivíduo com o assunto e com o sistema. Pesquisa de Hargittai
(2005) demonstrou que os utilizadores ainda têm pouca consciência dos vários sistemas de busca e
encontram dificuldade em lidar com eles.
De qualquer forma, uma vez que se determine um sistema, passa-se à tradução da necessidade
de informação para uma terminologia de busca. A distinção de um tópico de pesquisa claro, conciso e
pertinente afeta diretamente os resultados gerados. Nesse momento, o conhecimento dos mecanismos
de busca - como operadores booleanos, combinação de termos, filtros e preferências - pode ser
decisivo. O resultado pode envolver fontes como websites, bases de dados, grupos de discussão,
e-mails, descrição de material impresso, entre outros. Por isso, o acesso ainda envolve a decisão
quanto aos tipos de fontes e formatos que podem ser mais úteis para uma particular necessidade de
informação (Somerville et al., 2008).
Uma das questões mais discutidas na literatura é a análise e avaliação da informação. Alguns
autores (Eshet-Alkalai, 2004) chegam mesmo a restringir a information literacy à habilidade cognitiva
de avaliar a informação. A relevância é válida porque considerando que a informação encontrada onGT3

852

line é aberta para a contribuição de qualquer pessoa, o “pensamento crítico” a que se refere Gilster
(1997) é necessário não só perante os resultados decorrentes de buscas, mas em qualquer procedimento
com a informação. Livingstone (2004, p. 6) chama a atenção para todos os conhecimentos que precisam
ser postos em ação na avaliação: “Estar apto para avaliar conteúdos não é uma habilidade simples; pelo
contrário, a avaliação crítica repousa em um corpo substancial de conhecimento com relação a um mais
amplo contexto social, cultural, econômico, político e histórico no qual o conteúdo é produzido”11. A
capacidade do usuário em distinguir entre informação e opinião, por exemplo, é fundamental para um
entendimento completo da situação e para formar uma posição apropriada da situação.
Outra característica do ciberespaço que demanda competências em informação é a
hipertextualidade. Diferentemente dos ambientes tradicionais de leitura linear, os ambientes
hipermedia permitem que o usuário construa seu próprio caminho, pulando de uma página a outra
através das ligações. Isso dá aos usuários um elevado nível de liberdade para navegar através de
diferentes domínios do conhecimento, mas também demanda a capacidade de inter-relação de
informações não lineares e desordenadas, e um bom senso de orientação e direção. Perder o senso
de orientação pode envolver não saber onde está, onde ir e como voltar a um website prévio (van
Deursen; van Dijk, 2009).
As pessoas competentes em informação possuem a capacidade de sintetizar dados de fontes
diferentes, o que as ajuda a criar novas combinações relevantes a partir de informação existente. Como
vem sendo largamente discutido, isso gera uma mudança radical no sentido de autor como criador
e proprietário de um texto no ciberespaço. Além disso, a emergência de tecnologias sociais como
o Wiki trouxe a valorização de práticas que desprendem a criação do criador, como a contribuição
anônima, a edição livre e sem um controle acadêmico ou editorial.
A criação envolve a adaptação, desenho e construção de produtos informacionais em ambientes
digitais com vistas à comunicação para uma audiência particular. Muitas vezes será necessário
formatar um documento para torná-lo mais útil para um determinado grupo ou organizar informação
de diversas fontes para uma apresentação (Somerville et al., 2008). Mas aqui já estamos entrando em
território das competências em comunicação.
As duas áreas, informação e comunicação, têm fronteiras tênues e permeáveis. Neste trabalho,
para fins de organização das ideias, as competências em informação aparecem ligadas ao conteúdo,
enquanto as competências em comunicação dizem respeito às relações, ao ato comunicativo. Assim,
enquanto a informação exige a produção de sentido a partir de dados, a comunicação exige a produção
de relações a partir da informação (Mucchielli, 1998).

11
Tradução livre de: “Being able to evaluate content is no simple skill; rather, critical evaluation rests on a substancial body of
knowlwdge regarding the broader social, cultural, economic, political, and historical contexts in which content is produced.”
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3.3 Competências em comunicação
Para Gilster, a Internet propiciou um novo senso de comunidade, no qual o desejo de
compartilhar informação faz parte da ética de cooperação que a permeia: “alfabetização na era
digital – alfabetização digital - é em parte sobre a consciência de outras pessoas e a nossa habilidade
expandida de contatá-las para discutir questões e conseguir ajuda.”12 (Gilster, 1997, p. 31).
A pesquisa do Comitê Gestor da Internet (2010, p. 136) substancia essa argumentação com
dados quantitativos, ao apontar que no período compreendido entre 2005 e 2009, as atividades que se
destacaram mais expressivamente dentre as realizadas pelos brasileiros na Internet referem-se à busca
de informação e comunicação (89% e 90%, respectivamente) e o uso da Internet com a finalidade de
comunicação permanece ao longo do tempo como a atividade mais realizada.
No relatório final da Comissão Europeia Study on Assessment Criteria for Media Literacy
Levels (Celot; Tornero, 2009, p. 42), são consideradas as habilidades comunicativas e participativas:
“este fator é a capacidade dos indivíduos para fazer e manter contacto com outros através do uso
dos media”13. Assim, se compreendermos a comunicação como o estabelecimento de uma relação
com alguém, as competências em comunicação envolvem a capacidade de interação, argumentação,
partilha, trabalho colaborativo e participação em redes e comunidades de acordo com os interesses de
cada indivíduo ou organização.
As ferramentas da Web 2.0 têm propiciado que as pessoas tornem suas opiniões facilmente
disponíveis, compartilhem mais informação e criem conteúdo, muitas vezes em colaboração com
outras. Essas novas experiências com a Web levaram à introdução do conceito de user generated
content (UGC) para se referir às contribuições fornecidas por usuários da Internet, a exemplo da
avaliação de produtos e serviços, dos posts em blogs e seus comentários, da troca de opiniões em
redes sociais, da partilha de informação. Em todas essas actividades, o usuário é central, não sendo
apenas um consumidor, mas um criador e distribuidor da informação.
No entanto, essa expansão da capacidade de expressão é apenas o primeiro tempo da
comunicação. Exprimir-se não é suficiente para garantir a comunicação porque falta o interlocutor,
alguém que ouça e esteja interessado em comunicar-se. Portanto, há um segundo tempo que é o da
construção da relação.
Por isso, para além das trocas simbólicas, transações econômicas e relações sociais, o
ciberespaço propõe novas práticas comunicacionais. As pessoas precisam “estar atentas às condições
nas quais o receptor recebe, aceita, recusa, remodela [a informação] em função do seu horizonte
cultural, político, filosófico e, por sua vez, lhe responde” (Wolton, 2006, p. 13). Isso implica mobilizar
argumentos, negociar posições e conseguir colaboração usando ferramentas digitais diversas e
respeitando regras sociais inerentes.
Também é preciso compreender as possíveis consequências das suas publicações online.
12
Tradução livre de: “so literacy in the digital age – digital literacy – is partly about awareness of other people and our
expanded ability to contact them to discuss issues and get help.”
13
Tradução livre de: “This factor is the capacity of individuals to make and maintain contact with others via the media.”
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Como salienta Mucchielli (1998, p. 39), “uma característica fundamental de qualquer comunicação é
que ela é, ao mesmo tempo, comunicação (diz algo) e metacomunicação (descreve o que foi dito)”.14
Portanto, a comunicação envolve a capacidade de avaliar o que se diz.
Os indivíduos competentes em comunicação também sabem evitar armadilhas ao mesmo
tempo que aproveitam as vantagens da comunicação digital para compartilhar informações e construir
conhecimento colaborativamente com outros utilizadores. Isso requer perspicácia no trato social.
Por exemplo, saber distinguir entre amigos e utilizadores mal intencionados numa sala de bate-papo
(Johnson, 2008); avaliar o interesse do receptor antes de reencaminhar mensagens indiscriminadamente
para toda a lista de contatos; revelar informações pessoais sem atenção ao possível uso dessas
informações. Num ambiente prolixo de comunicação, essas são decisões rotineiras a se tomar.
De acordo com Aviram e Eshet-Alkalai (2006), desde que o uso do ciberespaço envolva aspectos
sociais e emocionais, os usuários precisam de habilidades para “entenderem as regras do jogo”.
Bawden (2008) refere-se à “moral/social literacy” como a necessidade de entender o comportamento
correcto e sensível ao ambiente digital, o que inclui questões de privacidade e segurança.
Após o levantamento, análise e confronto das competências infocomunicacionais indicadas
pelos diversos autores, buscamos um exercício de síntese, a partir do qual consideramos que as
competências podem ser sumarizadas conforme Apêndice A.
4 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA
Avaliações rigorosas das competências são difíceis de encontrar. Há um crescente número
de pesquisadores começando a desenvolver esquemas de avaliação (Calvani et al., 2008), mas o
trabalho nessa área é limitado. Portanto, o estudo caracteriza-se como exploratório, uma vez que os
instrumentos e técnicas estarão sendo testados no momento mesmo da pesquisa.
Com essa constatação em mente, optou-se por estratégias específicas, começando por restringir
o número de organizações. O critério utilizado foi selecionar as organizações que mais utilizam a
Internet para participação política, em acordo com dados levantados nas etapas anteriores da pesquisa.
Assim, foram selecionadas nove organizações da sociedade civil em Salvador: Federação Espírita do
Estado da Bahia, Associaçao das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e Calabetão (Acopamec),
Movimento João de Barro, Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado da Bahia
(Apada), Fundação Lar Harmonia, Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Salvador (Gacc), Liga
Bahiana contra o Câncer, Instituto de Permacultura e Associação Comunitária Santa Luzia.
Os instrumentos de pesquisa selecionados foram: entrevistas; observação do uso da Internet
a partir da proposição de uma atividade; e avaliação dos sítios eletrônicos, blogs e redes sociais
das organizações selecionadas. Todos os instrumentos tiveram por fim averiguar o atendimento aos
indicadores das competências. O tratamento e análise dos dados das entrevistas envolveu ainda
14
Tradução livre de : “Une caractéristique fondamentale de toute communication est qu´elle est à la fois communication (elle
dit quelque chose) et métacommunication (elle qualifie ce qui vient d´être dit).”
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gravação, transcrição, estabelecimento de categorias e temas frequentes. Na redação dos resultados
todas as falas estão sinalizadas em itálico e optou-se por ocultar a identidade das organizações, em
função do compromisso com a confidencialidade.
Deve-se ressaltar que apesar da preocupação em utilizar mais de um instrumento – entrevista,
observação de atividades, avaliação de produtos em meio eletrônico - para “captar” todas as
competências observáveis, os indicadores só foram assinalados quando percebidos, ou seja, eventuais
competências tácitas, mas não explicitadas, não puderam ser registradas.
A combinação de métodos permite que a avaliação evidencie o que as pessoas de fato fazem
com a Internet, bem como o que elas dizem sobre a experiência. Usar uma variedade de métodos
ajuda a maximizar a validade dos resultados da pesquisa, pela triangulação de métodos e/ou dados
(Macintosh; Whyte, 2006).
5 COMPETÊNCIAS INFOCOMUNICACIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES
Com base nos dados obtidos, podemos dizer que as competências distribuem-se irregularmente
entre as organizações, com algumas alcançando níveis elevados, enquanto outras têm um uso limitado
da Internet. Para este trabalho, no entanto, estamos privilegiando o comparativo entre as competências,
mais que entre as organizações.
O Quadro 1 apresenta os indicadores observados em cada componente das competências
e os respectivos percentuais alcançados pelo componente a partir dos indicadores. Os percentuais
associados a cada competência são a média simples dos respectivos componentes.
Indicadores
O usuário…

GT3

Orgs. Componentes

856

Percen- Compe
tual tências

- Compreende a função de cada ferramenta e seus componentes
- Personaliza as funções de uma ferramenta de acordo com as
necessidades
- Abre sítios eletrônicos com a entrada de uma nova URL

9
9
9
9

- Usa os botões do browser adequadamente para retroceder,
avançar, abrir novos separadores, abrir novas páginas etc.

5

- Abre, salva e imprime arquivos em vários formatos

8

- Insere termos de busca no campo adequado

9

- Executa uma operação de busca

9

- Abre os resultados a partir de uma lista

9

- Reconhece mecanismos de comunicação disponíveis através da
Internet

7

- Registra-se e cria um perfil de utilizador

6

- Recebe, abre e envia arquivos anexados

9

- Preenche campos adequadamente

6

- Submete informações

7
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Operar
computadores
e artefatos
100%
eletrônicos

Operar um
navegador na
internet
81,4%

Operar
motores de
busca de
informação

100%

Operar
mecanismos
de
81,4%
comunicação
Operar
recursos para
produção de 72,2%
conteúdo

Operacionais Média: 87%

- Reconhece a representação do sistema comunicada pela
interface (ícones, pastas, programas etc.)

- Percebe que tem um problema passível de ser
solucionado com informação
- Conhece as principais fontes de informação de
acordo com suas necessidades (banco de dados, sites
especializados, motores de busca etc.)
- Escolhe um sistema de busca adequado ao tipo de
informação necessária
- Traduz a necessidade de informação para uma
terminologia de busca
- Compreende as diferentes formatos de informação
- Compreende e interpertra as informações recuperadas
- Avalia as informações quanto a aspectos como
pertinência, confiabilidade, correção e veracidade
- Verifica as fontes quanto à fidedignidade
- Diferencia informação factual de opinião
- Seleciona informação pertinente
- Compara informações entre si e com o conhecimento
prévio
- Mantém um senso de orientação entre as várias fontes

9

- Resume a informação
- Organiza a informação de forma a recuperá-la para um
uso atual e futuro

5

- Demonstra capacidade de seleção e reaproveitamento de
conteúdo, considerando aspectos éticos e legais

6

- Cria e disponibiliza produtos informacionais (vídeos,
áudios, imagens, textos etc.) em ambientes digitais

7

- Compreende e responde as mensagens recebidas

4

- Consegue expressar suas ideias
- Customiza a mensagem e o meio, considerando as
características do receptor
- Propicia que o receptor tenha oportunidade de resposta

8

- Participa em redes e comunidades virtuais

6

- Compartilha informações, vivências, experiências (em
redes sociais, wikis, blogs, fóruns etc.)

8

- Mobiliza as redes sociais para conseguir ajuda quando
precisa
- Consegue trabalhar em cooperação via rede
- Contribui com seu próprio conhecimento
- Argumenta e defende opiniões
- Discrimina mensagens indesejáveis, como spams e vírus
- Julga questões de privacidade e segurança antes de
disponibilizar informações
- Compreende as consequências de uma publicação online

6

- Considera aspectos legais e éticos da comunicação
- Avalia a própria comunicação

6
4

8
9
6

Perceber uma
necessidade
94,4%
de informação
Acessar
informações

85,1%

7
7
5
8
8
5

Avaliar a
informação

Interrelacionar
peças de
informação

73,3%

66,6%

6

8

Criar
conteúdo

72,2%

Estabelecer
72,2%
comunicação

8
7
5
5
6
5

Criar laços
sociais

77,7%

Construir
conhecimento
72,2%
em
colaboração

Avaliar a
57,7%
comunicação
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Comunicacionais
Média: 69,9%

6

Quadro 1: Competências infocomunicacionais nas organizações da sociedade civil de Salvador
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Informacionais
Média: 78,3%

8
6

As competências operacionais encontram-se mais disseminadas, ou seja, em 87% dos casos
os indicadores foram atendidos. Em termos gerais, as pessoas não apresentam dificuldades para operar
computadores e artefatos eletrônicos, operar navegadores na Intentet e motores de busca. Como
evidências, observamos que as organizações que implantaram sistemas de informação têm controle
por senhas para cada módulo de atividades, o que demonstra que personalizaram as funções das
ferramentas de acordo com suas necessidades. Outra passou a usar as redes sociais eletrônicas para
aproximar-se do público que querem atingir, os jovens. Ainda outra assim justificou a necessidade de
utilizar programas de comunciação, como o Skype: “A competência de articular em rede demandou
o aprendizado em programas de comunicação via Internet.”
Alguma dificuldade começa a aparecer quando é necessário recursos para produção de
conteúdo. Isso observa-se principalmente em três organizações: duas não produzem qualquer conteúdo
para a Internet e a única ferramenta de comunicação que utilizam é o correio eletrônico; a outra mantém
um sítio eletrônico, mas este é alimentado por um serviço terceirizado. Além disso, o único canal
eletrônico de comunicação disponibilizado em “Contatos” a partir do sítio retorna “erro permanente”.
Questionada, a gestora do sítio eletrônico disse desconhecer quem deveria responder ao contato.
A percepção da necessidade de informação para o desenvolvimento de suas atividades pode
ser o motivador porque em 78,3% das situações as organizações empregam competências em
informação. A quase totalidade das organizações não tem dificuldade em perceber que têm
um problema passível de ser resolvido com informação (94,4%) e não exita em buscar na
Intenet as respostas para suas questões. Todas as organizações citaram o Google como motor
de busca preferido, mas também todas citaram sítios especializados dentro de suas áreas de
atuação. Como diz um entrevistado: “Saber buscar informações via Internet é uma competência
necessária e que surgiu com o próprio advento da Internet.”
Conseguir localizar essas informações, no entanto, apresenta algumas dificuldades, principalmente
no que diz respeito à tradução da necessidade de informação para uma terminologia de busca. Em
síntese, observamos os seguintes problemas: os termos utilizados são demasiadamente abrangentes,
levando à alta revocação, mas baixa pertinência; nenhuma organização utilizou expressões booleanas
ou delimitadores como as aspas nos campos de busca; nem sempre há preocupação em delimitar
o termo que melhor exprime o que se está procurando. Essas dificuldades podem comprometer o
restante do processo. A fala seguinte é bastante ilustrativa dessa situação, ou seja, sem o uso de
filtros adequados, o usuário recupera mais itens do que é capaz de avaliar e acaba fazendo escolhas
aleatórias: “Tem horas que é difícil, viu? Você abre assim, tem 50… Não posso abrir 500 fontes
obviamente. Então a gente vai tentando as primeiras páginas ou ainda aleatoriamente e olhando o
que está dizendo ali do tema”
Por outro lado, seis das nove organizações demonstraram atenção com a terminologia de
busca: “Primeiro eu organizo na cabeça o que eu quero, as palavras-chaves. Às vezes, quando eu
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estou construindo um texto, às vezes deixo um trecho reservado para procurar uma palavra que faça
uma ligação ou que resuma, de repente uma expressão.”
O acesso à informação ainda pode ficar limitado por dificuldades em abrir mídias em formatos
e fontes pouco habituais para o usuário: “Eu não gosto muito daqueles … para dar aula... Falha
muito às vezes. Os vídeos nunca correspondem inteiramente àquilo que eu quero buscar. Às vezes
interrompe. Eu acho que precisa aprimorar mais essa área.”
A dificuldade da entrevistada com os vídeos pode ser devido a problemas de conexão e não
necessariamente com o formato, mas nota-se que a deficiência na compreensão das características
de mídias diferentes pode limitar o acesso à informação. Dentre as competências em informação,
no entanto, são a avaliação e inter-relação de informações, bem como a criação de conteúdo que
apresentam maior fragilidade:
“O primeiro artigo tinha o ano [da lei]. Daí eu fui até os outros para confirmar. Só que eu vi que
um dos artigos tinha 2 anos a mais. Aí eu preferi colocar sem ano nenhum […] Já que eu não tenho
tempo de ficar averiguando a questão da data, aí coloquei a informação, mas sem a data.”
“Eu vou lendo e também verifico, em baixo, o endereço, se for conhecido, eu abro. Se for algo que
eu nunca vi na vida, eu não abro. Eu faço uma seleção. […] Aquele ´chamadozinho´ antes do site…
ah, esse assunto me interessa…”
No primeiro caso, apesar de ter percebido inconsistência entre duas informações, a entrevistada desistiu
de procurar a informação confiável que lhe proporcionaria também divulgar a notícia completa. O
segundo caso é mais contundente, porque a fala não condiz com a ação, ou seja, apesar de dizer que
avalia a pertinência da informação pelo endereço, a entrevistada abriu o primeiro da lista, que era um
apontador de endereço físico e não a ajudava com o que procurava. Outro entrevistado, no entanto,
demonstrou uma visão nítida da complexidade que envolve a avaliação da informação:
“Isso é difícil, é complicado, porque você se torna um juiz. Você pode ter um site confiável e uma
pessoa pode ter plantado uma informação não confiável, como vai saber? Aí entra um pouco do
seu conhecimento geral sobre aquela atividade, entra alguma informação que você tenha tido
anteriormente que contradiga de forma muito esquisita, também indicações de pessoas que já
tenham conhecimento do ponto de vista profissional. Mas acho que a Internet hoje é um campo não
confiável.”
Essa fala traz a tona a questão dos parâmetros para avaliar a informação. Embora as abordagens
sobre competência em informação deem ênfase ao aspecto da avaliação, pouco é discutido sobre como
ou sob quais critérios isso pode ser feito. Geralmente fala-se em comparação entre as fontes, mas na
prática isso pode levar a discriminar sítios eletrônicos mais simples ou produzidos por indivíduos,
em favor daqueles com melhor design e originados em instituições supostamente mais credíveis.
Para Buckingham (2008) ao invés de tentar determinar “a verdade”, seria melhor reconhecer que a
informação é sempre construída sob ideologia e as inclinações são inevitáveis. Portanto, nenhuma
informação é neutra ou tem per se melhor qualidade que outra; isso depende do contexto político,
econômico e social e dos propósitos dos atores envolvidos.
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Procuramos então verificar como as organizações resolvem esta questão. Cinco delas têm como
critério principal de avaliação a credibilidade da fonte, duas seguem indicações de outras pessoas,
duas comparam com seu conhecimento prévio e uma compara informações diferentes entre si.
O ideal seria conciliar todos os critérios. A comparação entre informações e com o conhecimento
prévio, por exemplo, emergiu na fala dos entrevistados e é também uma das competências em
informação tratadas na literatura científica (Aviram; Eshet-Alkalai, 2006; van Deursen; van Dijk,
2009). Na literatura, essa competência é normalmente relacionada com a necessidade de manter
uma orientação num ambiente hipertextual e estabelecer mapas conceituais. Régis (2008, p. 35) se
refere a esta competência como logicidade: “as atividades associativas indispensáveis à formação da
enciclopédia intertextual e de orientação espacial.” Na fala dos entrevistados, para além disso, vemos
que eles estão usando a comparação também para avaliar as informações.
Se por um lado, as organizações têm sido demandadas a comparar as informações entre si
e com o conhecimento prévio – seja como critério de avaliação, seja para relacionar informações
não-lineares e desordenadas -, por outro, dentre as competências em informação, a capacidade de
inter-relacionar peças de informação foi a que apresentou menor escore (66,6%). O ponto mais frágil
para as organizações é manter um senso de orientação entre as várias fontes - com três organizações
dizendo que é comum se perder ou perder o foco do que estavam buscando -, e resumir a informação.
Três organizações contaram de suas estratégias para evitar “perder-se” na navegação. Vejamos uma
fala: “Agora sabe o que faço? Eu salvo em favoritos ou então guardo o link no e-mail, porque quando
a gente está querendo fechar uma notícia e aí tem a questão da pressa, a gente guarda.”
Nessa fala emerge a questão da organização da informação, considerando um uso atual ou
futuro. Em pelo menos seis organizações, percebeu-se preocupação nesse sentido. A organização da
informação é imprescindível não só sob o ponto de vista administrativo, mas também porque muitas
dessas organizações (72,2%) estão preocupadas em disseminar informação. Sete organizações criam
e disponibilizam produtos informacionais (textos, fotografias, animações, vídeos, áudios, programas
de TV, programas de rádio etc.), sendo que seis selecionam e reaproveitam conteúdo de outras fontes.
De acordo com Tarapanoff, Suaiden e Oliveira (2002), uma pessoa alfabetizada em
informação seria aquela capaz de identificar a necessidade de informação, organizá-la e aplicá-la na
prática, integrando-a a um corpo de conhecimentos existentes e usando-a na solução de problemas.
Comparando essa definição com os dados apresentados, podemos dizer que as organizações estão
empregando competências em informação. Embora nenhuma delas tenha atendido plenamente a
todos os indicadores, tampouco houve alguma que não apresentasse nenhum nível de competência
em informação. O desenvolvimento de competências é um processo contínuo, as organizações
ingressaram nesse processo.
No entanto, as competências infocomunicacionais consideram a dupla natureza da Internet,
que permite ao usuário mais que acessar a informação, também comunicá-la, interagir, estabelecer
relacionamentos. Como diz Mucchielli (1998), a passagem de informação para comunicação é
marcada por sua ênfase na dimensão relacional da mensagem.
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Comparando com as competências operacionais e informacionais, as competências em
comunicação são as menos desenvolvidas, sendo observáveis em 69,9% dos indicadores. Embora
as organizações inegavelmente estabeleçam comunicação e criem laços sociais a partir da Internet,
há situações ainda em que o ciclo da comunicação não se completa, muitas vezes por questões
aparentemente simples, como manterem um canal eletrônico de comunicação que não funciona, ou
pior, por não responderem aos e-mails.
Mesmo na amostra das nove organizações, que são as que disseram mais utilizar a Internet
para participação política, ainda encontramos dificuldades em estabelecer comunicação por meios
eletrônicos: uma não informa nenhum canal de comunicação eletrônico com a instituição no seu sítio
eletrônico; em outra o contato é informado, mas retorna “endereço indisponível”; outra disponibiliza
um Fale Conosco que nunca é respondido; ainda outra não respondeu a nenhuma das tentativas de
contato por e-mail, mesmo após contato presencial com a pesquisadora e troca de endereços para
contato; e ainda houve outro caso em que a comunicação foi estabelecida, mas houve confusão com
relação às datas agendadas e usaram o telefone para confirmar. Portanto, em mais da metade dos casos
(5 organizações), a despeito de todas disporem de ferramentas de comunicação eletrônica, essa não se
efetiva por falhas em receber, compreender e responder às mensagens. Esse indicador forçou a queda
do compontente “Estabelecer comunicação” para 72,2%.
Por outro lado, oito organizações demonstraram ter capacidade de expressar suas ideias
através de seus canais eletrônicos (sítios, blogs, redes sociais). Também oito organizações reconhecem
a importância de customizar a mensagem e o meio às características do receptor, a percepção de que
a comunicação é um processo que sobrevive pelo intercâmbio com o ambiente:
“Uma outra coisa que a gente pensou no site, é o cuidado de não fazer o site pesado, porque a
velocidade é pequena no interior. Então, o outro nosso site tem um flash que ficava passando as fotos,
tinha gente no interior que passou dois, três anos sem ver aquilo ali e não sabia o que era. E eram
eles que estavam nas fotos. Aí a gente começou a problematizar essas coisas, não adiantava tudo
muito sofisticado, porque estamos aqui na cidade, mas no interior nem sempre é fácil.”
Vemos que as organizações começam a despertar para a diferença entre informar e comunicar,
a percepção fundamental de que não basta ter informação no sítio eletrônico ou no blog para haver
comunicação com o público a quem se dirigem.
Seis organizações participam de redes sociais ou comunidades virtuais de acordo com seus
interesses. Mas oito disseram trocar experiências, vivências e informações a partir desses tipos de
ferramentas ou de outras que o permitem. Aquelas organizações que estão apostando nas redes sociais
o fazem para se aproximar de seu público-alvo, constribuir para a conscientização, divulgar suas ações e
obter ou difundir informações dentro das suas áreas de interesse. Por outro lado, há organizações acreditam
que o uso de ferramentas como Orkut e Facebook não propiciariam a comunicação de que precisam.
“Orkut eu não participo porque não vejo muito significado […]. Você poderia utilizar aquilo como
meio de trabalho. O Facebook até onde já me colocaram, é muito mais aberto. Mas se eu quero ter
uma comunicação dirigida com alguém, eu vou fazer essa comunicação com esse alguém e vou fazer
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isso através do e-mail dela. Se quero ter uma inserção coletiva, eu vou usar um meio de comunicação
que aquela coletividade acessa e conhece. Eu não vou pôr em Facebook uma coisa do Fórum de
Pesca porque a maior parte deles não vai acessar Facebook. Porque a gente lida com um segmento
que às vezes ainda está num grau embrionário de uso da Internet e você tem que se moldar.”
Oito organizações também dizem trabalhar em cooperação e sete acreditam que contribuem
com seu próprio conhecimento Uma vez que as competências infocomunicacionais não podem
ser interpretadas como um fim em si mesmo, ter o discernimento de sua aplicação e utilidade é
imprescindível: as organizações as têm aplicado para usar os recursos eletrônicos e de rede como um
meio para atingir objetivos individuais e de grupo. Isso envolve a ciência das oportunidades que a
web oferece e como tirar o melhor proveito (van Deursen; van Dijk, 2009)
Quanto à capacidade argumentativa e defesa de opiniões, nem sempre é possível observar tais
características comunicação disponível nos sítios eletrônicos, blogs e redes sociais das organizações.
No entanto, em pelo menos cinco dessas organizações foi possível perceber argumentação em torno
de uma causa ou mesmo o posicionamento da organização perante determinada questão.
O último componente das competências em comunicação – a avaliação da comunicação - é
o que apresentou resultados mais preocupantes, com perto da metade dos indicadores (57,7%) não
sendo satisfeitos.
As competências comunicacionais estão entre as mais complexas, porque exigem a confluência
de capacidade crítica, analítica e sensibilidade ao contexto para fazer frente aos desafios da interação
no ciberespaço. No entanto, estão entre as mais exigidas, considerando que a construção colaborativa
de conhecimento exige confiança e partilha de informação. “Questões como participação, privacidade,
ética, verdade, interatividade, bem como autoria e propriedade intelectual, para citar apenas alguns
elementos, espelham a crescente complexidade e riqueza das relações entre sociedade, informação e
media.” (Dudziak, 2011, p. 9).
5 CONCLUSÃO

Com o constante desenvolvimento de novas tecnologias e as diferentes apropriações e usos que
geram, várias áreas do conhecimento direcionaram olhares para as competências infocomunicacionais.
Em poucos anos, o conceito se estabeleceu e mobilizou políticos, educadores, sociólogos, entre
tantos, que contribuem para a compreensão do fenômeno, mas que também tendem a defini-lo a
partir da perspectiva da área de conhecimento de onde olham. É, portanto, um conceito complexo,
multidisciplinar e em movimento.
Assim, embora reconheçamos que nenhuma lista de componentes de competências
infocomunicacionais seja completa, nem seja possível reduzi-la a um número finito de estágios
lineares, é indispensável avançar na discussão no sentido de não só indicar a emergência dessas
competências, mas buscando modelos que possam apontar quais são e como podem ser avaliadas.
Neste artigo apresentou-se uma proposta inicial para sistematizar as competências inerentes ao
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ambiente digital. Considera-se que podem ser organizadas em termos de competências operacionais,
competências em informação e competências em comunicação.
No experimento empírico, as competências infocomunicacionais mostraram-se irregularmente
distribuídas entre as organizações e entre seus componentes. Entre as organizações há uma situação
extremamente díspare, com organizações deficientes em competência operacional para fazer a
manutenção do próprio sítio eletrônico, enquanto outras potencializam a utilização das ferramentas
oferecendo espaços de discussão virtuais, participam em redes de relacionamento para buscar apoio
para suas causas e ainda mantêm blogs para permitir uma comunicação mais espontânea. Dentre as
competências infocomunicacionais, a competência em comunicação é a menos desenvolvida.
Quase metade das organizações teve dificuldades com os indicadores que apontam avaliação
da comunicação, mas também em elementos mais corriqueiros como manter linhas de comunicação
eletrônica funcionando e estabelecer/continuar uma comunicação via correio eletrônico. Entre as
competências em informação, as maiores dificuldades se dão no momento de inter-relacionar
informação, com destaque para a necessidade de manter um senso de orientação entre as várias
fontes e estabelecer mapas mentais entre os conceitos envolvidos na busca. Essas deficiências podem
repercutir na participação social das organizações na medida em que identificamos – na pesquisa que
dá origem a este paper- inter-relações e reciprocidades entre competências e participação.
Abstract: Increasingly persons and organizations need to use available resources in the digital
environment to solve their problems. This demands the mobilization of competences to search and
change information, and also to interact with other people. This paper aims at discussing: (1) an
initial proposal to identify digital competences; (2) an empirical application of this proposal with
civil society organizations in Salvador, Bahia, Brazil. The methodology encompassed literature
review, interviews and identification of the digital competences specific organizations use. The main
results show that these competences can be organized as: operational competences and information
and communication competences, the later also called info-communication competence. Among
organizations where the proposal was applied these competences are irregularly distributed, being
communication competences less developed. The conclusion is that the proposal applied can be
used as a tool to analyze the use of information and communication technologies as social process
mediator in different contexts.
Key-words: Info-communication competences. Information Competences. Communication
Competences. Digital literacy.
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COMUNICAÇÃO ORAL

REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE INFORMAÇÃO SOBRE
AMOR
Ruleandson do Carmo Cruz, Júlia Gonçalves da Silveira
Resumo: Apresenta resultados de dissertação defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação da Escola de Ciência da Informação da UFMG. Estuda redes sociais virtuais
de informação sobre amor formadas por usuários do Orkut, focando-se no comportamento e na cultura
informacional de tais usuários, bem como na representação social do amor por eles criada. Tem como
objeto de estudo cinco comunidades virtuais: “Se é amor q... seja verdadeiro!”, “Amor e sexo em
debate”, “Eu ACREDITO no amor”, “Amor, Respeito e Confiança” e “O mito do amor romântico”.
Considera como universo empírico: em análise geral, as listagens de tópicos e de enquetes presentes
nas referidas comunidades; em análise específica, cinco tópicos de definição do amor e 103 dos perfis
de usuários mais ativos nas comunidades em estudo. Estrutura-se metodologicamente como um estudo
de casos múltiplos incorporados. Triangula as metodologias dos estudos de usuários da informação, da
análise de redes sociais e do estudo das representações sociais. Triangula os dados obtidos na análise
documental dos fóruns e perfis, bem como das respostas dos questionários de 103 usuários e das
entrevistas com dois dos proprietários das comunidades em avaliação. Traça o perfil informacional
amoroso dos usuários, em sua maioria, adultos, mulheres, envolvidos em relacionamentos amorosos,
desejosos por se casar, e que utilizam informações sobre amor para personalizarem seus perfis
no Orkut. Caracteriza o comportamento informacional como sendo motivado por sentimentos de
saudade da pessoa amada, extrema felicidade ou tristeza no amor e pelo interesse em estudar o
amor. Configura a cultura informacional como sem normas e orientações explícitas na maioria das
comunidades. Desenha as redes sociais virtuais de informação sobre amor e considera-as como redes
de baixa densidade, centralidade e intermediação. Conclui que as redes sociais em estudo fornecem
informação de ajuda e suporte aos seus usuários e funcionam como comunidades-cabide.
Palavras-chave: Amor. Comportamento e cultura Informacional. Orkut e redes sociais virtuais.
Representações sociais.
1 INTRODUÇÃO
Os questionamentos acerca do amor acompanham grande parte dos indivíduos por quase toda
a vida, passando pelos triviais “será que ele vai me ligar?”, “devo declarar o meu amor?”, “o que
nós temos é amor ou é amizade?”; pelos filosóficos “afinal, o que é o amor?”; e pelos mais práticos,
mas nem por isso menos complexos, “qual modelo de relação seguir?”, “ainda encontro um amor
para até que a morte nos separe?”, “posso ser feliz tendo relações baseadas apenas em sexo?”, “o
relacionamento aberto funciona?”.
O certo é que do amor – quase – ninguém escapa, a maioria o busca e poucos o compreendem.
Mas diante de algo tão popular e ao mesmo tempo tão raro e incerto quanto o amor o que as pessoas
podem fazer para sentirem e viverem amores saudáveis? Uma alternativa frequente é buscar
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informações sobre amor. De acordo com a psicóloga Regina Navarro Lins, as pessoas estão cada vez
buscando mais informações sobre o amor, pois
Os modelos [de amor] tradicionais não dão mais respostas. As pessoas estão
insatisfeitas, mas o novo assusta, gera insegurança – não saber onde se apoiar – na
medida em que não existem mais modelos. As pessoas querem saber sobre o amor,
porque querem saber como agir. Querem saber também o que o outro está sentindo,
o significado das atitudes etc.15

É ciente da importância da obtenção de todo o tipo de informações sobre amor para a vida dos
indivíduos que a idéia de desenvolver a pesquisa cujos resultados aqui se relata nasceu, pois se o amor
importa aos indivíduos, se o amor importa aos usuários da informação, o amor também deve importar
à ciência, em especial, à que se chama Ciência da Informação.
Como as dúvidas sobre o amor são como o próprio sentimento e não têm hora marcada para
surgir, a Internet parece mostrar-se como um espaço propício à busca de informações sobre amor, com
seus milhões de usuários trocando informações 24 horas por dia. Assim, em plena Era da Informação
e talvez do acesso aos sites de redes sociais, o presente estudo investiga usuários da informação sobre
amor existente nas comunidades do site Orkut, que possui grande uso no Brasil.
“Se é amor... q seja verdadeiro” 16. É esta a informação que os quase três milhões de membros
da comunidade homônima do Orkut17 transmitem aos demais integrantes deste site voltado à formação
de redes sociais virtuais. A descrição da comunidade – a maior em número de participantes, dentre
as comunidades contendo a palavra-chave “amor” no título – define assim o sentimento amoroso:
“Um dia descobrimos que beijar uma pessoa para esquecer outra é bobagem... você não só não
esquece a outra pessoa, como ainda pensa muito mais nela... um dia descobrimos que se apaixonar é
inevitável...”.
No fórum da referida comunidade, os membros postam tópicos cujo objetivo é a discussão
de temas relacionados ao amor. Em 26 de agosto de 2004, cria-se o debate “Uma palavra, para o
que sente agora!”18, em que os usuários trocam informações sobre os sentimentos que predominam
momentaneamente naqueles que buscam um amor verdadeiro. Como primeira resposta, um perfil
(página pessoal do usuário no Orkut e que o identifica no site) membro da comunidade informa
sentir, na data de criação do tópico, “Tristeza com muita saudade e arrependimento”, e, como último
comentário, das 14.173 respostas dadas ao tópico, até o momento, outro perfil, em 23 de janeiro de
2011, informa vivenciar “Sofrimento... tô sofrendo por amor”.
15
Entrevista de Regina Navarro Lins a Ruleandson do Carmo Cruz pelo software de bate-papo Google Talk em 22 out. 2010.
16
http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=43305 (25 de janeiro de 2011).
17
O Orkut se auto-define, no site do serviço, como uma comunidade on-line de acesso gratuito criada para tornar a vida social
de seus membros mais ativa e estimulante, por meio da troca de fotos e mensagens entre amigos e da possibilidade de conhecer novas
pessoas. Através do Orkut, os usuários podem interagir com membros que possuam os mesmos interesses e idéias, ao participar das
comunidades virtuais, que agrupam pessoas que se identificam com os temas propostos por elas (ORKUT, 2009). O site foi lançado na
Internet em 2004, pelo engenheiro de software Orkut Buyukkokten e hoje é administrado pelo Google (DÁVILA, 2005).
18
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=43305&tid=1460423 (25 de janeiro de 2011).
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Assim, o fórum e as enquetes de “Se é amor... q seja verdadeiro” registram diversos tópicos
que reúnem informações tanto para os que tentam definir o amor, compartilhando seus conhecimentos
amorosos com os demais membros da citada comunidade virtual, quanto para quem busca o parceiro
ideal ou dicas sentimentais, dentre outras sub-temáticas, todas relacionadas ao amor.
Com um número menor de membros do que a primeira comunidade virtual descrita, mas
também tendo o amor como tema, “Eu ACREDITO no AMOR”19 reúne mais de 300 mil perfis
que informam aos demais usuários do Orkut a sua crença no sentimento amoroso. A descrição da
comunidade em questão a define como um espaço “dedicado a todos aqueles que acreditam no amor
como fonte de energia, como terapia e apesar de todas as desilusões deste mundo acredita (sic) que o
amor é a única forma de mudá-lo!”. Nessa descrição também é dada ênfase às frases de pensadores
conhecidos que abordam o amor em suas reflexões, como “Amor é tudo de que precisamos” cuja
autoria é dada a John Lennon e “A única maneira de se castigar quem se ama é sofrer em seu lugar”
referenciada à Gandhi.
Do mesmo modo que ocorre em “Se é amor... q seja verdadeiro”, o fórum de “Eu ACREDITO
no amor” também agrupa centenas de tópicos nos quais os membros dessa comunidade virtual debatem
o amor. Em um desses tópicos, os membros são desafiados a definir o amor em uma só palavra, e o
resultado são postagens contendo sínteses como “renúncia”, “doação”, “prazer”, “entrega”, “saúde”,
dentre outras dezenas de definições20. Outros tópicos do fórum de “Eu acredito no amor” solicitam aos
membros que expliquem por que acreditam no amor e discutem assuntos como traição, o romantismo
masculino e o sofrimento amoroso, dentre outras temáticas apresentadas. Acerca de tal sofrimento
amoroso, um dos tópicos questiona “É possível esquecer um grande amor?”21 e nele, por exemplo,
um dos perfis responde “Você pode até dizer que consegue pensar nele sem chorar, mas o amor é
inesquecível” e, dentre as demais respostas, outro dos perfis diz que “Não tem como evitar. Chega a
doer, a ferida abre, sangra. É triste né?”.
Proprietária da comunidade virtual “Amor e sexo em debate”, a psicóloga Regina Navarro Lins
– que há mais de duas décadas dedica-se a pesquisar o amor e a publicar livros sobre o tema, como o
best-seller “A cama na varanda” – diz que a Internet é fundamental para ampliar o debate de diversos
temas relevantes, como o amor. Segundo a psicóloga, “tirando fome, tirando miséria, o amor está entre
as principais causas de um grande sofrimento humano. As pessoas gastam grande parte de suas vidas
sofrendo por amor”. Por isso, para Regina, a existência de espaços para se debater o amor e minimizar
tal sofrimento humano faz-se necessária na sociedade contemporânea (LINS, 2009, online).
Assim como as três comunidades citadas anteriormente, o Orkut possui muitos outros grupos
virtuais que reúnem membros com interesse em trocar informações sobre o amor. No entanto, bem
antes de a Internet reunir apaixonados, sabe-se que a busca por definir o amor e compartilhar o
conhecimento amoroso é recorrente na história, desde a mitologia grega, como no mito de Eros e
19
20
21
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Psique, até a atualidade, como nos populares blogs, ou em produtos culturais como filmes, novelas,
obras literárias e musicais, que, por tantas vezes, representam inquietações dos indivíduos sobre o
amor.
Salienta-se que nessa pesquisa entende-se que
Informação é, mais precisamente, a articulação de um entendimento prioritário
pragmático de um mundo comum compartilhado. Este entendimento prioritário,
nosso pré-entendimento, permanece em grande medida na forma tácita, ainda
quando o articulamos em forma falada ou escrita, dado que, por nossa finitude, nunca
podemos explicitá-lo (CAPURRO, 1992, online, tradução nossa).

Assim, compreende-se informação sobre amor como a informação com as características anteriormente
elucidadas e que tenha como temática predominante o amor.
No compartilhamento de tal informação sobre amor por meio do Orkut, os usuários e/ou
grupos de usuários tornam perceptíveis seu comportamento e cultura informacionais. É importante
definir, sinteticamente, que comportamento informacional – relacionado aos usuários da informação,
individualmente – é o “modo como os indivíduos lidam com a informação. Inclui a busca, o uso, a
alteração, a troca, o acúmulo e até mesmo o ato de ignorar os informes” (DAVENPORT, 2000, p.
110) e cultura informacional – referente aos grupos de usuários – é “o padrão de comportamentos e
atitudes que expressam a orientação informacional” (DAVENPORT, 2000, p. 110).
Ao analisar-se o comportamento e a cultura informacional de usuários de comunidades virtuais
sobre amor do Orkut faz-se importante também definir, objetivamente, os entendimentos basilares
aqui adotados de redes sociais virtuais, comunidades, amor, representações sociais e informação de
ajuda e suporte.
Por rede social virtual compreende-se a “teia de conexões que espalham informações, dão
voz às pessoas, constroem valores diferentes e dão acesso a esse tipo de valor [capital social]”
(RECUERO, 2009, p. 25). Um dos sites que evidencia a construção de redes sociais virtuais é o
Orkut, recorrentemente usado para expor idéias comuns a pequenos grupos: “é a vontade de fazer
parte de algo maior, vontade de existir em uma coletividade, a busca pela visibilidade, do existir no
olhar do outro, a busca pelo reconhecimento, do fortalecimento do eu pelo apoio do outro” (PITHAN;
TIMM, 2007, online). Desse modo, percebe-se que a informação pode fornecer apoio, o que se define
como informação de ajuda e suporte
algum tipo de informação direta ou indireta ou conhecimento que possa ser útil para
alguém em aflições temporárias ou permanentes [...] Isto significa que qualquer
conhecimento que é usado para ajudar, para encontrar uma solução ou alternativa,
ou até mesmo simplesmente algum alívio, é uma importante ferramenta para ajudar
as pessoas (BARUCHSON-ARBIB, 1996, p. 9, tradução nossa).

Sendo assim, abrigadas nas redes sociais virtuais – visíveis em sites como o Orkut, voltado
à formação de tais redes – estão as comunidades virtuais, definidas como espaços criados no
ciberespaço – ambiente virtual – a partir de um contato repetido entre os indivíduos em um local
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simbólico delimitado por um tópico de interesse comum (PRIMO, 1997). Dentre os tipos possíveis de
comunidades, virtuais ou físicas, Bauman (2003) destaca as comunidades-cabide, aquelas formadas em
torno de problemas enfrentados pelos indivíduos em seu dia-a-dia e nas quais eles podem compartilhar
tais problemas, como, por exemplo, problemas amorosos, no referente ao presente estudo.
Em relação ao amor, entende-se o amor como “o querer para alguém o que se julga bom, para
ele e não para nós, e também o ser capaz de realizá-lo na medida do possível” (ARISTÓTELES,
2000, p. 23). Sendo que dentre os vários tipos de amor encontrados na literatura sobre o tema destacase: a) amor romântico, crença emocional inventada no mundo ocidental; tido como condição para a
felicidade máxima – amor fusional, exclusivo e eterno –, resultante da popularização dos discursos
de Platão e Aristófanes em “O banquete” (séc. V a. C.), do mito de Eros e Psique (séc. II d. C.)
e concretizado no séc. XIX com o início dos casamentos por amor (COSTA, 1999; BRANDÃO,
1993); b) amor líquido, indivíduos discursam sobre amor romântico, mas praticam amor que prioriza
somente os prazeres, pois quando há problemas ou sofrimento trocam de parceiro (BAUMAN,
2004); c) poliamor, movimento recente organizado nos últimos 20 anos, principalmente nos EUA,
segundo o qual “uma pessoa pode amar seu parceiro fixo e amar também as pessoas com quem tem
relacionamentos extraconjugais, ou até mesmo ter relacionamentos amorosos múltiplos em que há
sentimento de amor recíproco entre todos” (LINS, 2007, p. 401).
Em um contexto do estudo de redes sociais virtuais de compartilhamento de informações
sobre amor, ressalta-se o paradigma afetivo do comportamento informacional: a busca, a recepção e
o uso da informação como dependentes de sentimentos sociais, emoções e intenções (NAHL, 2007,
xix; xxvii). Em tal paradigma há estudos que entendem as emoções enquanto estados de ser que têm
valor informativo (DERVIN e REINHARD, 2007).
Sob tal ótica, os usuários da informação criam e recriam representações sociais por meio das
informações que trocam nas redes sociais virtuais, informações que podem ser compreendida como
um dos capitais sociais de tais redes. As representações sociais são
um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função: primeiro, estabelecer
uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo material e social e
controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre
os membros de uma comunidade (MOSCOVICI, 1976, xiii apud DUVEEN, 2007,
p. 21).

Aponta-se ainda a pertinência do estudo à Ciência da Informação: o amor é o tema obsessional
da cultura de massas e tema central da felicidade para o homem contemporâneo (MORIN, 2009);
sites de redes sociais são a ferramenta virtual mais acessada no mundo (KEBEDE, 2009); Orkut é o
site voltado à formação de redes sociais mais acessado no Brasil (HAMANN, 2011); mais de 50% dos
mais de 61 milhões de usuários do Orkut são brasileiros (HAMANN, 2011). Além disso, conforme
frisa Wilson (2000)
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Uma verdadeira orientação [da CI] para o usuário, no verdadeiro sentido,
significa evitar preconceitos sobre o que constitui ‘informação’, concentrandose nos problemas que criam necessidades cognitivas e/ou afetivas nos usuários da
informação, e tem, portanto, que resultar em uma maior humildade sobre o valor
potencial de informação tradicional prática e em uma maior vontade para inovar e
experimentar (WILSON, 2000, online, tradução nossa).

Como problema de pesquisa o estudo questionou-se: como se configura o comportamento e a
cultura informacional dos usuários de redes sociais virtuais de informação sobre amor existentes nas
comunidades virtuais do site Orkut?
2 METODOLOGIA
Para alcançar os resultados aqui apresentados a pesquisa estruturou-se enquanto estudos
de casos múltiplos incorporados. O estudo de casos múltiplos consiste no estudo de mais de um
caso único no mesmo estudo de caso, sendo que cada caso selecionado deve servir a um propósito
diferente (YIN, 2005, p. 68). O estudo incorporado de caso ocorre quando dentro de um caso único se
dá atenção a uma subunidade ou a várias subunidades, cada uma podendo utilizar técnicas diferentes
de coleta de dados (YIN, 2005, p. 64-65).
Selecionou-se qualitativamente cinco comunidades do Orkut tendo o amor como tema,
seguindo os critérios: comunidades que permitiam a identificação de discussões públicas (abertas
aos não membros) suficientes para investigação aprofundada; comunidades virtuais com ordens de
grandeza do número de participantes diferenciadas (unidade de milhão, centena de milhar, dezena de
milhar, unidade de milhar e centena simples); comunidades com temáticas sobre o amor diferenciadas
entre si. Desse modo, selecionou-se e estudou-se as comunidades: “Se é amor... q seja verdadeiro!”
(2.964.468 membros)22, “Eu ACREDITO no AMOR” (379.047 membros), “Amor, respeito e
confiança” (79.303 membros)23, “O mito do amor romântico”24 (6.917 membros), e “Amor e sexo em
debate” (104 membros).
No referente à coleta de dados, em cada comunidade realizou-se análise documental dos perfis
dos usuários e uma análise geral dos fóruns e enquetes, avaliando-se os temas presentes em tais fóruns
e enquetes, bem como a análise específica de uma enquete ou tópico de fórum em cada comunidade em
que os usuários definissem o amor. Além disso, aplicou-se questionário virtual em 103 dos usuários
mais ativos na criação de tópicos e entrevistou-se dois dos criadores das comunidades avaliadas – os
que disponibilizaram-se a participar.
22
23
24
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Para analisar os dados coletados conforme descrito acima se criou cinco categorias de análise:
a) representação social do amor – descrição das temáticas e conceitos amorosos mais presentes nos
fóruns e enquetes das comunidades; b) perfil informacional amoroso – avaliação do texto do perfil,
fotos e vídeos publicadas pelos usuários em seus perfis, outras comunidades virtuais do site das quais
participem e de informações demográficas dos usuários; c) comportamento informacional – análise
do modo como cada usuário busca, produz, compartilha e/ou ignora as informações sobre amor; d)
cultura informacional – análise dos padrões e normas de ações informacionais dos grupos de usuários
das comunidades; e) redes sociais virtuais de informação sobre amor: análise da configuração e do
papel das redes sociais virtuais de informação sobre amor formadas pelos usuários.
Sintetizando a metodologia adotada, destaca-se o desenho de pesquisa adotado:
Estudo de casos múltiplos incorporados: Redes sociais virtuais de informação sobre amor

Usuários da informação/atores das
redes sociais de informação
formadas nas comunidades
virtuais do Orkut:
“Se é amor... q seja verdadeiro!” –
SEAQSV;
“Amor e sexo em debate” – AESED;
“Eu ACREDITO no amor” – EANA;
“Amor, respeito e confiança” –
AREC;
“O Mito do Amor Romântico” –
Métodos para produção dos
OMDAR.
dados:
Métodos/teorias para análise de
dados:
Dados secundários
Estudo de casos;
Análise documental (perfis – 102;
Representações sociais;
fórum de tópicos e enquetes – 5;
Comportamento informacional;
tópicos – 5);
Cultura Informacional;
Análise de redes sociais.
Dados primários
Questionários virtuais de
autoaplicação (nós ativos – 103);
Entrevistas virtuais semiestruturadas (moderadores – 2).
Representação social do amor
Perfil informacional amoroso
Comportamento informacional
Cultura informacional
Redes sociais virtuais de informação sobre amor
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FIGURA 1 - Desenho básico da pesquisa. FONTE: Desenvolvida pelo autor – baseado em Flick (2009, p. 69).

3 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
3.1 Representações sociais do amor
A análise da representação social do amor por parte dos usuários avaliados baseou-se na
informação sobre amor criada e compartilhada nas comunidades do Orkut sobre amor estudadas.
Como o amor é polissêmico, a presente pesquisa percebeu diversas representações sociais do amor nas
referidas comunidades, mas, nesta análise, destaca-se as apresentadas no quadro abaixo e discutidas
ao longo desta seção.
QUADRO 1
Representações sociais do amor nas comunidades virtuais em estudo
Tipos de análise

Comunidades

Análise específica

Análise geral

SEAQSV

Representações sociais do amor
Amor líquido
Amor romântico

AESED

Poliamor

EANA

Amor romântico
Amor enquanto sentimento abstrato
Amor enquanto relação prática entre indivíduos

AREC

Mito de Eros e Psique
Amor como relação amorosa prática entre dois
indivíduos e que traz problemas cotidianos

OMDAR

Amor como relação homem x mulher
Amor romântico como mito prejudicial aos
indivíduos

SEAQSV

Amor é um sentimento que só pode ser chamado de
amor se for verdadeiro
Amor é um sentimento por alguém em específico

AESED

Oposição ao amor romântico
Amor como força atrativa que une dois seres

EANA

Amor romântico
Mito de Eros e Psique

AREC

Mito de Eros e Psique

OMDAR

Amor é um sentimento indefinível
Amor é um modo de preencher o vazio existencial

Fonte: Autor.

GT3

873

Mediante os resultados da análise geral e específica das representações sociais do amor
em SEAQSV, AESED, EANA, AREC e OMDAR, criou-se o seguinte esquema:
Nível
Gênese

Objetivação

REDES SOCIAIS VIRTUAIS DE INFORMAÇÃO SOBRE AMOR NO ORKUT
O Banquete – Platão
Amor eros
Mito de Eros e Psique
Amor romântico
Poliamor
Amor líquido

Redes sociais
Internet
Redes Sociais Virtuais
Sites de redes sociais virtuais
Comunidades virtuais
Orkut
Comunidades virtuais do Orkut
sobre amor
Fóruns e enquetes

Cultura de massas
Sociedade líquida

Representação
social do amor

Conhecimento cotidiano
Práticas:
de:
¥ Modelos de relações
¥ Definições de amor
amorosas
¥Críticas e reflexões sobre
¥Debates virtuais
modelos de relações
amorosas
Consequênci
TROCA DE INFORMAÇÃOES SOBRE AMOR
¥Papel dos gêneros
e dos
ass
amantes
FIGURA 2 – Representações sociais do amor.
Ancoragem
Utilização

FONTE: Desenvolvida pelo autor com base no modelo de Flick (2009, p. 37).

Nota-se que a gênese das representações sociais do amor criadas pelos usuários das
comunidades virtuais do Orkut estudadas se dão em dois contextos sociais, um sobre amor que
remonta a construções sociais do sentimento e relacionamento amoroso desde o debate de Platão,
passando por amor eros (amor paixão), mito de Eros e Psique (confiança como base do amor), amor
romântico, poliamor e chegando ao amor líquido, e um outro contexto relacionado ao Orkut que
inicia-se com o surgimento das redes sociais offline, passando pelo surgimento da Internet, das redes
sociais virtuais, dos sites de redes sociais virtuais, das comunidades virtuais e do Orkut.
Assim, nesses dois contextos, os usuários analisados fazem suas representações sociais do
amor, em um cenário de objetivação analisado sob duas perspectivas: uma relacionada ao amor, que é
objetivado na sociedade por meio da cultura de massas, que representa o amor socialmente por meio
de filmes, músicas, novelas, livros, jornais etc. e também pelas características da efemeridade da atual
sociedade líquida; e uma segunda objetivação relacionada ao contexto virtual do Orkut no qual os
usuários inserem-se e no qual as informações sobre amor são representadas por meio da participação
de comunidades virtuais e do debate do amor em seus fóruns e enquetes.
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Sobre a ancoragem e utilização dessas representações sociais do amor pelos usuários avaliados,
percebeu-se, após encontrar-se as representações anteriormente descritas nas comunidades em estudo,
um uso das representações criadas pelos usuários em um conhecimento cotidiano de definições de
amor, críticas e reflexões sobre modelos de relações amorosas, e debates sobre o papel dos gêneros e
dos amantes nas relações. Além disso, tais representações sugerem um uso prático na vida amorosa
dos usuários, nos modelos de relações amorosas que eles vivenciam e evidencia o uso em debates
virtuais sobre o amor.
Como consequência, nota-se que as representações sociais do amor criadas pelos usuários
analisados são registradas por meio de informações sobre amor nos fóruns e enquetes das comunidades
das quais participam. Essas informações são compartilhadas resultando em trocas de informações/
redes sociais virtuais de informação sobre amor.
3. 2 Perfil informacional amoroso
Percebeu-se que a maioria dos usuários nós ativos das comunidades do Orkut sobre amor
em avaliação e respondentes aos questionários são do gênero feminino – 65% ou 67 dos usuários –,
adultos entre os 25 e os 59 anos de idade – 55% ou 53 dos usuários –, têm parceiro amoroso – 54%
ou 55 usuários, sendo que 46% ou 47 usuários são solteiros com companheiro e 8% ou oito usuários
são casados –, e pretendem se casar – 81% ou 83 usuários têm o desejo.
Sendo assim, pode-se dizer que a maioria dos usuários respondentes que se interessam pela
informação sobre amor existente no Orkut são do gênero feminino, estão em relacionamento amoroso
e pretendem ter uma relação civil estável. Tais dados parecem repetir o velho clichê de que as mulheres
se preocupam mais com as relações amorosas e/ou se interessam mais por ler e discutir o amor do
que os homens, e também sugerir que mesmo em tempos de amores líquidos e pouco duradouros os
usuários dessas comunidades ainda desejam realizar o sonho, talvez romântico, de casar-se. Além
disso, apenas 8% ou oito dos usuários respondentes ao questionário vivem um relacionamento aberto
– premissa do poliamor, amor que se opõe ao amor romântico, principalmente pela não exigência
de fidelidade sexual – evidenciando que a maioria dos usuários que participam das comunidades em
estudo pratica o amor segundo modelos tradicionais.
Dos 103 usuários das comunidades virtuais do Orkut em análise respondentes ao questionário
da presente pesquisa, analisou-se as informações sobre amor presentes no perfil de 102 deles, visto
que um dos perfis foi excluído entre o período do fim da aplicação dos questionários (30 nov. de
2010) e início da coleta de dados dos perfis (23 dez. de 2010). Assim, coletou-se e analisou-se
informações de 102 perfis, considerando-se o conteúdo postado pelos usuários donos de tais perfis
em cinco espaços: “quem eu sou” – descrição do dono do perfil, geralmente criada pelo próprio
usuário; “fotos” – álbum virtual com fotos publicadas pelos usuários; “status” – publicação de frases,
emoticons e links, geralmente definidores do estado emocional ou da atividade em desenvolvimento
pelo usuário; “aplicativos” – jogos, testes e outros aplicativos virtuais que podem ser adicionados ao
perfil;
GT3 e “vídeos” – espaço através do qual os usuários
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deles, desde que estejam hospedados no site You Tube.
Assim, categorizando-se os conteúdos postados nos cinco espaços anteriormente referidos
dos perfis de 102 dos usuários respondentes dos questionários da pesquisa, encontrou-se a seguinte
utilização desses espaços em relação à informação sobre amor na construção dos perfis dos usuários,
conforme resultados abaixo.
Tabela 1 – Uso geral dos espaços com conteúdo amoroso nos perfis respondentes –
Orkut – 23 DEZ 2010
Espaços nos perfis

f

%

Perfis com vídeos com conteúdo relacionado ao amor

49

48,0

Perfis com a descrição do perfil com conteúdo relacionado ao amor

45

44,1

Perfis com o status do perfil com conteúdo relacionado ao amor

24

23,5

Perfis com nenhum espaço do perfil preenchido ou nenhum espaço do
perfil com conteúdo relacionado ao amor

20

19,6

Perfis com álbum de fotos do casal no perfil

17

16,6

Perfis com aplicativos relacionados ao amor

8

7,8

102

100,0

Total de usuários
Fonte: Desenvolvida pelo autor.

Nota: Se somadas as frequências, elas ultrapassarão os 102 usuários e se somadas as porcentagens elas
ultrapassarão os 100, por usuários possuírem descrição, status e aplicativos/vídeos concomitantemente.

Diante de tais resultados, em uma análise geral, notou-se que apenas uma minoria dentre
os usuários do Orkut participantes de comunidades de amor investigados – 19,6% ou 20 usuários –
não personaliza o próprio perfil com algum tipo de informação sobre amor, seja ela textual, visual
ou audiovisual, enquanto a maioria – 80,4% ou 82 usuários – publica qualquer tipo de informação
sobre amor em algum dos espaços do perfil, sugerindo que para grande parte dos usuários parece
ser importante não só participar de comunidades virtuais do Orkut sobre amor, mas também incluir
conteúdos sobre amor na construção identitária de seus perfis, por vezes, deixando evidente a quem
acessa tais perfis o interesse desses usuários por informações sobre amor e/ou a importância atribuída
por eles ao amor.
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7. 3 Comportamento Informacional
Contexto da
necessidade
informacional:
Uso do Orkut

Pessoa/ contexto:
Usuários das
comunidades do
Orkut sobre
amor/ Brasil

Mecanismo
ativador da
necessidade:
Saudade de
quem ama
Extrema
felicidade no
amor
Tristeza no
amor
Outros
sentimentos

Teoria do
estresse/
enfrentamento

Variáveis
intervenientes
Psicológicas:
Dúvidas,
incertezas e
felicidade no
amor
Necessidade de
entender o amor
Demográficas:
Jovens
Solteiros
Ligadas à função
ou interpessoais:
Vivendo
relacionamento
amoroso
Meio ambiente:
Título da
comunidade;
Descrição da
comunidade
Características das
fontes:
Acessível somente
pela Internet
Usuários como
principal fonte de
informação
Fóruns como
espaços mais
utilizados

Mecanismo
ativador da
busca

Processo da
busca
informacional

Necessidade
de estudar o
tema e
entender o
amor;
Extrema
felicidade no
amor;
Saudade de
quem ama

Busca ativa:
Busca por
comunidades
sobre amor no
banco de dados
do Orkut
Leitura de
tópicos e
enquetes

Teoria do
risco/
recompensa

Teoria da
cognição social
Auto-eficácia

Busca passiva:
Comunidades
dos amigos
Moderador da
comunidade
ser amigo
Busca
continuada:
Sim - satisfação
somente com
resultados da
busca e/ou
nova busca e
participação
ativa nas
comunidades
Atenção
passiva: Sim

Processo e uso da
informação: Cognitivo,
definição do amor, discussão e
leitura de problemas e prazeres
dos relacionamentos

FIGURA 3 – Modelo do comportamento informacional de usuários das comunidades do Orkut sobre amor.
FONTE: Adaptado pelo autor com base no modelo de Wilson e Walsh (1996) e Wilson (1997).

O modo como os usuários se comportam em relação à informação é destrinchado acima,
evidenciando os usuários das informações sobre amor no Orkut, o contexto da necessidade
informacional, o mecanismo ativador da necessidade, as variáveis intervenientes, o mecanismo
ativador da busca, o processo da busca, e o processamento e uso da referida informação sobre amor.
7.4 Cultura informacional
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COMUNIDADE
CULTURA INFORMACIONAL
SEAQSV
Dono faz uso exclusivo do Orkut para
administrar comunidades em geral; ausência
de normas e orientações informacionais
explícitas; moderadores apagando tópicos
para manter um número que possa ser listado
em uma única página e ao mesmo tempo
participando de tais tópicos; ausência de
reflexão sobre a própria comunidade.
AESED
Dona faz uso do Orkut para administrar
comunidades sobre amor; ausência de
normas e orientações informacionais
explícitas; ausência de intervenção do dono
na comunidade; usuário reclamando da
não participação da proprietária no fórum;
ausência de reflexões oficiais sobre a
comunidade; ausência de enquetes.
EANA
Dono faz uso do Orkut para administrar
comunidades em geral; ausência de normas
e orientações informacionais explícitas;
usuários refletindo sobre a própria
comunidade; ação do proprietário em
momentos de crises; pequena participação
do dono na criação de tópicos; controle
de tópicos que fujam do objetivo da
comunidade;
AREC
Dona é usuária habitual do Orkut; existência
de normas e orientações informacionais
rígidas; impossibilidade dos usuários criarem
tópicos e enquetes; ausência de reflexão
por parte dos usuários sobre a própria
comunidade.
OMDAR
Dono faz uso do Orkut para administrar
e interagir em comunidades sobre amor;
Existência de orientações informacionais
– textos teóricos – para a criação de
debates; proprietário incentivando o fluxo
de informações ao criar tópicos de debate
do amor e excluindo membros que postam
mensagens não condizentes com a filosofia
da comunidade; usuários e proprietário
refletindo sobre a comunidade.

RESULTADO
Fórum e enquetes muito
ativos, comunidade com uso
muito frequente (média quase
diária de postagens em 2010)

Fórum pouco ativo,
inexistência de enquetes,
comunidade com uso pouco
frequente (média bimestral
de postagens em 2010)

Fórum e enquetes ativos,
comunidade com uso
frequente (média quinzenal
de postagens em 2010)

Fórum e enquetes pouco
ativos, comunidade com
uso pouco frequente (média
bimestral de postagens em
2010)
Fórum e enquetes ativos,
comunidade com uso
frequente (média de uma
postagem a cada 10 dias em
2010)

Fonte: Fóruns e enquetes de SEAQSV, AESED, EANA, AREC, OMDAR.

Acerca da cultura informacional, notou-se, como ilustra o quadro acima, que: a ausência de
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normas e orientações informacionais, como em AESED, acaba deixando a comunidade sem grande
uso pelos usuários; o excesso de normas e orientações informacionais, como em AREC, também
surte efeito parecido; uma atuação mais distanciada na criação de normas e orientações não aumenta
consideravelmente a qualidade das discussões, mas mantém o fluxo de informações ativo, como
em SEAQSV e EANA; a existência de orientações informacionais, sem que haja explicitamente
normas rígidas, mas ao mesmo tempo com o moderador mantendo o controle sobre o comportamento
informacional dos membros e agindo quando tal comportamento atrapalha os objetivos da comunidade,
como em OMDAR, parece ser o mais próximo de um ideal para as comunidades virtuais do Orkut
sobre amor.
Além disso, constatou-se também que comunidades cujos proprietários são donos de perfis
que utilizam o Orkut somente para administrar comunidades sobre diversos temas, como SEAQSV
e EANA, acabam não tendo grande participação dos donos na criação e manutenção de normas e
orientações informacionais positivas, enquanto que comunidades cujos proprietários utilizam perfis
especificamente para administrar e interagir em comunidades do Orkut sobre amor têm atuação mais
positiva e perceptível do dono, como OMDAR – com exceção de AESED, cuja dona alega não estar
mais usando o Orkut e o Facebook com frequência.
7.5 Redes sociais virtuais de informação sobre amor
Cada comunidade do Orkut investigada por essa pesquisa pode ser vista como uma rede social
virtual, formada por todos os seus usuários – dos milhões à centena deles. De modo geral, pode-se
dizer que as redes completas formadas por todos os usuários de SEAQSV, AESED, EANA, AREC e
OMDAR, têm como principais características, serem:
a) redes sociais virtuais de informação sobre amor;
b) redes de interação assíncrona, nas quais o modo de interação entre usuários no espaço das
comunidades se dá por meio dos fóruns e enquetes, nos quais não há interação síncrona ou em
tempo real;
c) redes que propiciam a formação de laços dialógicos, evidenciados pelo pertencimento relacional e
baseados nas trocas de informações entre os usuários que ativamente participam das comunidades,
por meio dos fóruns e das enquetes;
d) redes de interação mútua, considerando-se as relações informacionais dialógicas nos comentários
dos fóruns e enquetes de cada comunidade;
e) redes que, principalmente, também possibilitam laços de pertencimento associativo, pois, a maioria
do número total de usuários não participa ativamente das comunidades, estando conectados à rede
somente pelo sentimento de pertencimento às comunidades, o que não quer dizer que a troca de
informações não ocorra nas comunidades ou que esses usuários não acompanhem o fluxo de
informações, mesmo que não o modifiquem;
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f) redes sem escala, pois, conforme dito anteriormente, poucos nós estão ativos e conectados –
clusters de nós ativos dentro das redes – e a maioria dos nós formam poucos laços de relações
informacionais.
Em outra perspectiva, constatou-se que tais redes exercem o papel de comunidades-cabide,
nas quais os usuários compartilham – ou penduram, valendo-se da metáfora do cabide – seus
problemas de amor enfrentados no dia-a-dia, formando comunidades que parecem desfazeremse com mais facilidade, por abrigarem laços mais fracos, como em SEAQSV, AESED, EANA e
AREC, bem como uma comunidade-cabide que perdura por mais tempo, como OMDAR, dado que
os usuários parecem ter laços mais fortes e relações informacionais mais frequentes, tornando a rede
não um mero depositório de dúvidas e conflitos, mas também um espaço de debate contínuo do
amor. Nesse sentido, as redes em análise constituem-se meios informacionais para usuários com
emoções e intenções relacionadas ao amor, redes sociais virtuais de informação sobre amor, nas quais
os usuários/atores buscam, criam, recebem e usam a informação sobre amor que coincida com as
crenças amorosas de tais usuários/atores ou que se aproxime das mudanças de pensamento sobre o
amor que estejam inclinados a realizar.
4 CONCLUSÕES
Percebeu-se que todas as questões norteadoras do estudo foram satisfatoriamente respondidas
pelos resultados da pesquisa, que evidenciam como o amor é representado socialmente pelos usuários
das comunidades em estudo, como tais usuários constroem seus perfis em relação à informação
sobre amor, como se configura o comportamento e a cultura informacional de tais usuários, e qual o
papel e a estrutura das redes sociais virtuais de informação sobre amor formadas por tais usuários da
informação.
Assim, destaca-se a importância da triangulação teórica, metodológica e de dados que se
adota, pois se acredita que os múltiplos conceitos e pontos de vistas para a análise dos dados permitiu
a percepção de questões que, talvez, passassem desapercebidas sem tais triangulações. Além disso,
as triangulações trouxeram a resolução de aspectos complexos e desafiadores da pesquisa – como o
estudo informacional dos usuários de cinco comunidades do Orkut, que somadas ultrapassam os três
milhões e meios de usuários e se aproximam dos dois milhões de mensagens trocadas –, oferecendo
arranjos para se avaliar qualitativamente as expressivas quantidades com as quais se lidou, sem que
o trabalho se tornasse superficial, propiciando um modo executável de se estudar algo a princípio tão
abstrato.
Espera-se que a confirmação de que a associação dos estudos do comportamento e da cultura
informacional à metodologia da ARS e das representações sociais permitem estudar a informação
como artefato cultural produzido por grupos de usuários possa ser útil teórica e metodologicamente a
outros estudos de redes sociais virtuais no campo da CI.
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Desse modo, a presente pesquisa avaliou que as comunidades virtuais sobre amor no
Orkut em questão, não são apenas meros espaços decorativos nos perfis dos usuários, pelo menos
não para todos eles, elas são estoques de informação sobre amor constantemente modificados pela
interação entre os usuários e que podem ser consultados por eles a qualquer momento, sempre que
necessário. Acredita-se que o uso de tais comunidades ocorra, principalmente, pelo momento de
transição nas relações amorosas que a sociedade contemporânea enfrenta, conforme apontado por
diversos autores ao longo da pesquisa. Com isso, parece que parte considerável dos usuários busca por
respostas aos seus questionamentos amorosos, realizando, inicialmente, uma busca internamente em
suas representações sociais do amor – resultantes das representações circulantes em nossa sociedade
– representações essas que, por vezes, não correspondem mais ao amor que se vivencia, levando o
usuário a empenhar-se na busca externa de informações sobre amor em sistemas de informações que
possam oferecer informações de ajuda e suporte, como as comunidades estudadas.
A participação em redes sociais virtuais formadas por essas comunidades, devido ao
contato com outras pessoas diante das mesmas aflições e interesses, parece permitir uma atualização
das representações sociais do amor ou oferecer algum tipo de conforto e bem-estar de acordo com
o que os usuários buscam: se querem paquerar, há paquera; se querem debater o amor, há debates;
se querem ajuda sobrenatural, há orações e simpatias; se querem definir o amor, há a oportunidade
social de em conjunto se criar uma definição de amor que concilie o que se espera e o que se tem, uma
informação sobre amor que una sonho e possibilidade, esperança e concretude.
Assim, anseia-se para que o presente estudo motive novas pesquisas a estudarem outros
aspectos da informação sobre amor e de suas redes de informação, para que a CI e áreas correlatas,
bem como os profissionais da informação, possam auxiliar os usuários da informação a encontrarem
informações e comunidades de informação que contribuam para uma espécie de educação amorosa
que capacite os indivíduos a se adequarem à contemporaneidade e que ajude, assim, a minimizar o
imenso sofrimento amoroso que tantos estudiosos do tema abordam no referencial teórico da pesquisa
e que se constatou representado nos fóruns e enquetes em análise.
Diante de tais resultados, acredita-se e sugere-se que a CI atente-se ao estudo de usuários
da informação e de informações que não sejam tidas como relevantes e de status apenas entre cientistas
da informação e seus pares, mas também deve focar-se ao que é frequente e relevante entre usuários
comuns da informação e seus grupos. Em conjunto tais usuários produzem e buscam por informações
que possam trazer-lhes uma vida mais saudável e prazerosa ao enfrentarem seus problemas cotidianos
– como os grupos de usuários de informação sobre amor dessa pesquisa.
Como temas para futuras pesquisas, sugere-se avaliar o comportamento de usuários da
informação sobre amor de outras comunidades do Orkut, de outros sites e até mesmo de redes sociais
offline, atentando-se, independentemente do suporte informacional, a questões que este estudo não
definiu como objetivos, dentre elas: impacto e uso descrito pelos usuários da informação sobre amor
em suas relações; relatos episódicos motivadores da busca por informação sobre amor; fontes de
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informação sobre amor mais consultadas; informações sobre amor buscadas e não encontradas; nível
de satisfação com os próprios relacionamentos amorosos versus busca de informação sobre amor;
entre outros temas que o estudo desperte.
Portanto, dentre outras constatações, anseia-se que o presente estudo possa contribuir,
em alguma perspectiva, com o estudo e entendimento das redes sociais virtuais de informação e
da informação sobre amor, bem como do estudo de objetos ordinários. Amor e informação, dois
conceitos e insumos extremamente polissêmicos e indispensáveis ao homem contemporâneo.
Abstract: Presents the results of dissertation developed with Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação of Escola de Ciência da Informação da UFMG. Analyses the virtual social
networks of information about love formed by the users of the Orkut, with focus on the behavior and
on the informational culture of such users, as well on the social representation of love created by
them. As study object, it takes five virtual communities: “Se é amor q... seja verdadeiro!”, “Amor e
sexo em debate”, “Eu ACREDITO no amor”, “Amor, Respeito e Confiança” and “O mito do amor
romântico”. Considers as empirical universe: in general analysis, the topic and enquiry listings
that can be found on the cited communities; In  specific analysis, five topics of definition of love and
103 profiles from the most active users of the studied communities. It is methodologically structured
as a study of multiple incorporated cases. Triangulates the data gotten on the documental analysis
of the forums and profiles, as well the answers of the questionnaire applied to the 103 analyzed
users, besides interviews with two owners of the communities in evaluation. Delineates the love
informational profile of the users, most of them adults, women, involved in relationships, wishful for
marriage and that use information about love to personalize their profiles on Orkut. Characterizes
the informational behavior as motivated, mainly, by missing feelings for the loved person, extreme
happiness, extreme coldness in love, and also as the interest in studding love. Defines the informational
culture as something without rules and explicit orientation in most part of the communities. Draws the
social networks of information about love and consider them as networks of  low density, centrality
and intermediation. Concludes, among other findings, that the social networks in study provide help
information and support to the users, and work as hanger-communities.
Keywords: Love. Social virtual network. Information behaviour.
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COMUNICAÇÃO ORAL

A ATUALIDADE E UTILIDADE DA DISSEMINAÇÃO
SELETIVA DA INFORMAÇÃO E DA TECNOLOGIA RSS
Thiago Gomes Eirão, Murilo Bastos da Cunha
Resumo: O artigo apresenta os resultados obtidos na pesquisa realizada em bibliotecas de Tribunais
em Brasília acerca da atualidade e utilidade da disseminação seletiva da informação (DSI) e da
tecnologia RSS. A amostra foi constituída por bibliotecários que trabalhavam no serviço de referência
de seis bibliotecas pertencentes a tribunais federais localizados em Brasília. Os resultados obtidos
mostram que a DSI é um conceito válido e útil para a disseminação de conteúdos e que a tecnologia
RSS ainda é desconhecida e não utilizada por essas bibliotecas.
Palavras-chave: Disseminação seletiva da informação. Serviço de referência. Tecnologia RSS.
Abstract: This article presents the results obtained in research conducted in libraries of federal courts
in Brasilia about the timeliness and usefulness of selective dissemination of information (SDI) and
RSS technology. The sample consisted of librarians working in the reference service of six libraries
belonging to federal courts located in Brasilia. The results show that the SDI is a valid and useful
concept for the dissemination of content and RSS technology is still unknown and not used by such
libraries.
Keywords: Reference service. Selective dissemination of information. RSS technology
1 INTRODUÇÃO
Já há tempo o homem vem reunindo livros, pergaminhos e rolos de papel pensando na
preservação da memória e do conhecimento produzido. Seja em pequenas bibliotecas pessoais ou em
grandes bibliotecas, como a de Alexandria, a organização de tais itens tinha como meta facilitar o
acesso às informações armazenadas em diversos formatos.
Segundo Manguel (2006, p. 33), até a fundação da biblioteca de Alexandria, as bibliotecas
do mundo antigo eram coleções particulares das leituras de determinado homem ou depósitos
governamentais em que se preservavam documentos legais e literários para consulta oficial. A Biblioteca
de Alexandria foi criada para fazer outras coisas, além de imortalizar, ela deveria registrar tudo o que
já existira e pudesse ser registrado, e esses novos itens deveriam gerar novos registros, numa sequência
infinita de leituras e comentários que por sua vez engendrariam novos comentários e novas leituras.
Essa biblioteca foi fundada no final do século III a. C. e contava com um acervo de aproximadamente
600 mil rolos de pergaminhos.
Talvez nessa época, a guarda de todo o conhecimento do mundo fosse algo fácil, já que a
produção de conhecimento era restrita a poucos intelectuais e pensadores. A organização poderia ser
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feita rapidamente por bibliotecários como uma tarefa normal de trabalho. Entretanto, em pleno século
XXI, pensar nessa tarefa é, no mínimo, uma missão audaciosa para qualquer biblioteca. Nem mesmo
o maior acervo do mundo, hospedado pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos (Library of
Congress), com seus 145 milhões de itens, em 470 línguas diferentes e o projeto da biblioteca digital
mundial, tem conseguido acompanhar a rápida expansão das publicações.
O surgimento da chamada Sociedade da Informação, dentre outros fatores, ocasionou o
crescimento da produção intelectual e de publicações. Segundo Sardenberg (2000, p. 5), esta é, em
escala mundial, uma sociedade fundamentada em novas formas de organização e de produção de
informações. De acordo com Takahashi (2000, p. 3) a sociedade da informação surge da convergência
entre conteúdos, computação e comunicação. Esta junção criou um aumento exponencial de publicações
e informações produzidas.
Para se ter uma ideia, Kuramoto (2008, p. 155), estimou que, em todo o mundo, um milhão de
artigos técnicos e científicos é produzido anualmente. Imaginar uma biblioteca capaz de guardar todo
esse conhecimento e disseminá-lo para seu público é algo quase impossível, mesmo com a existência
das tecnologias e das publicações online.
Portanto, são múltiplos os desafios de um mundo globalizado, sendo até mesmo difícil obter
consenso sobre quais seriam os prioritários. Todavia, um deles – tornar o conhecimento acessível a
todos – destaca-se como o mais importante devido aos seus efeitos estruturantes. “Em nenhuma época
da história, a produção de conhecimentos foi tão intensa como nos dias de hoje, como também em
nenhuma outra época a sua aplicação assumiu papel tão preponderante”. (DEFOURNY, 2006, p. 7)
Cientes dessa realidade, as bibliotecas e a própria Ciência da Informação têm trabalhado ao longo
dos anos, no desenvolvimento do tratamento, organização e uso da informação e do conhecimento. Para
Tarapanoff (2006, p. 19), a Ciência da Informação é:
[...] uma ciência de caráter eminentemente interdisciplinar, que tem por objeto o estudo das
propriedades gerais da informação (natureza, gênero e efeitos). Assim, em pesquisas que abordam o
tema da informação, a ciência da informação contribui principalmente com estudos das necessidades
informacionais, do estudo do fluxo e uso da informação.

Centrada na melhoria do fluxo informacional, a Ciência da informação vem contribuindo para
que as organizações que lidam com recursos informacionais, especificamente bibliotecas, possam se
adequar aos novos desafios que o mundo globalizado impõe. Hjörland (2003, p. 88), afirmou que a
Ciência da Informação busca a melhor utilização do conhecimento presente em diversos itens e que as
bibliotecas devem ter como objetivo fornecer acesso físico e intelectual à informação.
Aproveitando-se do desenvolvimento da tecnologia informacional, somando-se a isso a
necessidade de expandir serviços e produtos, as bibliotecas entraram na era eletrônica com os sistemas
de gerenciamento de bibliotecas, catálogos públicos de acesso em linha e sistemas informacionais mais
complexos. Vale aqui ressaltar que sistemas de informação não são apenas aqueles que utilizam o
computador, mas também aqueles que organizam e estruturam a informação. Para Harter (apud Souto
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2008, p. 2), os catálogos em fichas de uma biblioteca podem ser considerados um sistema de informação.
A partir do aumento significativo da produção científica aumenta-se a necessidade de registrar
a informação, reuni-la e organizá-la. Assim, concebeu-se a ideia do que viriam a ser sistemas de
recuperação de informações. (SOUTO, 2008, p. 2).
Rowley (2002, p. 5) define os sistemas de informação como aplicativos de recuperação que
dão acesso a informações, especialmente àquelas em formato eletrônico. O advento desses sistemas e
da Internet foram fatos determinantes para a melhoria nos serviços prestados por bibliotecas aos seus
usuários. Porém, com o passar do tempo e o crescimento desorganizado da Internet, Lancaster (2004, p.
339) observou que ao invés de ser uma ferramenta de auxílio, a Internet transformou-se em um ponto de
problema, já que segundo o autor, os recursos de busca e organização dos dados são “[...] rudimentares
comparados com o uso de uma base de dados cuidadosamente indexada” (LANCASTER, 2004, p.
343).
Daí surge o papel do profissional da informação, dentre eles o bibliotecário, com a missão de
facilitar e fazer a conexão entre a informação e o usuário que deseja obtê-la. Fröehlich (1989, p. 308),
afirma que os profissionais da informação são os agentes educadores e facilitadores do processo de acesso
e disseminação da informação. Diante desta função, os bibliotecários têm atuado no processamento e
organização das informações em classes de assuntos. Porém, essa organização já não se mostra tão
eficiente de acordo com a necessidade dos usuários, pois
[...] à medida que o volume dos documentos a processar e a ordenar aumenta além de certo ponto
crítico, não é mais possível contentar-se com a organização dos documentos por grandes classes, pois o
usuário exige informações muito mais precisas na representação do conteúdo dos documentos, para poder
chegar o mais rapidamente possível àqueles, e só àqueles que lhe interessam. (ROBREDO, 2006, p. 312).

O usuário, cada vez mais, passou a exigir especificidade e seletividade no pacote informacional
recebido. Fonseca (1988, p. 29), relatou uma série de ações que o bibliotecário deve fazer para
desempenhar sua função, uma delas era “[...] ser bibliotecário para selecionar os livros e as revistas
pensando nas necessidades dos leitores”.
Segundo Dias e Pires (2004, p. 5), conhecer o comportamento do usuário de informação é
importante tanto para o planejamento como para o desenvolvimento e prestação do serviço de
informação, para que o mesmo possa atender de forma precisa o consumidor da informação. De acordo
com Wilson (2000, p. 3), os usuários de informação estão mais exigentes, já que seu comportamento
informacional e necessidades de informação são influenciados por diversos fatores além da perspectiva
organizacional, por isso cabe à biblioteca conhecer e tentar antecipar os desejos de seu usuário.
Para Carvalho (2008, p. 123), uma forma de conhecer tal necessidade é a educação do usuário de
acordo com o mapeamento de suas competências. Já na antecipação das necessidades não são necessárias
grandes invenções para satisfazer os usuários, já existem instrumentos à disposição para isso. A Internet,
por exemplo, pode ser entendida como uma dessas ferramentas de apoio ao desenvolvimento de novos
produtos informacionais, já que
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[...] representa uma mudança de paradigma radical com relação aos serviços bibliotecários. Ela
proporciona um ambiente informacional amplo, global, de alcance nunca visto pelos antigos serviços
bibliotecários, acostumados a trabalhar num ambiente delimitado, com uma comunidade de usuários
identificável, restrita e até mesmo, conhecida pessoalmente. No novo ambiente, numa escala mundial, os
usuários podem ter acesso a diferentes recursos, independentes de sua localização física (MARCONDES;
MENDONÇA; CARVALHO, 2006, p. 175).

Um dos instrumentos que se apresentam para o profissional da informação é o próprio serviço
de disseminação seletiva da informação (DSI) e a tecnologia Rich Site Summary (RSS), serviços
que podem gerar bons resultados à instituição. O RSS é um conjunto de especificações voltadas para
a agregação e distribuição de conteúdos da web, que facilita o processo de consulta e partilha de
informação proveniente de diversas fontes de informação, periodicamente sujeitas a alterações ou
atualizações, gerando uma economia de tempo com a leitura de informações de diversos sites em um
único ambiente e a possibilidade de agregar somente aquelas informações que pertencem à área de
interesse da pessoa.
2 DISSEMINAÇÃO SELETIVA DA INFORMAÇÃO
A Disseminação Seletiva de Informação ou apenas DSI, é a tradução do termo inglês selective
dissemination of information. Aparentemente três palavras de simples entendimento que podem
produzir um grande problema ou solução. Duas das clássicas Leis de Ranganathan (1963) (“Poupe
o tempo do usuário” e “Para cada leitor seu livro”) ajudam a entender a Disseminação Seletiva
da Informação, que pode ser um serviço personalizado, de valor agregado e direcionado para a
necessidade particular de cada usuário.
Segundo Reitz (2004), DSI é “um serviço ou uma publicação destinada a alertar os
estudiosos, pesquisadores, leitores, clientes ou empregados para a literatura publicada recentemente
em seu campo (s) de especialização, geralmente disponíveis em bibliotecas especializadas, servindo
as empresas, organizações e instituições em que o acesso a informações atualizadas é essencial”.
Já Cunha e Cavalcanti (2008, p. 130), definem a DSI como “difusão automática, selecionada,
permanente e personalizada de informações correntes, relativas a assuntos específicos [...]
notificação seletiva”. Essa notificação pode ser chamada também, em inglês, de current awareness,
termo que tem seu estudo muito próximo dos conceitos da DSI.
Segundo Lima et al. (2001), a DSI não é algo precisamente novo. Ela desenvolveu-se, de
forma mais sistematizada, a partir das décadas de 1950/1960, a partir dos estudos de Hans Peter Luhn,
da IBM Corporation, com o objetivo de minimizar esforços dos cientistas na busca de informações
relevantes para o trabalho de pesquisa. A sua aceitação foi rápida já que se configurava por ser um
serviço personalizado oferecido diretamente ao usuário de acordo com seu perfil e linha de pesquisa,
permitindo ao centro de informação a possibilidade da criação de uma conexão direta e mais rápida
com os interesses de cada usuário.
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Luhn (1958, p. 133), imaginou o desenvolvimento de um sistema automático de disseminação
de informação de vários setores da área científica e de organizações governamentais. Esse sistema se
utilizaria de dados compilados por equipamentos eletrônicos para a construção dos perfis de interesse.
Hensley (1963, p. 1), confirma a rápida expansão das ideias de Luhn e chama o conceito criado
por ele como selective dissemination of information (DSI, em português). De acordo com Hensley
(1963), esse serviço foi utilizado pela primeira vez em 1959, pela IBM em Yorktown Heights, New
York. O serviço consistia no funcionamento conjunto de um sistema de processamento de dados,
máquinas de cartões perfurados, máquinas de cópia e pessoas. O serviço processava uma pequena
quantidade de documentos e comparava com os perfis de interesse de trinta usuários.
Em 1960 foi testado um segundo serviço de DSI, a partir dessa experiência pioneira. A
diferença é que a segunda DSI foi um sistema totalmente planejado e documentado, permitindo sua
divulgação. Em 1961 a documentação da segunda DSI estava completa e foi feito o primeiro anúncio
público do serviço.
Luhn (1961, p. 132), definiu a DSI como “[...] aquele serviço dentro de uma organização que
se refere à canalização de novos itens de informação, vindos de quaisquer fontes, para aqueles pontos
onde a probabilidade de utilização, em conexão com o interesse corrente do usuário, seja alta”. Após
os primeiros trabalhos de Luhn, os conhecimentos em torno do desenvolvimento da DSI passaram
a ser utilizados em diversas áreas do conhecimento, em especial na química, biologia, informática,
física e medicina. Na área de biologia inclusive já se discutiam formas de oferecer esse serviço de
maneira computadorizada.
No Brasil os primeiros estudos sobre a DSI surgem na década de 1970, ligados principalmente
aos centros de informação de órgãos públicos. Raulino (1973, p. 1), propôs a constituição de um
sistema de indexação, armazenagem e recuperação de informações que propiciaria a construção
de um sistema de disseminação seletiva de informação da produção do Congresso Nacional. No
mesmo ano, Borda (1973, p. 1), elaborou um artigo de revisão de literatura comentando sete artigos
publicados entre 1958 e 1971. Além disso, o autor comentou as características fundamentais dos
sistemas de disseminação seletiva da informação e apresenta a proposta de DSI para a Companhia
Vale do Rio Doce.
A partir disso, no Brasil começam a aparecer relatos de experiências na utilização da DSI.
Ferraz e Figueiredo (1974, p. 1), apresentaram o serviço de DSI do Instituto de Energia Atômica
de São Paulo; Nocetti (1978a, p. 1) relatou os resultados obtidos no serviço de SDI da Embrapa;
Chastinet et al. (1978, p. 1) relataram o serviço de disseminação seletiva na área de agricultura. Mas
1978 foi realmente um ano de grande expansão do tema no Brasil, a Revista de Biblioteconomia de
Brasília teve seu sexto volume, de número dois, inteiramente dedicada a discutir a DSI no contexto
brasileiro.
Na realidade brasileira, inicialmente a prestação do serviço de disseminação seletiva de
informação era feita por bibliotecas especializadas. Esse serviço era elaborado manualmente com
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base no acervo local de periódicos, para a produção de listas selecionadas de títulos e artigos e a
distribuição de resumos a poucos usuários. Segundo Almeida (2008, p. 36), com o surgimento de
novas tecnologias o serviço de DSI foi gradativamente incorporado aos formatos eletrônicos e aos
sistemas informatizados. Dessa forma, as pesquisas bibliográficas ganharam agilidade.
Para Bax et al. (2004), um típico serviço de DSI tem por objetivo prover cada usuário inscrito
uma lista periódica e personalizada, dos novos trabalhos que deram entrada na base de dados e que
podem se constituir em subsídios para trabalhos em andamento ou interesses. Assim, cada usuário
inscrito recebe um diferente conjunto de informações referenciais, dependendo de seus interesses
particulares, tal como definido previamente, em seu respectivo “perfil de interesse”. Segundo esse
autor é cada vez mais comum a ideia do surgimento de um sistema de disseminação de informação
automático.
Nos últimos anos a DSI torna-se, com o aumento da demanda de informação e com crescimento
da tecnologia, um importante instrumento de suporte para as organizações que desejam difundir
informações de maneira prática e ágil. Segundo Lucas e Souza (2007, p. 2), a grande quantidade de
informações produzidas, aliadas ao desenvolvimento de conhecimentos novos, criou uma exigência
de “metodologias específicas que permitam a escolha, busca e recuperação do conhecimento
personalizado”. Ainda segundo as autoras, o serviço eletrônico de DSI tornou os usuários da
biblioteca mais próximos dela, já que “[...] passam efetivamente a utilizar seus serviços de maneira
personalizada”.
O trunfo da DSI reside no poder conferido ao usuário em decidir o que deseja ou não
receber. “A prática da gestão do conhecimento, requer que a organização crie mecanismos eficazes
que proporcionem tanto a produção dinâmica e contínua do conhecimento, como o seu registro e
o compartilhamento” (LIMA et al., 2001, p. 195). Dessa forma, a proposta de implantação de um
serviço de DSI, como um mecanismo de compartilhamento de informações, redireciona o foco da
oferta para o foco da demanda dos usuários, em função dos objetivos da organização e se mantém
atual com as novas tecnologias existentes.
Segundo Cunha (1999), com a biblioteca digital “a DSI não ficará restrita aos documentos
tradicionais, notadamente a livros e artigos científicos; poderá incluir, ainda, noticiário em linha
das agências de notícias, jornais, rádio e televisão, mercado das bolsas de valores, programação
cinematográfica”.
3 TECNOLOGIA RSS
Em 1997, com a expansão da Internet, surge próxima ao conceito de disseminação seletiva
de informação (DSI), a tecnologia RSS – (Rich Site Summary, Really Simple Syndication ou
ainda conhecida como RDF Site Summary) com a finalidade de permitir notificar automaticamente
os usuários sobre novos conteúdos na web, por meio do arquivo-texto codificado conhecido
como feed. Os feeds são segundo Almeida (2008, p. 90), “[...] lista constituída pelos elementos
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essenciais que descrevem uma determinada informação da Web: o título do documento, o seu
URL (Uniform Resource Locator), o endereço que localiza os sítios na web e uma breve descrição
de seu conteúdo”.
Os feeds estão organizados em uma linguagem estruturada, onde todos os elementos são
categorizados através de tags específicas, tais como <author>, <title>, etc. As tags podem ser
entendidas como rótulos usados para informar ao navegador como deve ser apresentado o conteúdo
do website. Essa estruturação permite aos navegadores interpretarem e apresentarem o conteúdo
de maneira correta. Além disso, a categorização dos conteúdos permite uma melhor recuperação
das informações do sítio, já que os mecanismos ou motores de busca irão registrar os elementos
encontrados com sua definição. Por questões de visualização, o conteúdo não é apresentado desta
forma ao usuário.
O RSS utiliza a linguagem XML (Extensible Markup Language), linguagem de marcação e
descrição de dados em páginas web, com a finalidade de organização maior dos conteúdos eletrônicos.
Segundo Alecrim (2005), a primeira versão do RSS foi criada pela Netscape para o seu portal My
Netscape e se chamava RSS 0.90. Sem ver viabilidade do projeto, a Netscape abandona o produto.
Tempos depois a Userland, empresa de menor porte, resolve continuar o RSS para utilizá-lo em
seu blog. Em 2003, foi lançada a versão RSS 2.0, sob a responsabilidade da RSS Advisory Board,
entidade responsável por manter e atualizar essa tecnologia. A última atualização é de 2007, quando
foi lançada a versão 2.0.10. A Figura 1 mostra o símbolo criado para a tecnologia RSS.

Figura 1: símbolo da tecnologia RSS

O RSS foi criado para simplificar o tráfego das informações dos sítios através da web. Ele é a
comunicação dos novos conteúdos disponibilizados na Internet, desejados por uma pessoa para o seu
computador pessoal. Segundo Rocha e Bezerra (2010, p. 91)
[...] o RSS é um formato estrutural que auxilia os usuários a agregarem informações
de muitas origens diferentes na web, proporcionando a divulgação de publicações
provenientes da Internet. Qualquer dado na Internet pode se tornar um feed RSS, por
exemplo, uma notícia de jornal, um artigo científico etc. Algumas vantagens do uso
do RSS são: a informação mais atual de um feed RSS está sempre disponível; ele
permite que as informações sejam capturadas por programas leitores; seus assinantes
não precisam usar sua caixa de e-mail para acessar as informações; ele é gratuito; e
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trata-se de um protocolo de conteúdo estruturado e reusável.
Nesse contexto existe uma mudança do paradigma: ao invés da pessoa procurar pela informação,
é a informação que segue o indivíduo. O funcionamento dessa tecnologia é relativamente simples, basta
o usuário possuir um leitor do conteúdo RSS, também conhecido como agregador de conteúdo, dos feeds
e nesse leitor selecionar suas áreas de interesse. Singh (2008) mostrou as diversas formas que uma pessoa
pode utilizar essa tecnologia, que inclusive já está disponível nos smartphones. Os smartphones são celulares que possuem funções e programas de computador podendo ser entendidos como computadores de
bolso. A Figura 2 mostra como o usuário se informa sobre vários assuntos sem a utilização da tecnologia
RSS e a Figura 3 mostra como o usuário se informa com o uso da tecnologia RSS.

Blogs

Revistas

Notícias

Bases de
dados
Figura 2: Como o usuário se informa sem utilizar a tecnologia RSS

Blogs

Revistas

Notícias

Bases de
dados
Figura 3: Como o usuário se informa utilizando a tecnologia RSS
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Levine (2003) definiu essa tecnologia como uma maneira rápida de obtenção de informação,
por meio da escolha de fontes específicas de informação da Internet, sendo uma forma eficiente de
revisão das últimas informações publicadas nas várias páginas web. Após a seleção, o indivíduo,
receberá apenas aquelas informações ou atualizações de informações, referentes somente à área
selecionada previamente no leitor.
MacManus (2009) observou de forma arguta que o mercado dos leitores de RSS apresenta
declínio, embora a utilização da tecnologia em si, continue a crescer. Segundo esse autor tal declínio
é explicado pelo domínio do mercado de leitores pelo Google, o crescimento de experiências como
Twitter (rede social em formato de microblog que permite aos usuários enviarem e receberem
atualizações, de no máximo 140 caracteres, suas e das demais pessoais que estão em conexão com
o seu perfil), o Facebook (rede social que permite a conexão entre pessoas e o compartilhamento de
imagens, vídeos e aplicativos) e os próprios navegadores já possuírem seu próprio leitor dos feeds.
O RSS é um conjunto de especificações voltadas para a agregação e distribuição de conteúdos
da web, que facilita o processo de consulta e partilha de informação proveniente de diversas fontes de
informação, periodicamente sujeitas a alterações ou atualizações. Isso gera uma economia de tempo
com a leitura de informações de diversos sítios em um único ambiente e a possibilidade de agregar
somente aquelas informações que pertencem à área de interesse da pessoa. Badman e Hartman (2008,
p. 670) incluíram o RSS como solução para a disseminação dos conteúdos dos periódicos científicos
que cada vez mais se apresentam apenas na forma eletrônica.
Com a popularização dessa tecnologia, as bibliotecas e centros de informação começam a
reconhecer nessa ferramenta uma oportunidade de inovação no serviço de referência. Wusteman
(2004, p. 404) apontou que embora a área de atuação do RSS ainda seja recente, as bibliotecas têm
identificado nessa tecnologia ferramentas úteis para um número crescente de tarefas. Anderson
(2006, p. 115) assinala os feeds como o futuro da comunicação de textos eletrônicos, além de serem
ferramentas capazes de auxiliar os serviços de referência a responder questões relacionadas aos
documentos eletrônicos.
4 METODOLOGIA
O presente estudo se realizou por meio de uma pesquisa descritiva qualitativa. O universo
de pesquisa foi delimitado em seis órgãos do Poder Judiciário: Supremo Tribunal Federal (STF);
Superior Tribunal de Justiça (STJ); Superior Tribunal Militar (STM); Tribunal Superior Eleitoral
(TSE); Tribunal Superior do Trabalho (TST) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(TJDFT).
Constituíram-se como a população da pesquisa os bibliotecários que atuam no serviço de
referência e atendimento ao usuário de cada órgão. Por questões de viabilidade da pesquisa, foi
elaborado um plano de amostragem não-probabilística. A amostra foi composta pela pessoa mais
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antiga e mais nova no serviço. Essa seleção teve por finalidade identificar as diferentes percepções
sobre o próprio serviço de referência e principalmente as diferenças existentes no conhecimento de
novas tecnologias na área da informação, devido ao espaço temporal de formação dos profissionais.
A técnica utilizada para o desenvolvimento dessa pesquisa foi a entrevista semi-aberta. Cervo,
Bervian e Silva (2006, p. 51) entendem a entrevista como “uma conversa orientada para um objetivo
definido: recolher, por meio do interrogatório do informante, dados para a pesquisa”. A entrevista
é uma técnica que permite ao pesquisador obter informações que não podem ser encontradas em
documentos ou outras técnicas de coleta de dados. Por ser uma “conversa” a entrevista permite o
aprofundamento das variáveis durante a realização da mesma. Para a organização das questões foi
elaborado um roteiro contendo 18 questionamentos norteadores da entrevista. As entrevistas foram
realizadas em setembro de 2010.
5 RESULTADOS
Ao todo foram visitadas seis instituições totalizando onze entrevistados. De acordo com a
metodologia, seriam dois entrevistados em cada órgão, porém o Superior Tribunal Militar (STM)
possuía apenas uma pessoa trabalhando no serviço de referência, acumulando todas as funções do
serviço. Todos os entrevistados eram do sexo feminino.
A média de tempo de formatura dos profissionais entrevistados foi de 11 anos. A pessoa mais
antiga formou-se em 1978 e a mais recente, em 2007. A média do tempo no serviço de referência é
aproximadamente de sete anos, sendo que a pessoa mais recente estava apenas a dois meses no setor
e a mais antiga, vinte e cinco anos.
Dos onze entrevistados, seis afirmaram não conhecer a tecnologia RSS ou não souberam explicar
o que ela era. Após a apresentação de uma explicação genérica dessa tecnologia, os entrevistados
afirmaram entender superficialmente o que ela viria a ser. Vale ressaltar que, os entrevistados que
leram a explicação, ao verem o símbolo da tecnologia afirmaram já ter visto em algum síto ou em seu
próprio navegador. Apenas um entrevistado não reconheceu o símbolo.
É interessante observar que muitos conheciam o símbolo, no entanto, não sabiam ou não
tiveram curiosidade de conhecer o que ele representava e a tecnologia. Talvez esse fenômeno possa
ser explicado pelo baixo uso do sítio das bibliotecas entrevistadas e de outras ferramentas de redes
sociais, como o Twitter, Facebook, Youtube, já utilizarem a tecnologia RSS. Ressalta-se que a
utilização dessa tecnologia necessariamente está ligada a sítios, blogs e demais espaços no mundo
digital. Dos seis entrevistados que não conheciam a tecnologia, cinco pertenciam ao grupo de pessoas
que está a mais tempo formado, apenas um entrevistado, que não conhecia a tecnologia pertencia ao
grupo que tinha menos tempo de formatura
Dos onze entrevistados, oito responderam que vêem utilidade dessa tecnologia no serviço
de referência. Três entrevistados que disseram não conhecer a tecnologia, após lerem a explicação,
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disseram enxergar utilidade da tecnologia. Apenas três entrevistados disseram não ser uma tecnologia
útil em bibliotecas.
Ao serem questionados onde poderia ser aplicada essa tecnologia, a resposta mais comum
foi a utilizada para divulgação rápida e ampla de informações breves sobre a biblioteca, sem a
necessidade de a mesma entrar em contato individualmente com cada usuário. Outra resposta comum
foi a possibilidade do serviço de referência poder se atualizar sobre vários sítios sem a necessidade
de visitá-los individualmente.
Segundo dois entrevistados, essa tecnologia não seria útil, já que o sítio da biblioteca não
é muito desenvolvido. Um entrevistado respondeu que este tipo de “novidade” é válido, apenas
para bibliotecas universitárias, já que são elas que realmente lidam com pesquisas sobre itens mais
recentes. Indagados se os serviços de referência já tiveram alguma iniciativa em utilizar a tecnologia
RSS, todos responderam que essa tecnologia nunca foi cogitada para ser implantada no serviço.
Nenhum outro profissional pensou em utilizá-la nem houve qualquer discussão acerca disso entre os
entrevistados e demais colegas de serviço.
Já sobre a DSI, todos os usuários responderam que conheciam e explicaram o que seria,
para eles, o conceito de disseminação seletiva da informação. As palavras mais utilizadas pelos
entrevistados para defini-lo foram: precisão, personalização, necessidade, interesse, economia de
tempo, informação certa para o usuário certo.
Os entrevistados formados há mais tempo, demonstraram certa desilusão com o termo DSI.
Essa desilusão pode ser explicada pelo decréscimo de publicações e debates sobre o assunto, a
partir da metade dos anos de 1980. Indagados sobre qual seria a razão do desânimo com a DSI, eles
responderam que, embora seja algo interessante e válido, as experiências que tiveram na utilização da
DSI, não justificaram os esforços empregados.
Todos os entrevistados responderam que a DSI ainda possui utilidade para o serviço de
referência. Indagados sobre a importância da disseminação seletiva com o crescimento da quantidade
de informações na Internet, todos novamente afirmaram que, criar mecanismos que permitam difundir
apenas informações de interesse dos usuários é algo a ser observado pelos serviços de referência. Das
seis instituições visitadas, duas utilizam o serviço de DSI. Ao afirmarem que a disseminação seletiva
de conteúdos da Internet é importante, os entrevistados foram questionados se a tecnologia RSS
não seria uma forma de disseminação seletiva da informação. Quatro entrevistados afirmaram ver
semelhança entre o conceito de DSI e a tecnologia RSS.
Indagados sobre a DSI ser um conceito ultrapassado todos os entrevistados responderam que
não. Na realidade, os entrevistados afirmaram a utilidade do DSI, notadamente numa época em que
a Internet difunde informações em quantidade impossível de ser absorvida pelos indivíduos e pelas
próprias instituições de informação.
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6 CONCLUSÕES
Imaginar uma biblioteca, além de paredes, estantes, livros e pessoas, é um exercício que
bibliotecários são convidados a fazer diariamente. Antes o papiro, até pouco tempo atrás o papel,
agora o digital. Tais suportes mudaram a forma das bibliotecas existirem e desempenharem suas
atividades. Há algum tempo os meios eletrônicos de comunicação e as representações da informação
invadiram a vida das pessoas, consequentemente, sua realidade.
As bibliotecas digitais passam a ser discutidas, construídas e criticadas. Com elas surgem
novos serviços, produtos e meios de interação com o usuário; é a Internet diminuindo distâncias,
barreiras linguísticas e o tempo. Um desses meios de interação são os sítios das bibliotecas, portais
interativos 24 horas por dia disponíveis para serem consultados pelos usuários.
Foi possível identificar que além de verificar a aplicabilidade da tecnologia RSS e da DSI nas
bibliotecas, os sítios das bibliotecas são o grande ponto a ser estudado. Os setores de referência das
bibliotecas visitadas ainda não conseguiram encontrar um equilíbrio entre os serviços de informação
disponíveis fisicamente em cada unidade e os disponíveis em seus sítios. Sobre a aplicação da
tecnologia RSS verificou-se pouco conhecimento dos profissionais a respeito, embora ela venha
sendo empregada já há algum tempo em bibliotecas. O uso dessa tecnologia passa necessariamente
pela utilização maior do sítio, porém como o uso ainda é tímido por parte dessas bibliotecas, era de
se esperar certo desconhecimento.
Já sobre a disseminação seletiva de informação (DSI) foi possível constatar que o termo ainda
é presente na vida dos profissionais, embora apenas duas bibliotecas a utilizem. Verificou-se que a
não utilização da DSI não representa um desmerecimento do serviço, já que todos os entrevistados
responderam ser importante a disseminação seletiva de conteúdos. Parece que a não utilização decorre
da falta de tempo dos profissionais para planejar o serviço.
Ao se fazer uma análise entre os conceitos difundidos por Peter Luhn, por meio da DSI e
os utilizados para a criação da tecnologia RSS, chega-se à conclusão que há proximidades entre os
dois conceitos com pequenas diferenças. Ambos centram-se na difusão de conteúdos de acordo com
a necessidade do indivíduo, a diferença consiste exatamente na forma como se constrói o perfil do
indivíduo.
Na DSI a construção do perfil é um processo no qual a biblioteca atua na identificação das
áreas de interesse do usuário, ou seja, esse perfil é construído antes da criação do serviço e é estático.
Já na tecnologia RSS o perfil é criado pelo próprio indivíduo, que define suas próprias regras e temas
de direito. O serviço existe antes mesmo da inscrição do usuário nos feeds, fazendo com que esse
perfil seja dinâmico.
Nas bibliotecas os serviços eletrônicos já são realidade e presume-se que sejam amplamente
utilizados no futuro. A novidade é o que movimenta a informação e ela é que deve incentivar os
profissionais e as bibliotecas a repensarem suas atividades, seja por meio de cursos ou canais de
comunicação formais e informais. A renovação de conteúdos é um elemento importante para a criação
de novos produtos e serviços de informação.
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COMUNICAÇÃO ORAL

ALMANAQUE DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE:
NARRATIVAS E DISPOSITIVOS DE INFORMAÇÃO25
Regina Marteleto, Nanci Nóbrega, Helena David
Resumo: O objetivo geral da pesquisa é analisar os processos de produção e apropriação de
conhecimentos nas redes sociais dos agentes comunitários de saúde, na perspectiva da sistematização
e difusão de saberes e informações, tendo em vista a produção compartilhada de um dispositivo
de informação – o Almanaque do Agente Comunitário de Saúde (ACS) com efeito reflexivo,
transformador e multiplicador por meio de outras leituras e apropriações por outros agentes de saúde.
Delineou-se uma amostra qualitativa de agentes comunitários de saúde, profissionais, coordenadores
de equipes, formadores, em capitais de três grandes regiões do país: Rio de Janeiro; Porto Alegre e
Recife. Os instrumentos empregados para a coleta de dados foram: entrevistas narrativas, entrevistas
em profundidade, oficinas de leitura e apropriação de almanaques, além da compilação de dados
e fontes documentais, bibliográficas e midiáticas. O apoio teórico foi baseado, dentre outros, nos
conceitos de narrativas orais e dispositivo de informação. A partir da análise dos resultados gerais
da pesquisa de campo indica-se uma proposta de estrutura temática do Almanaque do ACS. Os
resultados mostram que as mediações construídas pelos agentes com as equipes de profissionais e
as comunidades evidenciam a sua importância como atores fundamentais para a geração de novas
formas de compreender o adoecimento, a saúde, a vida saudável, em seus contextos culturais.
Palavras-chave: Informação, Comunicação, Saúde, Narrativas orais, Dispositivos, Agente Comunitário
de Saúde, Almanaque
Abstract: The aim of the research is to analyze the processes of production and appropriation of
knowledge in social networks of community health workers in view of the systematization and
dissemination of knowledge and information in order to produce a shared device of information - the
Almanac of the Community Health Agent (ACS) with reflective effect, transforming and multiplying
through other readings and appropriations for other health workers. The design was a qualitative
study of community health professionals, team coordinators, trainers, in the capitals of three major
regions of the country: Rio de Janeiro, Porto Alegre and Recife. The instruments used for data
collection were narrative interviews, in-depth interviews, reading workshops and appropriation of
almanacs, in addition to compiling data and documentary sources, literature and media. Theoretical
support was based, among others, on the concepts of oral narratives and device information. The
analysis of the general results of field research indicates a proposal for a thematic structure of the
Almanac of the ACS. The results show that the mediations built by agents with the professional teams
and communities demonstrate their importance as key players for the generation of new ways of
understanding the illness, health, healthy living, in their cultural contexts.
Keywords: Information, Communication, Health, Oral narrative, Device, Community Health Agent,
25
O trabalho apresenta resultados do projeto de pesquisa “Almanaque do Agente Comunitário de Saúde: produção,
sistematização e difusão de conhecimentos numa perspectiva da informação”, financiado com recursos do Ed. Universal n° 14/2008 do
CNPq/MCT, desenvolvido entre 2008 e 2010.
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Almanac

1. INTRODUÇÃO
Do ponto de vista da informação e da comunicação em saúde, uma mudança paradigmática
em relação às práticas e políticas de atendimento se expressa na afirmação da necessidade de um agir
eminentemente interdisciplinar, e da produção de saberes que leve em conta os contextos culturais.
Assim, a produção, sistematização e difusão de saberes em saúde devem buscar romper com a
unidirecionalidade que marcou historicamente estes processos, devolvendo aos sujeitos, produtores
de saberes, um papel protagônico, reafirmando que “o conhecimento é produto e condição do trabalho
e da cidadania” (Marteleto, Ribeiro, Guimarães, 2002).
No campo das práticas, programas e ações de saúde, o Agente Comunitário de Saúde
(ACS) ocupa posição singular e contraditória no processo de trabalho: por um lado, é membro da
comunidade onde atua, e como tal, usuário dos serviços públicos; portanto, conhece e enfrenta as
mesmas dificuldades de acesso e de resolutividade que perpassam o sistema público de saúde. Por
outro, torna-se integrante, nem sempre legitimado, de uma equipe de saúde hierarquizada, elitizada e
corporativa que, de formas também contraditórias, reproduz as tensões das relações sociais.
O pressuposto geral da pesquisa, na qual se ancora esse trabalho, baseou-se na formulação de
que as narrativas feitas pelos ACS constituem um campo cultural privilegiado para a compreensão
da dinâmica de produção de conhecimentos sobre saúde, a partir do trabalho cotidiano. Estudos
evidenciam que as tensões que caracterizam esses agentes como mediadores, apontam para a
emergência de um conjunto de saberes imediatos, de base empírica, e ao mesmo tempo também
referidos ao campo teórico, que este profissional passa a (re) produzir por meio dos processos de
formação e capacitação.
A produção de um almanaque, como proposta que permite avançar numa compreensão sobre
as formas de produzir conhecimento dos agentes comunitários de saúde, se apóia na centralidade
da narrativa como subsídio para a pesquisa em saúde, enquanto expressão coletiva de uma cultura,
ressaltando o aspecto da permanência da palavra trazida por aqueles que narram suas histórias,
territórios e experiências. Entendendo a produção de informações e de saberes como fenômeno cultural,
a proposta de análise ancorou-se principalmente na proposição de uma abordagem antropológica da
informação com vistas à produção compartilhada de um dispositivo de informação: o Almanaque do
Agente Comunitário de Saúde (ACS).
Delineou-se uma amostra qualitativa de agentes comunitários de saúde, profissionais,
coordenadores de equipes, formadores e lideranças, em capitais de três grandes regiões do país:
Rio de Janeiro; Porto Alegre e Recife. Os instrumentos empregados para a coleta de dados foram:
entrevistas narrativas, entrevistas em profundidade, oficinas de leitura e apropriação de almanaques,
além da compilação de dados e fontes documentais, bibliográficas e midiáticas. Todo esse material
foi classificado e sistematizado num banco de dados com disponibilização online aos membros do
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grupo da pesquisa. De forma a compor um todo coerente, foram selecionados alguns fios condutores
do roteiro e em seguida selecionados os temas geradores dos conteúdos do Almanaque do ACS, que
orientaram a sua estrutura textual e icônica.
Na perspectiva de perpetuar modernizando a estrutura secular dos almanaques, e tendo em
vista a construção de um dispositivo de informação e comunicação útil às reflexões e ao aprendizado
dos agentes, a configuração narrativa dos conteúdos não ocorreu de forma linear e seqüencial. De
forma diferente, optou-se em salvaguardar uma estrutura hipertextual, como se espera de uma obra
popular-erudita de referência ou uma enciclopédia popular, como sempre foram e continuarão sendo
os almanaques.
No recorte desse trabalho os conceitos de narrativa, de narrativas orais – e, em seu bojo, a
oralidade – e de dispositivo de informação são explorados teoricamente para aprofundar a dimensão
de forma e de conteúdo do almanaque, inserido em contexto cultural, social, técnico e histórico de
produção.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO E QUESTÕES DA PESQUISA
A atuação dos agentes comunitários de saúde (ACS) é marcada pela mediação entre lógicas
distintas e com freqüência conflitantes: do Estado, representado pelas diretrizes e normas de trabalho
no âmbito das ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e do Programa de
Saúde da Família (PSF), e a comunidade, com sua organização e dinâmicas próprias em relação às
representações, vivências e demandas de saúde.
No que se refere à produção de conhecimentos sobre saúde, há que se considerar a ambigüidade
e a diversidade que marca esta mediação. Longe de se constituir em dimensão conflituosa a ser negada
ou neutralizada, as mediações marcam processos e relações plenos de significados e sentidos que ainda
se apresentam opacos às análises, e que podem balizar necessidades em saúde da comunidade, assim
como formas de enfrentamento criativas e participativas. Apesar de seu processo de profissionalização
marcado pelo conflito e disputas ideológicas e políticas, o ACS constitui-se hoje em força de trabalho
expressiva, com mais de 200 mil profissionais atuando em todo o país. Seu trabalho tende a sofrer
mudanças rápidas, em função dos contextos políticos locais, das novas regras jurídico-administrativas
e da própria dinâmica das comunidades às quais encontram-se vinculados.
Para os técnicos e profissionais que atuam de modo muito próximo aos ACS no PACS e
no PSF, as contradições e ambigüidades que marcam o trabalho dos agentes são um desafio a ser
enfrentado, o que remete a uma certa “invisibilidade” com respeito às relações e redes sociais do
cotidiano das comunidades.
Nesse contexto é importante reconhecer que as relações entre profissionais e população são
historicamente marcadas por uma assimetria, que tende a excluir ou desqualificar o mundo da cultura
popular. As práticas educativas constituem o espaço que torna mais evidentes estes processos de
hierarquização de saberes, questão que passou a ser mais discutida no contexto da Reforma Sanitária
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a partir dos anos de 1970 no país. A crítica, então, desloca-se dos sujeitos-educandos (população,
supostamente ignorante) para os profissionais, para o enfrentamento daquilo que Valla (2001)
denomina de “equação distorcida”, na qual apenas o profissional-educador tem a palavra e o saber
sobre a saúde.
Nas relações entre as equipes de PSF e PACS esta assimetria também está presente: o trabalho
dos agentes está, por assim dizer, subsumido aos demais processos de trabalho de saúde. Ao assumir um
papel preponderantemente educativo e de supervisão do trabalho dos ACS, os profissionais de saúde
podem optar por manter uma postura compreensiva, que busca incluir os elementos que estão fora da
lógica da organização dos serviços, ou podem continuar reproduzindo uma relação assimétrica com
os agentes – e com freqüência, as duas coisas estão presentes no cotidiano do trabalho. No entanto,
os resultados parecem indicar que os processos educacionais, assim como as práticas de informação
e comunicação, conformam um espaço ao mesmo tempo interativo e conflitual de produção de novos
saberes para o enfrentamento das questões.
Por meio das parcerias, já de longa data, entre os grupos de pesquisa da antropologia da
informação e da educação popular e saúde, desenvolveu-se um arcabouço teórico-conceitual que
permite repensar estas relações entre sujeitos, com vistas à produção de novos saberes sobre condições
de vida, adoecimento e saúde. A idéia de construção compartilhada de conhecimento (Carvalho,
Acioli e Stotz, 2001) converge com a de conhecimento social (Marteleto, Valla, 2003), na perspectiva
da construção de processos emancipatórios e participativos. Nessa perspectiva, os campos da Saúde
Coletiva e da Ciência da Informação recolocam em discussão os fenômenos da comunicação e da
informação a partir de novos paradigmas orientadores, no contexto das redes e das novas e tradicionais
formas de ler, escrever, compartilhar os saberes (Marteleto, Nóbrega, 2006), aproximando os debates
entre as áreas disciplinares da saúde e da informação.
3. ALMANAQUES E ALMANAQUE DO ACS
Os almanaques em geral são definidos como “publicações anuais generalistas e utilitárias que,
por norma, incluem um calendário completo com referência a assuntos recreativos, humorísticos,
religiosos, científicos, literários e informativos” (Marteleto, Guimarães e Nóbrega, 2008).
Caracterizam-se pela diversidade, pelo caráter enciclopédico de suas informações, diferentes tipos de
conhecimentos, não apenas populares, mas também científicos e literários, organizados sob a forma
de narrativas diversas. Na sua origem, que remonta ao Século XV na França, as marcas da passagem
do tempo já constituíam o espírito dos almanaques: fases da lua, eclipses, previsões, astrologia,
santos do dia, festas religiosas. Além destes temas, desde o século XVII os almanaques passam a
incluir informações científicas - curiosidades da natureza, conselhos sobre saúde, além de anedotas
e casos, provérbios, conselhos culinários e domésticos, religião, fábulas. É evidente que se trata de
uma sistematização da cultura oral em transição para a escrita, “um tipo de leitura que busca a relação
saber-mundo” (Park, 1999).
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No Brasil, foram editados desde o século XVIII. Acompanhando a tendência francesa, os
almanaques de farmácia, editados em Portugal, e posteriormente no país, popularizam-se e passaram
a ser amplamente distribuídos, inclusive nas regiões rurais. Um livro de distrações e curiosidades, que
podia ser facilmente levado para todos os lugares, com linguagem popular.
Acompanhando os ideais de modernização que marcaram a virada para o século XX e a
implantação da Velha República, a informação científica médica passa a ser o ponto central dos
almanaques de farmácia, cada vez mais populares. A partir de 1920, surge o Almanaque do Biotônico
Fontoura, sem dúvida o mais popular deles no país, cuja tiragem, em 1970, chegou a alcançar três
milhões e meio de exemplares. É no Almanaque do Biotônico que se apresenta o personagem criado
por Monteiro Lobato para exemplificar o caipira cheio de crendices, atacado por moléstias e, segundo
a concepção da época, doente porque pobre, evidenciando a limitada visão sobre saúde como direito,
e reforçando uma postura de “culpabilização da vítima” (David, 2001).
Configura-se, assim, o almanaque como uma publicação de ampla circulação, construída a partir
de elementos textuais cujas características se situam nas fronteiras entre as formas de sistematização
científica, apropriadas pela concepção popular de “informação útil”, servindo, ao mesmo tempo,
como espaço de expressão da cultura popular naquilo que esta conserva, cria e recria no mundo da
vida, e da ciência, entendida cada vez mais como o “caminho para a modernidade”.
Do ponto de vista metodológico, a conformação de um almanaque, como proposta que permite
avançar numa compreensão sobre as formas de produzir conhecimento pelos agentes, se apóia na
centralidade da narrativa como subsídio para a pesquisa em saúde. Mencionando o filósofo Walter
Benjamin, Marteleto e Nóbrega (2006, p.65) argumentam em favor da narrativa como expressão
coletiva de uma cultura e visão de mundo, ressaltando o aspecto da permanência da palavra trazida
pelo narrador, comparando-o ao informante: “a palavra do primeiro permanece, enquanto a do
segundo se esvai”.
Baseados na experiência de produção compartilhada do “Almanaque da Dengue”, em pesquisa
anterior, buscou-se avançar na construção de um processo participativo de análise dos saberes criados
nas redes sociais dos Agentes Comunitários de Saúde, com sua sistematização e organização sob a
forma de um novo dispositivo de informação para a construção de saberes e conhecimentos em saúde
- o Almanaque do Agente Comunitário de Saúde.
Assim como feito no Almanaque da Dengue e nos almanaques em geral, tanto as narrativas
populares quanto as informações científicas ocupam papel de relevo nesse novo dispositivo, o que
permitiu apreender as múltiplas dimensões da cultura e do trabalho dos ACS, tendo em vista:
a) os seus conhecimentos e práticas em saúde, empregados e recriados no cotidiano do trabalho;
b) a percepção dos elementos religiosos, lúdicos e comunitários presentes no universo de
trabalho dos agentes;
c) a visão da produção, sistematização e difusão de saberes, conhecimentos e informações
em saúde como processos que permitem ampliar a compreensão sobre a produção social da saúde
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e avançar na concretização, tanto dos princípios de integralidade e participação popular no SUS
(Sistema Único de Saúde), quanto da promoção democrática da produção, acesso e uso de dispositivos
de informação e comunicação.
4. ELEMENTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS
Entre os múltiplos sentidos da palavra cultura, empregou-se para dimensionar o processo de
apropriação e produção de saberes em saúde pelos agentes comunitários de saúde, em sua dimensão
narrativa, a compreensão de Michel de Certeau, o qual afirma a inserção da cultura na vida social :
“ Para que exista realmente cultura, não basta ser autor de práticas sociais; é necessário que essas
práticas tenham significado para aquele que as efetua, » porque a cultura « não consiste em receber,
mas em efetuar o ato pelo qual cada um coloca a sua marca sobre aquilo que outros lhe oferecem para
viver e pensar. (Certeau, 1983, p. 121). Para dar sentido ao agir social, os sujeitos culturais contavam
outrora com referências como a religião, em seguida o socialismo, o patriotismo e outras convicções
integrativas. Uma constatação do autor, importante para repensar os mundos culturais é a de que, no
presente, “…o risco do sentido está a descoberto, sem a proteção de uma ideologia englobante”.
Uma cultura assim configurada, impede que as atividades criativas se tornem significativas, uma
vez que as condutas reais, certamente majoritárias, permanecem culturalmente silenciosas e não são
reconhecidas. (Certeau, 1983, p. 121-123). Diversas experiências do mundo social estariam dessa
forma desprovidas de marcas para dar sentido às suas condutas, às suas invenções, à sua criatividade.
Cultura, em seu sentido mais contemporâneo, seria a criatividade simbólica e a agregação (ética) de
valor aos dispositivos puramente instrumentais e identificatórios que atuam nas instituições sociais
(Sodré, 2003).
O conceito de dispositivo foi formulado por M. Foucault, como a “rede” que é possível
traçar entre os diferentes elementos de “um conjunto deliberadamente heterogêneo, que comporta
discursos, instituições [...], decisões regimentais, leis, medidas administrativas, enunciados
científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, enfim: o dito, quanto o não-dito” (Foucault,
1977, p. 207). É uma formação histórica específica, originada no jogo entre esses diferentes
elementos heterogêneos. O autor distingue dois momentos relevantes na gênese dos dispositivos.
Primeiro, um dispositivo é colocado em prática para preencher uma “função estratégica” dominante,
quase sempre para responder a uma urgência. Segundo, o dispositivo sobrevive à intencionalidade
e às visões que orientaram sua invenção e operacionalidade. Nesse sentido, mais do que o lugar de
inscrição de um projeto social total com conotação normativa e disciplinar, os dispositivos precisam
ser considerados como recursos para a ação, em perpétua reconfiguração, e não apenas enquanto
mecanismos disciplinares e de controle (Beuscart, Peerbaye, 2006). Nesse estudo o conceito foi
estudado e empregado para entender os arranjos técnicos de informação e comunicação e, neles,
o papel indispensável de redes heterogêneas na produção de saberes, de relações de poder, de
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subjetividades e de objetividades. Para tanto, é necessário estudar os dispositivos como formações
históricas específicas e de natureza essencialmente estratégica. (Foucault, 1977; Agamben, 2007).
É principalmente Zumthor (1993) que, ao incorporar a voz como princípio regente do universo
de uma “literatura” medieval, ensina a “ler” os gestos, os ritmos, os silêncios, nas performances
dos narradores daquela época, pensando a voz como concretude do que categoriza como “oralidade
primeira”, em contraponto com a “oralidade segunda” da contemporaneidade – a escrita. Assim sendo,
inscreve a poesia oral dos menestréis, jograis, cantadores como suporte nos estudos antropológicos,
pois permite renovar perspectivas, já que elemento de confrontos e relativização de falas “autorizadas”.
Essa voz, concretude de uma oralidade abstrata, tem no contexto medieval uma supremacia
da qual os estudos literários se valem para interpretar não ditos, artimanhas de toda ordem, deixando
perceber intencionalidades dos dizeres performáticos. Foi bem assim com a análise interpretativa das
entrevistas dos agentes comunitários de saúde. No registro da gravação de seus falares procurou-se
deixar as marcas de dizeres profundos, pois, como Zumthor (1993) e Benjamin (1987) bem anunciam,
dizer e escutar são ações constituidoras da oralidade. Partiu-se sempre de uma implícita indagação:
“o que sua voz deixa você falar?”, pois na linguagem oral, o texto, elaborando-se à medida em que é
enunciado, vai construindo a narrativa de uma experiência de viver.
Para Gnerre (1991) o poder da palavra é o de mobilizar, mostrar a posição que o falante
ocupa na sociedade em que vive, seja uma posição de fato, seja porque pensa ocupá-la. Do mesmo
modo, a palavra pode ser usada para impedir a comunicação de informações para grandes setores
da população. A palavra impedida e a palavra autorizada em duelo constante permitem construir
processos emancipatórios e participativos.
Os agentes comunitários de saúde em suas narrativas constroem relatos de ação, neles
negociando e disputando significados e, consequentemente, desencadeando mais ações.
5. CAMPO EMPÍRICO E METODOLOGIA
A pesquisa de campo foi aplicada nas cidades do Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre com:
a) agentes comunitários de saúde nas seguintes categorias: ativos, lideranças, membros históricos/
fundadores; b) com profissionais de saúde da família, no caso os enfermeiros, que são os que se
dedicam à supervisão do trabalho dos acs; c) com responsáveis por cursos de formação dos agentes.
Foram empregados dois instrumentos de coleta de dados principais: a) entrevistas narrativas; b)
oficinas de leitura e apropriação de almanaques.
A equipe de pesquisa, de caráter interdisciplinar e interinstitucional, foi constituída por
pesquisadores, bolsistas e estudantes de pós-graduação das seguintes instituições acadêmicas: Instituto
de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz); Escola Politécnica
de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz); Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/
Fiocruz); Escola de Enfermagem (EE/UERJ), além da participação de pesquisadores ligados ao Grupo
Hospitalar Conceição/MS, de Porto Alegre, e ao Instituto Aggeu Magalhães (Fiocruz/Recife).
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O foco empírico foi dirigido para as narrativas dos agentes comunitários de saúde, as quais
expressariam o embate dialógico de seus saberes acumulados em suas práticas de trabalho e de vida
comunitária com os diferentes discursos que alimentam a produção de uma “informação em saúde”.
O referencial teórico-metodológico associa-se à pesquisa etnográfica com enfoque
hermenêutico crítico. A etnografia inscreve-se como campo metodológico voltado para um olhar ao
mesmo tempo dinâmico e aprofundado sobre a questão da diversidade cultural, no qual o pesquisador
“abre-se para o horizonte do outro, consciente dos seus próprios ancoramentos culturais” (Costa,
2002, p.377). A idéia de etnografia como “descrição densa” em Geertz (1998) sustenta a centralidade
da narrativa proposta pela abordagem antropológica da informação. A leitura crítica, pelo processo
de aproximação-análise-distanciamento-ressignificação que marca a noção de círculo hermenêutico,
configura a possibilidade de o pesquisador aprofundar uma compreensão que inclui os tensionamentos
presentes nas relações que se constroem em rede, a partir da centralidade do trabalho e das questões
de saúde, pela identificação de contradições, diferenças, contrastes, dissensos e rupturas de sentido no
contexto dos sujeitos/grupos. (Minayo, 2005).
A realização de entrevistas e de oficinas de leitura e apropriação de almanaques sobre os temas
ligados às práticas e aos saberes do cotidiano do ACS, permitiram a reflexão crítica e as trocas entre
os sujeitos de pesquisa, fortalecendo, assim, o processo de coletivização e a circularidade de saberes,
e se constituíram em espaços coletivos dialógicos privilegiados, que permitiram avançar na direção
dos objetivos do estudo, ao adentrar as narrativas orais como registro.
A participação dos ACS neste processo pautou-se em diálogo efetivo, e não se configurou
como um simulacro, ou seja, buscou-se apoio efetivo e reflexivo dos envolvidos, e não a construção
de dispositivos metodológicos ou analíticos externos aos pesquisados (Reyes, 2004). O conceito
de diálogo em Freire (1983) também expressa a opção de relação narrativa entre pesquisadores e
pesquisados que se procurou empregar, ou seja : a palavra viva como diálogo existencial – reconhecer
o outro, e a si próprio, em si e no outro.
Essa opção metodológica participativa fundou-se nos seguintes pressupostos:
•

•

•
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A pesquisa é um processo social capaz de gerar mudanças coletivas. A abordagem etnográfica
participativa que se estrutura numa perspectiva hermenêutica crítica pode colaborar para fazer
avançar processos de reflexão-ação centrados no trabalho e nos saberes dos agentes;
O aspecto mediador e relacional do trabalho dos ACS se dá em condições que não são bem
conhecidas e as relações que eles estabelecem com os serviços, os gestores e a comunidade
são singulares. Estimular esta explicitação coletiva, do ponto de vista da pesquisa, favorece a
construção de um processo dialético que reconhece o trabalho como práxis, e permite ampliar
a compreensão sobre como, nas ações cotidianas, se constroem e se relacionam as redes de
informações e conhecimentos;
As vivências cotidianas são fontes potenciais de dados, não exploradas, de conhecimentos
sobre trabalho e saúde, e apontam, em determinadas circunstâncias, para questões relevantes
908

•

para a formação do ACS. Quando analisados como eventos isolados, essas fontes de dados
perdem sua potencialidade para provocar a reflexão dos agentes como sujeitos-trabalhadores
nos planos individual e coletivo, e para ressignificar a sua prática;
O resgate dos saberes construídos pelos ACS no contexto do seu trabalho favorece a
identificação de processos emancipatórios. Nesse sentido, pode-se entender este resgate de
práticas como parte de uma reconstrução social mais ampla.

Trata-se, portanto, de uma reconfiguração epistemológica em relação à qual as abordagens
metodológicas tradicionais apresentam limites, uma vez que não permitem apreender os processos
sociais e o contexto cultural nos quais se produzem saberes e informações. Em relação às áreas da
Saúde Coletiva e da Informação se reconhece essa “epistemologia social” como campo privilegiado
para reunir elementos narrativos para a construção de um dispositivo informacional como o –
Almanaque do Agente Comunitário de Saúde - uma vez que as definições sobre o que se constitui
em necessidade em saúde e os conceitos sobre saúde e vida produzem-se no âmbito de uma leitura
do mundo profundamente fincada na cultura dos grupos populacionais. No caso dessa opção
metodológica, vale ressaltar que, embora “profissionalizados”, os agentes comunitários de saúde são,
antes de tudo, sujeitos imersos em uma cultura local que se contrapõe à lógica organizacional e
disciplinar dos serviços de saúde.
6. RESULTADOS - ELEMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ALMANAQUE DO ACS
A categorização e posterior análise interpretativa das oficinas e entrevistas realizadas na
pesquisa, que se configuram como narrativas orais, e o confronto das falas com o referencial teórico
da informação e da saúde, permitiram a configuração de alguns resultados mais gerais a respeito
da vida comunitária e de trabalho dos agentes comunitários de saúde. As oficinas e as entrevistas
realizadas revelaram os seguintes pontos, de acordo com as categorias de análise empregadas, os
quais seriam empregados na criação de uma pauta temática para a posterior construção do Almanaque
do ACS:.
6.1 Narrativas e memórias de vida e de trabalho
Eu considero o trabalho do agente muito importante. Porque o agente é aquele que entra dentro da
casa da pessoa. A pessoa entra no consultório e conversa com o médico, mas o médico não consegue
ver a relação do que está acontecendo na casa da pessoa, para que aquela doença, aquela dor não
cure. Digamos assim, a importância do agente é que ele vai lá, ele entra, ele vai conversar. Ele vai
captar...um leva e traz saudável...”
(ACS de Porto Alegre)
O agente comunitário é personagem oriundo da comunidade na qual se inscrevem as suas
práticas de trabalho. Antes da implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)
em 1991, e do Programa de Saúde da Família (PSF) em 1994, os quais previam uma atenção integral
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desenvolvida por equipe multiprofissional ao indivíduo e à comunidade, com intensa participação da
comunidade e respeitando os princípios de constituição do Sistema Único de Saúde (SUS), muitas
práticas de assistência à saúde eram praticadas pelos membros das comunidades. Algumas delas
se davam de maneira combativa e de luta pelo reconhecimento da dignidade e das necessidades de
saúde da população, aliando-se às práticas culturais e tradicionais de cuidados como as das parteiras,
raizeiras, rezadeiras. Os dados das entrevistas corroboram esse contexto, uma vez que a maior
parte dos ACS afirma que tinha experiências comunitárias, de cuidados ou de luta em movimentos
associativos, antes de se tornarem agentes. Outros tinham empregos mal remunerados e viram na
oportunidade de passarem e serem aprovados no exame de ACS uma via para um trabalho melhor
remunerado e constante. Para as mulheres, que são maioria absoluta nessa categoria de trabalho, o
fato de poder atuar na própria comunidade de moradia permite o acompanhamento paralelo da família
e dos filhos, além dos cuidados com os afazeres domésticos. Por esse motivo, a palavra “cuidado” é
recorrente nas falas desses agentes, por ser uma característica de atenção à vida e aos outros assumida
culturalmente e socialmente pelas mulheres.
6.2 Os saberes dos agentes
“...o que é ruim na Saúde da Família é que quem vem de fora não vem disposto a trocar, a aprender...
Nós sabemos que nós temos muito a aprender, mas também temos muito a ensinar a eles e eles não
se dão, assim, a humildade de aprender com a gente as coisas da comunidade, do cotidiano, das
famílias...”
(ACS do Rio de Janeiro)
Um dos pontos mais frágeis e criticados pelos agentes é a precariedade da formação que
recebem para exercer suas funções. O Ministério da Saúde prevê um curso de formação em nível
técnico com três módulos, porém apenas o primeiro foi oferecido até o momento, em poucas regiões
do país. Os ACS mais antigos parecem mais satisfeitos com a sua formação, a qual incluía um curso
introdutório ou preparatório de curta duração, antes do exercício das atividades. Essa preparação é
cada vez mais rápida e na maior partes das vezes os agentes aprendem na prática do serviço e por
meio de rápidas capacitações em cuidados e doenças como atenção materna, saúde infantil e juvenil,
controle de carteira de vacinação, doenças crônicas como diabetes e hipertensão, sazonais como
alergias e asma, contagiosas como tuberculose e outras. Os dados mostram que os agentes precisam
conhecer mais sobre doenças, mas sobretudo sobre as formas de prevenção e atenção à saúde, uma
filosofia que sustenta o próprio SUS e a Estratégia de Saúde da Família. Apesar das diferentes situações
nas três cidades consideradas, percebe-se uma condição comum de carência de formação dos agentes,
que se associa à necessidade de ter seus saberes, construídos na prática e no contato direto e freqüente
com a população, valorizados pelas equipes técnicas das unidades de saúde: enfermeiros, auxiliares
de enfermagem, médicos, etc. É visível nas falas a tensão existente na relação hierárquica dos saberes
dos ACS e os saberes técnicos dos membros das equipes de saúde da família.
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6.3 Modos de produz e se apropriar de conhecimentos
“Quando surge dúvida eu procuro a enfermeira e quando ela me dá uma resposta que não é
suficiente eu vou na internet. Eu tenho uma prática constante de pesquisar, todo dia...E leio também,
muito.”
(ACS de Recife)
“A gente aproveita todos os momentos...Desde a receita do chazinho daquela vovó que tu foi
fazer a visita, ao médico que tu foi trocando opinião.”
(ABCS de Porto Alegre)
Eu recebo informações não só de jornais e televisão, mas também nós temos o Observatório
da Maré...Eu frequento também a Casa de Cultura, o Museu da Maré, que têm essa relação de
informação.”
(ACS Rio de Janeiro)
Diante de um quadro de formação ainda precário, os agentes buscam complementar seus
saberes pelo acesso a livros, revistas especializadas, boletins, folhetos do Ministério da Saúde. Uma
boa parte tem acesso e costuma utilizar a internet, o que foi verificado sobretudo nos agentes de
Recife, o que consideram uma excelente fonte de informação. Em algumas unidades de saúde existem
pequenas salas de leitura ou bibliotecas.
Suas fontes principais de encontrar informações são: os próprios ACS; os técnicos da equipe
de saúde da família à qual estão vinculados; a própria comunidade. Parece existir uma troca saudável
durante os encontros de capacitação ou em reuniões de equipe, pois normalmente trabalham em
micro-áreas diferentes, ainda que próximas, e não têm ocasião interagir de forma constante em sua
rede de contatos. Foi observado, em pesquisa paralela em fontes virtuais, que existem vários sítios
internet e blogs de agentes comunitários de saúde, o que constitui uma forma de comunicação e
informação entre eles. Sobre se obtêm muitas informações no contato com os técnicos das equipes,
sobretudo os enfermeiros, responsáveis pelo acompanhamento do trabalho dos ACS, as respostas são
variadas e dependem do modo como se estruturam e se relacionam os membros das equipes. A maior
parte procura esclarecer dúvidas pontuais do cotidiano com médicos e enfermeiros das equipes. Já o
contato e o acompanhamento diário das famílias representam as fontes de informação e de saberes
em geral mais valorizadas pelos agentes, os quais reconhecem o valor do conhecimento das pessoas
idosas e das mães, por exemplo, nos cuidados com a família e com os filhos, principalmente.
6.4 Condições de trabalho, participação e organização
O trabalho doa ACS configura-se como precário, uma vez que a profissão foi recém
regulamentada por decreto federal, mas o piso salarial e o respectivo plano de carreira ainda não foram
aprovados. Os agentes encontram-se representados politicamente pela Confederação Nacional dos
Agentes Comunitários de Saúde (CONACS) e começam a se organizar regionalmente em associações
e sindicatos com o fim de luta pelos seus direitos.
Apesar de existir uma regulamentação sobre as funções dos agentes comunitários de saúde, no
cotidiano do trabalho eles são levados a executar inúmeras tarefas não previstas, o que é caracterizado
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por eles como “desvio de função”. São inúmeras as manifestações de queixa, que incluem sempre
a falta de equipamento para o trabalho: uniforme, protetor solar, chapéu, calçado apropriado para as
caminhadas por morros, becos e vielas, etc. Outra queixa freqüente em seus relatos é a quantidade
de fichas que são levados a preencher nas visitações diárias às famílias, destinadas a alimentar o
Sistema de Atenção Básica de Saúde (SIAB), o que compromete o tempo necessário de dedicação
ao acolhimento na unidade de saúde e as Visitas Domiciliares (VD), as quais configuram o pilar do
trabalho dos agentes: a prevenção e a atenção básica à saúde.
Outro aspecto importante relativo ao trabalho é de que se trata de uma categoria essencialmente
feminina, porém com a presença relativa de trabalhadores homens. Respeitando as devidas exceções,
os relatos mostram que os homens são mais ativos quanto às exigências de melhores condições de
trabalho e de salários, impondo limites à comunidade em relação ao tempo de duração de sua jornada
de trabalho, enquanto as mulheres assumem o papel social a elas atribuído de cuidadoras do lar, da
família e das pessoas em geral, afirmando pouca participação nos movimentos associativos da classe
trabalhadora e multiplicando o seu tempo de trabalho com a atenção à comunidade, além da jornada
diária a ser enfrentada na própria família.
6.5 O Almanaque do ACS
Os agentes responderam as entrevistas depois de participarem de “Oficinas de leitura
e apropriação do Almanaque da Dengue”, quando puderam refletir sobre as origens, os usos e as
serventias dos almanaques ao longo dos tempos e principalmente referenciar os conteúdos e questões
da leitura do almanaque com os seus contextos de atuação na área da saúde. Conversamos sobre suas
expectativas e sugestões em relação ao “Almanaque do Agente Comunitário de Saúde”, que seria
construído como um dos produtos da pesquisa.
Em primeiro lugar, observaram que o almanaque deve ter linguagem leve, lúdica, objetiva, com
ênfase educacional e de divulgação do trabalho do ACS. Mas dividiram opiniões sobre o almanaque
ser destinado à leitura das comunidades ou dos próprios agentes. No entanto, realçam que ele teria
serventia especial no processo de formação e de luta pelo reconhecimento profissional, destacando as
condições adversas do trabalho e a necessária atenção à saúde dos agentes, que enfrentam situações
limite no cotidiano de visitas, como as drogas e os conflitos familiares.
Os elos complexos porque humanos que se formam com as comunidades levam à obtenção
de certos dados, informações e saberes sobre as pessoas que somente os próprios agentes têm acesso,
de forma diferente dos médicos e enfermeiros, que se relacionam com os pacientes no espaço do
consultório ou do posto de saúde. Esse parece ser um trunfo de conhecimento e de afeto dos agentes
em relação aos conhecimentos técnicos das equipes de saúde para merecer realce no Almanaque.
7. ALMANAQUE DO ACS – ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO
A experiência prévia em pesquisa sobre os almanaques, somada à ampla base de dados
construída sobre os agentes comunitários de saúde e aliada ao trabalho da equipe interdisciplinar e
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interinstitucional, permitiu que diferentes olhares especializados, estéticos, discursivos e narrativos
se projetassem sobre a construção do Almanaque do ACS, o que representou um grande desafio para
a equipe do projeto e o profissional contratado para realizar o desenho gráfico do Almanaque.
A primeira etapa do processo de construção compartilhada do almanaque a partir das narrativas
orais dos agentes foi a de estabelecer uma subdivisão em blocos temáticos, de forma a configurar o
desenho das questões fundamentais a serem abordadas.
Os sub-temas selecionados foram os seguintes:
a) O que é saúde? O que é um trabalhador da saúde?
b) Quem é o ACS? O que ele faz?
b) O ACS como mediador; a relação com a equipe profissional do PSF e a visita domiciliar
(VD)
c) Linha do tempo da formação e legislação da profissão.
d) Onde começou o PACS; políticas e programas nacionais e internacionais de saúde e o lugar
dos ACS
e) Os ACS e seus saberes: práticas de informação e comunicação
f) Os ACS e a comunidade: cultura memória e identidade
Realizada a primeira etapa de pré-construção textual, a qual ficou a cargo de cada pesquisador
da equipe segundo suas especialidades, calculou-se que o Almanaque do ACS conteria 74 páginas, e
que os conteúdos das entrevistas e de outras fontes seriam introduzidos a partir dessa configuração
temática inicial.
Cada um desse blocos temáticos mereceu um tratamento textual para harmonizar a as
narrativas orais e as falas especializadas, com a captura de jogos, anedotas, dicas de leitura, material
iconográfico, poesia, literatura em fontes convencionais e em fontes virtuais como blogs e sítios
internet. A pesquisa de fotos se deu nos próprios arquivos de unidades da Fiocruz, como a Casa de
Oswaldo Cruz/COC e a revista Radis/Ensp, além de publicações do Ministério da Saúde.
Antes de sua edição final o Almanaque dos ACS deverá passar pela avaliação de grupos de
agentes comunitários, profissionais e outros participantes, em Oficinas de leitura e apropriação do
Almanaque do ACS.
8. CONCLUINDO: NARRATIVAS EM DISPOSITIVO DE INFORMAÇÃO...
Como possibilidade de sistematização de saberes, num processo de construção compartilhada,
a potencialidade deste estudo residiu sobretudo na facilitação do acesso, por parte dos pesquisadores,
ao universo cultural dos ACS como mediadores entre população e serviços, e como trabalhadores
que vivenciam, de modo especialmente dramático, as tensões que marcam as novas configurações
de informação, do trabalho e da saúde. No processo de sistematização de diferentes narrativas e de
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formas diferenciadas de saberes, buscou-se contemplar o universo de significações sobre saúde, a
partir da centralidade do trabalho na vida dos agentes, reconhecendo-o como espaço de produção
de conhecimento em saúde, e não apenas como reprodução de práticas prescritas. No que se refere
à difusão de saberes, comprovou-se o pressuposto deste estudo de que um arsenal importante de
conhecimento está presente no cotidiano das relações e redes sociais construídas no trabalho dos
agentes.
Com base nesses resultados, assume-se que o trabalho dos ACS realiza-se num campo de
disputas políticas, cognitivas e simbólicas entre diferentes formas de conhecimentos, mediações e
apropriação de informações. Seus cabedais culturais e cognitivos são compostos, por outro lado,
pelas experiências cotidianas nas comunidades e suas habilidades na vivência prática dos problemas
de saúde, e na apropriação do conhecimento profissional dos técnicos e gestores. Contam-se ainda o
conhecimento histórico recolhido da memória pessoal ou de relatos biográficos que contêm narrativas
e memórias das comunidades na lida com as doenças e com o seu mundo vivido.
A produção do Almanaque do ACS de forma interativa e compartilhada entre pesquisadores
e agentes permitiu a criação de formas alternativas de produção, mediação e apropriação de
informações para impulsionar outras dimensões do conhecimento para a política, os direitos humanos
e a cidadania, por oposição à idéia de conhecimento que tem sido valorizada no atual modelo mundial
de organização econômica, associada à inserção dos indivíduos na globalização e seus modelos de
vida e de trabalho.
A possibilidade de que o próprio ACS vocalize com suas narrativas as suas necessidades e
dificuldades, no entanto, não está dada, e tem de ser reconstruída em espaços diversos, tais como
associações profissionais, encontros, oficinas de capacitação e conferências de saúde, entre outros, o
que se pode buscou configurar no Almanaque, enquanto um dispositivo de informação. Por isso mesmo,
a participação do ACS como mediador de saberes passa a “regular” as relações entre os profissionais e
a comunidade pela disseminação de informações sobre os modos de viver das famílias, as facilidades
e dificuldades para a circulação na comunidade, os recursos existentes e não imediatamente visíveis.
De certa maneira, os agentes educam os profissionais para um certo “jeito” de se trabalhar dentro da
comunidade, lançando mão de um saber construído a partir da cultura local, de forma a amenizar as
tensões com vistas à obtenção dos recursos de saúde pela população.
O Almanaque do Acs, um dispositivo de informação construído de forma compartilhada,
mostraria os caminhos de constituição de um campo de saberes em saúde e informação que visa
ultrapassar, tanto as vertentes tecnicistas da saúde e dos sistemas de informação, como o imobilismo
reducionista de determinadas macro-análises de base econômica e social, permitindo a visualização
de possibilidades para a construção de processos de conhecimento, informação e trabalho em saúde
mais solidários, e em condições emancipatórias.
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COMUNICAÇÃO ORAL

A MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO COMO EXPERIÊNCIA DE
NEGOCIAÇÃO DE SENTIDOS.
Amanda Leal de Oliveira
RESUMO: Este artigo discute questões que envolvem a apropriação da informação na perspectiva da
negociação de sentidos, ou seja, segundo abordagem que considera a informação em suas dimensões
de ato de significação, envolvendo sujeitos e dispositivos sociais de diferentes naturezas. O paradigma
norteador do estudo é o protagonismo cultural, entendido como ação afirmativa dos sujeitos em suas
relações com o conhecimento, preocupação que alicerça estudos e pesquisas do Colaboratório de
Infoeducação (Colabori) da ECA/USP, ao qual este estudo se soma. As discussões foram realizadas
a partir da implantação de um projeto de leitura desenvolvido em duas escolas municipais rurais, em
Minas Gerais, e em um Centro Cultural, construído na mesma fazenda. A experiência de mediação de
leitura mostrou-se diferenciada pela força da oralidade na vida daquelas pessoas, gerando questões
teóricas e práticas diversas: como se dá o encontro entre práticas de oralidade e escrita? Quais os
dispositivos de mediação aí implicados? Concluímos procurando evidenciar como as práticas de
leitura, cada vez mais promovida em diferentes contextos, se desvinculada dos processos de sua
apropriação, pode não se revelar em sua dimensão, que, a nosso ver, consideramos essencial: a
leitura como direito e possibilidade de ação afirmativa de sujeitos nos processos de construção de
sentidos. Os referenciais teóricos do trabalho foram encontrados principalmente em Roger Chartier,
Robert Escarpit, Paulo Freire, Edmir Perrotti e Ivete Pieruccini. O estudo pretende tornar evidente
a importância da negociação de sentidos como conceito correlato à mediação cultural dialógica nos
processos de significação comprometidos com o protagonismo cultural.
Palavras-chave: apropriação cultural; negociação de sentidos; mediação de leitura; protagonismo
cultural; infoeducação.
ABSTRACT: This article discusses questions that deal with the appropriation of information from
the perspective of negotiation of meanings, that is, according to the approach which deems the information in its dimensions as an act of dealing with subjects and social dispositives of different natures.
The paradigm that directed this study was the cultural protagonism, understood as the affirmative action of subjects in their relations with knowledge, which serves as the basis for studies and researches
of the Colaboratório de Infoeducação (ColaborI)/Collaborative Group of Infoeducation at ECA/USP,
of which this study is part. The research was undertaken from the implementation of a reading project developed in two rural municipal schools, and in a Cultural Center, built in the same farm. The
experience of mediating readings proved to be a differentiating one, because of the force of orality
in the life of those people, which generated theoretical and practical questions such as: how would
be the encounter of cultures with an oral background and with a written background? What are the
GT3

917

mediations involved here? We conclude seeks to show how reading practices, increasingly promoted
in different contexts, if divorced from the processes of its appropriation, can not become a right and
possibility of action of meaning construction. The theoretical references for this work were found in
Roger Chartier, Robert Escarpit, Paulo Freire, Edmir Perrotti and Ivete Pieruccini. The study aims to
make clear the importance of negotiation of meanings as a concept equivalent to dialogical cultural
mediation in the signification processes committed to the cultural protagonism.
Key words: cultural appropriation; negotiation of meanings; mediation of reading; cultural
protagonism; infoeducation.
A MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÃO COMO EXPERIÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO DE
SENTIDOS.

“A grande tragédia do mundo pós-colonial não é não ter
dado à maior parte a chance de dizer se queria ou não esse
novo mundo; a grande tragédia é que a maioria não recebeu
as ferramentas
para negociar nesse novo mundo”
			
			
Chimamanda Adichie

Este artigo discute questões que envolvem a apropriação da leitura – e suas mediações - na
perspectiva da negociação de sentidos, ou seja, segundo abordagem sociocultural que considera o ato
de ler em suas dimensões de ato e gesto de significação, envolvendo sujeitos e dispositivos sociais de
diferentes naturezas. O paradigma norteador do estudo é o protagonismo cultural, entendido como
ação afirmativa dos sujeitos em suas relações com a cultura e o conhecimento, preocupação que
alicerça estudos e pesquisas em mediação do Colaboratório de Infoeducação (ColaborI) da ECA/
USP26, ao qual este estudo se soma.
No mundo contemporâneo, em especial, observamos como as culturas estão constantemente
em relação e são afetadas umas pelas outras, independentemente de serem ou estarem mais abertas
ou fechadas. Em nossa era de tecnologias da informação e globalização, o acesso à diversidade
e grande quantidade de informações já é uma realidade e, deste modo, a questão que se coloca é
a de como apropriar-se crítica e criativamente das informações, assim como transitar e participar
26
Sob Coordenação Científica e Acadêmica dos Profs. Drs. Edmir Perrotti e Ivete Pieruccini respectivamente, o
Colaboratório de Infoeducação é uma iniciativa de pesquisadores interessados na problemática da apropriação simbólica da informação.
Tal problemática é enfocada a partir do estudo das relações entre informação e educação, considerando os dispositivos de informação,
cultura e as aprendizagens informacionais próprios da contemporaneidade.
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afirmativamente de seus diferentes circuitos. A nosso ver, eis uma importante problemática a ser
enfrentada pelas instâncias de mediação e seus mediadores, atualmente.
Nossas reflexões são baseadas em pesquisa27 realizada a partir da implantação de um projeto de
leitura desenvolvido na zona rural de Minas Gerais, da qual fomos mediadoras28. O projeto começou com a
doação de acervos de literatura para duas escolas municipais rurais e se desdobrou com a construção de um
Centro Cultural dotado de 1200 livros e 16 computadores conectados à internet, para atender principalmente
aos 150 moradores da Fazenda29.

A experiência de formação de leitores mostrou-se diferenciada, pela força da oralidade na vida
dessas pessoas, gerando questões teóricas e práticas diversas: como acontece o encontro entre culturas
de base oral e escrita? Quais os significados da apropriação da leitura-escrita neste contexto? Nesse
estudo revela-se, para nós, um importante referencial conceitual e metodológico: se entendemos a
leitura como importante ato cultural, por outro lado, não a entendemos fora de contextos históricos
que lhes dão sentido e legitimidade. E então, dentro de tais premissas é que se situa a questão da
passagem de um contexto não letrado para outro letrado e que fez surgir a questão crucial de nossa
prática e, depois, de nossa pesquisa: a leitura pode/deve ser outorgada?
A falta de reflexões a esse respeito, a nosso ver, faz com que proliferem em várias partes,
espaços de mediação da informação que, sem romper concepções fundamentais, atuam no sentido da
imposição e da sobreposição cultural ou, ainda, condenam-se ao abandono, pela falta de interesse ou
resistência das populações locais.
Acesso e apropriação da informação
Quando tomamos por base de reflexão a chegada deste Centro Cultural e a comunidade
rural na qual se instalou, é porque parecem revelar, de forma ampliada, a recorrência de uma situação
já observada em outros contextos: as tecnologias da informação ampliando seus alcances e chegando,
irremediavelmente, aos mais diferentes e distantes espaços sociais. Neste caso, a ‘era da informação’
(Castells, 1999) chegava ao campo e colocava situações novas e radicais, trazendo à lembrança
afirmações de Lévy (1993, p. 17), quando diz: “Vivemos um desses raros momentos em que, a partir
de uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma nova relação com o cosmos, um novo estilo
de humanidade é inventado”. Mas o que significaria este novo estilo de humanidade? Como, ao
possibilitar o acesso à informação (à cultura, à leitura), articular diferentes experiências culturais,
27
Este artigo apresenta parte dos resultados da dissertação de mestrado “Cultura na Fazenda: um estudo sobre a
apropriação da leitura como negociação de sentidos”, defendida pela autora no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
da ECA-USP (2009), realizada com apoio da CAPES (2007-2009).
28
Entre os anos 2000 e 2006, participamos da implementação de um projeto de leitura com moradores da Fazenda
Lambari, a 14 km de Poços de Caldas, em Minas Gerais
29
A organização não governamental em que trabalhava A Cor da Letra – Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria
em Leitura e Literatura Infantil foi chamada pelo grupo Astro Café, proprietário da Fazenda Lambari, para realizar um projeto de
leitura com os professores da escola municipal rural situada em sua propriedade. Depois de um ano, a empresa viabilizou a expansão
do projeto para uma escola próxima. Através da parceria com uma empresa norueguesa (Friele S.A), o projeto desdobrou-se para a
construção do Centro Cultural.
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sem o predomínio de umas sobre outras, escapando do que, historicamente, ocorreu em nosso país?
Freire (1983, p. 26), irá tratar da chegada de novas informações e práticas culturais à zona
rural, fazendo significativa reflexão sobre experiências cujo teor ele caracteriza como invasão cultural.
Toda invasão sugere, obviamente, um sujeito que invade. Seu espaço históricocultural, que lhe dá sua visão de mundo, é o espaço de onde ele parte para penetrar outro
espaço histórico-cultural, superpondo aos indivíduos deste seu sistema de valores. O invasor
reduz os homens do espaço invadido a meros objetivos de sua ação.

E desse modo, o invasor objetiva a “transferência do saber [...], sem levar em conta o
universo cultural do camponês em sua totalidade.” (FREIRE, 1983, p. 27).
Paul Virilio (2000), por sua vez, revela também como a ampliação do acesso às tecnologias da
informação (e todos os seus potenciais alcances) não apresenta, por si só, novas e ou mais democráticas
relações sociais. O cibermundo, por exemplo, como o autor nomeia a atualidade, é dotado de uma
série de ferramentas e tecnologias informacionais que podem servir a interesses centralizadores e
de manipulação caso continuem a prevalecer paradigmas tradicionais de relação, assentados sob
premissas monológicas, ou seja, onde, explícita ou implicitamente, se instaura uma ordem cristalizada
e cristalizadora entre quem “fala” e quem apenas “ouve”, quem “envia” informações e quem “recebe”,
“quem aprende” e “quem ensina” - no limite: quem “manda” e quem “obedece”30.
Tal como colocam os autores citados, a chegada de novas informações, novas tecnologias,
assim como de novas práticas culturais, não significa, necessariamente, um novo estilo de humanidade
essencialmente mais democrático, como talvez sugerisse Lévy, mas ao contrário pode transformar-se,
ela própria, em forma de ocultamento de uma realidade de dominação, de imposição de ideologia.
Chartier (1999, p. 77) é um dos autores que nos fornece elementos para refletir sobre a
apropriação como categoria distinta da submissão e da assimilação cultural. Segundo ele: “apropriarse é transformar o que se recebe em algo próprio, é produzir um ato de diferenciação que se contrapõe
a qualquer tentativa rígida imposta [...], é atividade de invenção, produção de significados”.
Em outra obra (CHARTIER, 1995, p. 06), o mesmo autor desenvolve:
Esta reformulação, que enfatiza a pluralidade dos usos e dos entendimentos, se afasta, de saída, do
sentido dado ao conceito por Michel Foucault quando coloca “a apropriação social dos discursos” como
um dos mais importantes procedimentos por meio dos quais os discursos são dominados e confiscados
pelas instituições ou pelos grupos que se arrogam o direito de exercer um controle exclusivo sobre
eles. Ele se afasta, também, do sentido que a hermenêutica dá à apropriação, quando a representa
como o momento em que a “aplicação” de uma configuração narrativa particular à situação do sujeito
transforma, pela interpretação, a compreensão que este tem de si mesmo e do mundo, transformando
assim, também, sua experiência fenomenológica tida como universal. A apropriação tal como a
entendemos visa a elaboração de uma história social dos usos e das interpretações, relacionados às suas
determinações fundamentais e inscritos nas práticas específicas que os constroem. Prestar, assim, atenção às
Sobre o conceito de ordem informacional ver mais em PIERUCCINI, I. A ordem informacional dialógica:
estudo sobre a busca de informação em educação. 2004. Tese (Doutorado) ECA/USP, São Paulo. Disponível em <www.teses.
usp.br/teses/>. Acesso em: 20 de junho de 2009.
30		
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condições e aos processos que muito concretamente são portadores das operações de produção de sentido,
significa reconhecer, em oposição à antiga história intelectual, que nem as idéias nem as interpretações
são desencarnadas, e que, contrariamente ao que colocam os pensamentos universalizantes, as categorias
dadas como invariantes, sejam elas fenomenológicas ou filosóficas, devem ser pensadas em função da

descontinuidade das trajetórias históricas.

Tal como afirma Chartier (1999, p. 77): “Apropriar-se, portanto, é ação afirmativa, é invenção
e criação e não simples recepção mecânica e automática de sinais e mensagens”.
A apropriação é, portanto, experiência que se distingue da assimilação, pois esta, como vimos,
opera na transformação do diferente para o semelhante, do outro para o mesmo... [opondo-se] à
diferenciação31, enquanto a apropriação vai no sentido do semelhante para o diferente, do mesmo
para o outro, do coletivo para o próprio.
Estimulada por autores como Chartier (1995), Escarpit (1969; 1975) e por reflexões acerca do ato
de ler de Paulo Freire (1982), entre outros autores, encontramos na experiência com leitura entre
moradores desta comunidade da zona rural um campo fértil para o estudo da apropriação cultural da
informação e suas mediações. Compreendidas como práticas socioculturais e processos afirmativos
de sujeitos na construção de sentidos, tais práticas nos motivaram a explorar o conceito de negociação
de sentidos esperando, deste modo, trilhar os caminhos que levem à melhor compreensão dos
processos complexos envolvidos na aproximação entre diferentes experiências culturais.

A negociação como categoria intrínseca à mediação
Tratar do ato de negociar remete, quase que imediatamente, a diversas situações da vida
cotidiana. Mais comumente associada à área comercial, à compra e venda de produtos, a negociação
é termo associado a valores e interesses no uso diário, a aspectos econômicos e/ou jurídicos. Em
dicionário (Ferreira, 1987) o conceito de negociação é apresentado como:
1. Ato ou efeito de negociar. 2. Contrato, ajuste. 3. Discussão de um assunto de interesse comum
entre agentes autorizados. 4. Negócio. Trata-se de uma palavra que implica duas ou mais pessoas
procurando solucionar divergências, buscando soluções que satisfaçam as partes.
Na literatura especializada, verificamos que o termo tem sido utilizado em diversas áreas
do conhecimento, tais como Administração, Sociologia e Saúde. No caso da área de administração,
os estudos sobre negociação enveredam para as discussões acerca da melhor forma de evitar o
rompimento em situações de conflitos.
Follett (1997, p. 156), que distingue os termos dominação e conciliação, e estes, de negociação,
afirma:
A dominação, obviamente, é uma vitória de um lado sobre o outro [...]. A conciliação, nós entendemos
bem, pois é através dela que resolvemos a maioria de nossas controvérsias; cada lado cede um pouco,
a fim de se ter a paz, ou, mais precisamente, a fim de que a atividade que foi interrompida pelo
31
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conflito possa ter continuidade. A conciliação é a maneira aceita e aprovada de se acabar com uma
controvérsia. Agora, existe uma maneira que começa a ser reconhecida, e até mesmo ocasionalmente
seguida: quando dois desejos são integrados, isso significa que uma solução foi encontrada, em que
ambos encontraram um espaço. Nenhum lado teve de sacrificar coisa alguma.

Na acepção acima, vemos como o termo se diferencia de dominação e de conciliação, ao
trazer embutido um processo dinâmico de busca de acordo, sem submissões, de reconhecimento do
espaço do outro - e não um processo finalizado e/ou com a supremacia de um sobre o outro.
Steele (1989, p. 42), ao apontar a noção de movimento intrínseca ao conceito, diz: “Negociação
é o processo pelo qual as partes se movem de suas posições iniciais divergentes na procura de um
ponto no qual o acordo pode ser obtido”.
Já Leininger (1987), ao transpor o conceito de negociação para a área da saúde, procurou
promover discussões acerca das relações necessárias entre o sistema de saúde oficial e os pacientes
atendidos provenientes de diferentes culturas. Considerando que cuidar é ato fundamental na
preservação da espécie humana e dever do sistema de saúde, nota-se, todavia, que são diferentes os
modos como as culturas se reconhecem nesse processo e atualizam suas práticas. Partindo do fato de
que existe um sistema de saúde organizado, formalmente reconhecido e oferecido nas instituições de
atendimento públicas, a autora debruçar-se-á sobre as negociações culturais que devem ser realizadas
entre as enfermeiras e os diferentes pacientes que atendem, a fim de que, de fato, o tratamento de
saúde não seja invasivo e tenha repercussões positivas durante o processo de cuidados médicos.
A autora objetiva, principalmente, diferenciar o termo negociação de imposição, procurando
refletir sobre os resultados de um e de outro no que se refere às práticas culturais. Em uma relação
de imposição, apenas uma das partes possui voz, cabendo à outra, obedecer. Quando falamos de
práticas culturais de cuidado - que podem ser, segundo a autora, complementares – a melhor maneira
de estas se efetivarem é a negociação, uma vez que, nesta, as partes se expressam, apresentam seus
pontos de vista, refletem e, a partir daí, agem, isto é, decidem o melhor encaminhamento a ser dado
ao tratamento.
Bhabha (2007, p. 51), autor destacado no mundo contemporâneo, ao estudar a diferença cultural
enquanto processo de negociação cultural, pretende ainda diferenciá-lo da negação, procurando um
conceito que torne possível “conceber a articulação de elementos antagônicos ou contraditórios sem
pressupor superação”. E continua:
O desafio reside na concepção do tempo da ação e da compreensão políticas como descortinador
de um espaço que pode aceitar e regular a estrutura diferencial do momento da intervenção sem
apressar-se em produzir uma unidade do antagonismo ou contradição social. Este é um sinal de
que a história está ‘acontecendo’ [...]. Quando falo de ‘negociação’ em lugar de ‘negação’, quero
transmitir uma temporalidade que torna possível conceber a articulação de elementos antagônicos
ou contraditórios [...] que abrem lugares e objetivos híbridos de luta e destroem as polaridades
negativas.
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Dentro de tal quadro, ao associarmos o termo negociação aos processos gerais de mediação
da informação, estamos, com isso, pretendendo construir bases para que possamos conceber mediações
educativas e culturais pautadas não pela imposição, conciliação ou negação, mas por princípios de
diálogo e articulação, ou seja, procurando abandonar uma prática de mediação que pode pautarse somente pela difusão e transmissão de informações para outra que reconheça os processos de
afirmação dos sujeitos - e seus conhecimentos, interesses, sua história e memória.
Negociações na Fazenda32
Negociações entre práticas culturais
As práticas de leitura na Fazenda foram se alternado com momentos de conversas e músicas.
Incluiu-se na rotina do Centro Cultural uma “Roda de Prosa”, momento de troca de histórias entre
os moradores da Fazenda e/ou convidados. Na mesma direção, iniciou-se um processo de registro
escrito de receitas típicas daquela fazenda, organizados em um livro que passou a fazer parte do
acervo do Centro Cultural. Poder expressar-se pessoal e socialmente dentro de um espaço de leitores
e, ao mesmo tempo, através da cultura escrita, pareciam inverter aquela relação de subordinação ao
texto, para, ao contrário, poder revelar-se através dessa linguagem.
Negociações nos ambientes
Ao mesmo tempo em que o Centro Cultural irradiava suas práticas para outros espaços além
dele, ele próprio, como um espaço na Fazenda, ia sendo colocado em questão. Alguns leitores não
queriam permanecer nos espaços de leitura projetados no Centro Cultural. As caminhadas para a
leitura, os piqueniques pela Fazenda, os encontros no cafezal foram se tornando uma realidade para
além do que via e alcançava a equipe de educadores. Foi nesse intuito, que os educadores criaram
uma atividade que passou a ser chamada de O livro bate a sua porta33. Nesse sentido, um processo
de intercâmbio com outros espaços sociais proporcionou também a vinda de profissionais, artistas
e especialistas para apresentar e discutir suas experiências na Fazenda, assim como os moradores
deram início a passeios em outros circuitos literários e culturais.
Negociações no tempo
Inicialmente pensado para abrir durante o dia, o Centro Cultural passou a abrir também em
algumas noites, procurando incluir os tempos das pessoas que não poderiam frequentá-lo devido à
sua rotina de trabalho. O tempo para empréstimo dos livros também foi definido de acordo com as
necessidades colocadas pelos moradores, assim como o tempo de freqüência na leitura e apropriação
da experiência foi se revelando múltiplo.
32
anteriormente.
33
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Se o que temos nesse momento é uma discussão sobre a negociação como característica capital
aos processos complexos de mediação e significação, buscamos, todavia, entendê-lo não somente
como epifania, fenômeno gerado à margem do tempo e do espaço, mas, ao contrário, procurando
refletir sobre as condições para que estes processos de negociação de sentidos pudessem se efetivar,
assim como se desenvolver. Neste sentido, o conceito de dispositivo dialógico revelou-se capital às
nossas reflexões.
Negociação de sentidos e dispositivos de mediação
Encontramos em Foucault (1984), os primeiros estudos que revelam o reconhecimento dos
mecanismos de mediação nos processos de significação – os quais denominou de dispositivos.
Diferente do que primeiramente foi apontado por Foucault, para quem dispositivo é
compreendido em sua negatividade – essencialmente instrumento de controle e de poder – observamos
como tal conceito foi sendo apropriado por outros pesquisadores e, especialmente do campo da ciência
da informação, revelado em diferentes aspectos:
Segundo Pieruccini (2007, p. 02):
Posições que se contentam em simplesmente disponibilizar informações, sem se preocupar com o
destino das mesmas junto aos diferentes segmentos socioculturais, não se sustentam face à compreensão
dos processos de significação como fenômenos complexos, demandando ações que ultrapassam o da
simples transferência de signos e sinais. [...] Deste modo, um dispositivo é uma instância, um local
social de interação e de cooperação com suas intenções, seu funcionamento material e simbólico,
enfim, seus modos de interação próprios. Tal perspectiva introduz uma visão simbólica à concepção de
dispositivo, que passa a ser considerado em duas dimensões - material e simbólica - da mediação.[...]
Tais considerações, permitem afirmar que o dispositivo é, portanto, signo, mecanismo de intervenção
sobre o real, que atua por meio de formas de organização estruturada, utilizando-se de recursos
materiais, tecnológicos, simbólicos e relacionais, que atingem os comportamentos e condutas afetivas,
cognitivas e comunicativas dos indivíduos. Dessa forma, os efeitos dos dispositivos, ou seja, dos meios
dirigidos, ultrapassam os limites técnicos visíveis para tornarem-se, em nossa sociedade, instrumento
da relação conosco, com os outros e com o mundo.

Absorvido pelas ciências sociais a partir de sua concepção técnica inicial; “um conjunto de
peças que constituem um mecanismo, um aparelho qualquer” (LAMEUL, Apud PIERUCCINI, 2004,
p. 33), aplicado aos processos culturais de produção de significações: “agenciamento de elementos
diversos e complexos tendo em vista uma finalidade” (PIERUCCINI, 2004, p. 35), “ação realizada
por pessoas ou materiais, tendo em vista um objetivo a ser atendido (PERAYA, 1999), o conceito
incorpora aspectos simbólicos à sua dimensão material.
Segundo Pieruccini (2007, p. 34):
Nesta concepção, dispositivo passa a ser considerado em duas dimensões – material e simbólica – da
mediação e, se aplicado ao campo da informação e do conhecimento, permite constatar que o indivíduo
não é mais o centro exclusivo dos processos de significação do mundo, passando a compartilhá-los
com os objetos, os artefatos, as ferramentas e os não-humanos em geral.
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Chartier (Apud PIERUCCINI, 2007, p.5), ao refletir sobre os processos de apropriação
do conhecimento, considera uma visão “idealista” a que considera que o conhecimento depende
exclusivamente do domínio de conteúdos, pois, segundo o autor, esta não se sustenta diante das
“evidências sobre o papel dos dispositivos na significação do conhecimento”.
Como se organiza a ordem do conhecimento nos dispositivos de mediação cultural? Essa
é uma questão fundamental que pretendemos evidenciar nesta construção científica. A nosso ver,
reconhecer a existência e a importância dos dispositivos é capital para não se deixar levar pela idéia de
“neutralidade” nos processos de significação, pois, ignorando os mecanismos concretos e simbólicos
que atuam neste processo, pode gerar discursos difusionistas, tais como os que afirmam que: “basta
se distribuir/promover acesso aos bens culturais para que sua apropriação se dê” ou ainda, de modo
correlato, sem romper discursos monológicos onde - implícita ou explicitamente - se coloca uma
ordem impositiva e/ou excludente entre os conhecimentos.
Buscando o aprofundamento das discussões em torno dos modos de interação entre diferentes
experiências culturais é que encontramos, assim, no conceito de mediação como negociação
de sentidos uma formulação teórica e metodológica promissora ao desenvolvimento de práticas
voltadas à apropriação cultural - e não somente ato de difusão de repertórios consagrados, a serem
assimilados indistintamente pelos mais diferentes tempos e contextos culturais. A mediação, nesse
quadro apresentado, não aparece como ato que emerge abstratamente na relação entre sujeitos e
conhecimentos, mas, ao contrário, experiência que emerge e se insere no interior de dispositivos, ou
seja, que atua segundo premissas, paradigmas, intenções.
Considerações finais
A leitura, experiência que pretendíamos fosse apropriada por moradores da Fazenda como
forma de (trans)formação pessoal e social, revelou a complexidade dos processos de mediação. As
crianças, jovens e adultos da Fazenda, durante os processos de apropriação, transformaram as propostas
iniciais a eles feitas, desdobrando-as e ampliando-as em função de suas histórias, de suas memórias,
de seus interesses, repertórios e de suas práticas culturais. Desse modo, expandiram conceitos e
instituíram novos modos de ler, afirmando-se nesse processo como protagonistas que apontam para
novos tempos históricos. Se há pouco tempo estavam excluídos dos circuitos da escrita, em suas
diferentes modalidades, puderam reescrever suas histórias, utilizando-se de diferentes códigos e suas
múltiplas possibilidades.
Na condição de mediador no processo de implantação e desenvolvimento destes projetos na
Fazenda, por meio das negociações de variadas espécies que íamos realizando, além de descobrirmos
e redescobrirmos a leitura, os leitores, os textos e os contextos, a própria mediação pôde ser descoberta
e vivenciada também como processo de construção e apropriação de sentidos - e não estratégia de
transmissão de conhecimento, difusão. A mediação foi compreendida, ela própria, como ato de
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significação.
Apropriação, negociação e mediação cultural revelaram-se, portanto, categorias teóricometodológicas imbricadas nos processos de significação e, de acordo com a experiência da Fazenda,
ao ganharem concretude por meio de práticas pautadas por objetivos visando ao protagonismo
cultural, ampliaram os espectros da mediação e do mediador/pesquisador.
E assim, aprendemos que nas tramas de manifestações, ambientes, tempos múltiplos,
heterogêneos e concomitantes que caracterizam nossa época, a leitura (e suas mediações) terá que
ser plural. Seus modos de ser, suas práticas, seus sentidos serão incessantemente reelaborados, postos
à prova - negociados. Só assim, talvez, conseguirá ser singular, isto é, ato e gesto de protagonistas
culturais a que chamamos mediadores.
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COMUNICAÇÃO ORAL

COMPETÊNCIA INFORMACIONAL DOS ESTUDANTES
DA ÁREA DE SAÚDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARÁ
Lídia Eugenia Cavalcante, Rosane Maria Costa, Raimundo Cesar Campos do Nascimento,
Raquel Jennyfer Sousa Santos
Resumo: Apresenta os resultados da pesquisa sobre competência informacional dos estudantes da área
de saúde, da Universidade Federal do Ceará, objetivando analisar o comportamento informacional
desse público e como compreendem o acesso à informação mediada por computador no âmbito da
saúde para a realização de pesquisa científica e produção de trabalhos acadêmicos. O estudo foi
realizado mediante a aplicação de questionário para o referido grupo focal. Os resultados evidenciam
que os participantes possuem bons conhecimentos no uso das ferramentas tecnológicas e internet,
porém demonstram dificuldades em relação ao uso dos repositórios e das fontes especializadas de
informação em saúde. Pode-se concluir que se faz necessário a implantação de políticas e programas
de competência informacional por parte dos bibliotecários da Biblioteca de Ciências da Saúde (BCS/
UFC), de modo a ampliar o nível de compreensão e uso competente da informação para a produção
do conhecimento em saúde.
Palavras-chave: Competência informacional. Acesso à informação. Pesquisa documentária em
saúde.
INFORMATION LITERACY OF THE HEALTH’S STUDENTS OF THE FEDERAL
UNIVERSITY OF CEARÁ
Abstract: It presents the results of the research on information literacy of the health’s students of the
Federal University of Ceará. This research aims to analyze the informational behavior of this public,
and how they include access to the computer-mediated information in the health to carry out scientific
research and production of academic work. The study was conducted through a questionnaire for
the focus group mentioned. The results show that the participants have good knowledge in the use of
technological tools and the Internet, but they demonstrate difficulties in the use of repositories and
sources of specialized information. It can be concluded that it is necessary the implementation of
policies and programs of information literacy by librarians from the Library of Health Sciences in
order to increase the level of understanding and competent use of information for the production of
health knowledge.
Keywords: Information literacy. Access to information. Documentary research in health.
INTRODUÇÃO
O tema competência, em seu sentido amplo, tem efetivamente se tornado um dos assuntos mais
discutidos em diversas áreas do conhecimento. O conceito de competência, amplamente difundido
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como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, desenvolvido em uma determinada área,
encontra ressonância tanto no espaço educacional quanto no terreno profissional e corporativo. Nesse
sentido, salienta-se que não se trata, portanto, apenas de um “paradigma pedagógico” (ZABALA;
ARNAU, 2010), mas representa uma ou várias propostas auxiliares para a compreensão do processo de
formação de cada indivíduo em termos de aprendizagem ao longo da vida e desempenho competente
de suas funções profissionais, bem como humanas e cidadãs.
Ao observar o movimento global das últimas décadas, com suas especializações e necessidades
de conhecimentos tecnológicos, pode-se inferir que os estudos e aplicações sobre competências são
frutos da complexidade imposta pela sociedade atual, promovendo o diálogo entre as ciências, as
artes e as técnicas. Ou seja, o conceito de complexidade está relacionado à diversidade múltipla,
respeitando-se a “tessitura comum” daquilo que é “tecido junto”, portanto, o complexo que ela forma
para além de suas partes. (MORIN, 1998). Dessa forma, observa-se que o conhecimento advindo das
especializações disciplinares de certos domínios desloca-se de forma interdisciplinar e não antagônica
pelo emprego das competências.
Diante de tais prerrogativas, alicerçadas pelas exigências da sociedade atual, percebe-se
que adquirir conhecimento e o domínio de algumas técnicas não são suficientes para saber agir de
modo competente, para que esse conhecimento seja aplicado em situações reais do cotidiano de
uma determinada área. Ao longo dos últimos anos, sob esse pensamento, a aplicação do conceito
de competência se difundiu no contexto pedagógico nas diversas instâncias do ensino visando à
formação integral do educando. (ZABALA; ARNAU, 2010).
Nesse sentido, o valor do conhecimento está ligado especialmente aos processos de apreensão
do conteúdo por parte de cada estudante, mediante o uso de metodologias ativas, e como estes conduzem
diferentes situações de aprendizagem durante a formação para aplicá-las nas ações cotidianas da
atuação profissional. Mais especificamente, parte-se da hipótese de que cada indivíduo possui formas
diferentes de gerir a própria formação no que tange às estratégias de aquisição do conhecimento,
contextualização, perspectivas cognitivas e sociais, ênfase em fatos da vida cotidiana, formulação de
conceitos, aplicação, pertinência, avaliação e transferência de informação.
As universidades, de modo geral, têm representado o ambiente propício à construção
de complexas redes de aprendizagem mediante o emprego de competências, que ligam áreas
e disciplinas, as mais variadas, na construção do conhecimento. Por outro lado, devido a essa
complexidade, inerente ao saberes científicos e suas representações, se torna cada vez mais complexo
conceber mecanismos capazes de estabelecer sistemas de informação, que tratem os diferentes tipos
de conhecimento, identificando estruturas cognitivas e as relações conceituais existentes entre os
sistemas de aprendizagem, conteúdos informacionais, aplicabilidade e os seus usuários.
A partir de mudanças nos projetos pedagógicos, muitas universidades têm adotado nos
currículos de seus cursos propostas educativas baseadas em competências básicas e essenciais
necessárias à formação de um determinado profissional. Essa ação visa sistematizar o grau de
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domínio de conhecimento e determinadas habilidades que devem ser adquiridas ao longo de uma
formação acadêmica. Nesse sentido, fatores importantes são analisados e considerados como o
cenário em que se desenham as manifestações da sociedade e suas exigências, o ambiente de trabalho,
o desenvolvimento das tecnologias e seus efeitos em determinada área e o público para quem se
destina como é o caso da saúde.
Mediante critérios estabelecidos para o ensino por competências nas universidades, a
competência em informação representa um dos pré-requisitos fundamentais para a distinção do aluno.
O que está, portanto, diretamente relacionado com os usos e meios que permitem ao educando acender
a conteúdos necessários em uma pesquisa documentária ao seu desempenho, a partir de estratégias
metodológicas que possam ser evidenciadas em uma determinada situação de aprendizagem para a
solução de um problema informacional de modo eficiente e eficaz.
Pelas especializações inerentes a cada área de conhecimento, os planos estratégicos para
a definição das competências essenciais à formação de um grupo de profissionais são bastante
específicos, inclusive no que tange à competência informacional. Dessa forma, esta pesquisa optou
por desenvolver estudo sobre essa temática na área da saúde, especificamente dos estudantes dos
cursos de medicina, odontologia, enfermagem e farmácia da Universidade Federal do Ceará (UFC),
usuários da Biblioteca de Ciências da Saúde (BCS/UFC). Visa compreender como esse público lida
no cotidiano de sua formação com os processos de pesquisa informacional em saúde utilizando-se das
ferramentas tecnológicas disponíveis, mediante o uso do computador e da internet.
2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL EM SAÚDE: aportes teóricos
A competência informacional, em termos de preocupação com a formação em pesquisa e
uso das tecnologias de informação por parte dos profissionais, tem se destacado sobremaneira em
vários países. Dentre esses, pode-se evidenciar o Canadá como referência na matéria, cujos resultados
e modelos aplicados têm sido amplamente utilizados, inclusive no Brasil. Vários são os trabalhos
produzidos por grupos de bibliotecários das universidades canadenses com o intuito de conhecer as
necessidades informacionais daqueles que ingressam nessas instituições acadêmicas, bem como do
nível de competência informacional desenvolvido por eles para o uso da informação mediada por
computador. Como exemplo, pode ser citado o Étude sur les connaissances en recherche documentaire
des étudiants entrant au 1er cycle dans les universités québécoises, (2003), cuja pergunta de base para
a construção do documento foi: quais são os conhecimentos essenciais para o sucesso de uma pesquisa
documentária? O estudo foi desenvolvido utilizando-se a aplicação de questionário com mais de três
mil estudantes das universidades de Québec, construído a partir das normas da Association of College
and Research Libraries (ACRL, 2001), que dispõe sobre competências informacionais.
É também na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, que esses estudos
se originaram e ganharam espaço no mundo inteiro a partir do conceito de information literacy,
creditado a Paul Zurkowski, em 1974, que se insere na dimensão da cultura informacional, indo
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bem além da chamada formação de usuários para o acesso às fontes de informação, envolvendo
compreensão, crítica, valor da informação, utilização, geração, exploração e comunicação do
conhecimento em função da produção científica e da necessidade específica de cada indivíduo em um
determinado contexto colaborativo e dinâmico.
Muitas das universidades americanas, a partir de suas redes de bibliotecas, possuem programas
de formação e de avaliação de competência informacional, amplamente estabelecidos e divulgados
internacionalmente como é o caso da California State University (CSU), que integra uma rede de 23
campi universitários, assim como a University of California at Los Angeles (UCLA), cujo programa
tem impacto na vida acadêmica em suas diferentes etapas, desde o ingresso dos estudantes em um
curso superior percorrendo toda a vida acadêmica desses.
No âmbito da saúde, ainda no Canadá, verifica-se forte preocupação dos organismos públicos
e privados com as possibilidades evidenciadas pela pesquisa documentária para o avanço das ciências
médicas, de modo a assegurar a rápida evolução da qualidade dos conhecimentos clínicos e de fácil
e competente acesso por parte dos seus profissionais mediante o uso das tecnologias de informação.
O termo competência informacional na área da saúde é conhecido em sua versão inglesa como
Health Literacy, com tradução para a língua francesa em littératie (ou também littéracie) en santé, e
continuamente empregado como compétence informationnelle en santé (CIS).
O desenvolvimento da competência informacional em saúde nos Estados Unidos e Canadá
têm ocorrido por meio da formação de consórcios e redes entre bibliotecas universitárias, hospitais e
centros médicos e de pesquisa, que levam em conta o fato de que a educação em saúde atualmente se
dá em boa parte fora dos bancos das universidades mediante formação continuada, podendo ocorrer
em diferentes lugares e situações mediadas e comunicadas pelo uso do computador. Essa constatação
requer aptidões maiores dos usuários no manuseio das tecnologias informacionais para a realização
da pesquisa documentária e o uso cada vez mais competente dos recursos disponíveis na internet
como as bases de dados, os repositórios e demais instrumentos de pesquisa científica especializados
em saúde.
As universidades brasileiras também são beneficiárias de excelentes e atualizados repertórios
informacionais online em saúde, o que evidencia a necessidade cotidiana de formação competente
dos profissionais para o uso desses mecanismos. Entretanto, as intervenções bibliotecárias dessas
instituições, relativas ao desenvolvimento de programas, monitoramento e avaliação para a competência
informacional ainda são incipientes ou não estão consolidadas. Alguns estudos localizados durante esta
pesquisa demonstram que o que existe são pesquisas avaliativas e de constatação, realizadas na área
de Ciência da Informação, especialmente em mestrados e doutorados, para mensurar a competência
informacional de uma determinada área, baseadas em experiências internacionais, mas que não estão
atrelados a programas consolidados de bibliotecas universitárias, na maioria das vezes. É importante
destacar que os estudos de avaliação são fundamentais para a implantação de programas voltados
para a competência informacional, mas que esses só se consolidam mediante políticas assumidas
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pelas instituições acadêmicas como um todo, pois dependem principalmente de recursos, pessoas e
tecnologias.
As implicações teóricas e práticas deste estudo apontam para que a formação dos futuros
profissionais em saúde, relativamente à competência informacional, almeje que o estudante seja
capaz de34:
- Evidenciar um problema de modo contextualizado e saber como localizar de forma
competente a informação que leva a solucioná-lo de modo eficiente e eficaz;
- Saber avaliar de modo crítico a qualidade da informação localizada bem como de suas fontes;
- Saber como utilizar a informação obtida durante a pesquisa para a realização de seu trabalho;
- Saber desenvolver individualmente ou em grupo conhecimentos a partir da informação
inicialmente localizada, contribuindo assim com o desenvolvimento da ciência;
- Compreender as questões culturais, éticas, legais e sociais relacionadas ao uso da informação
obtida;
- Reconhecer a importância da aquisição de competências informacionais sob a perspectiva da
formação continuada para o pleno desenvolvimento da profissão.
Na área da saúde, com relação ao seu contexto informacional e uso das tecnologias, há
peculiaridades que a tornam bem específica, tendo em vista os aspectos éticos inerentes aos
desafios de se lidar com seres humanos. Aprender a utilizar competentemente essas ferramentas
informacionais, bem como os resultados delas advindos implica trabalhar dentro de uma lógica que
envolve compartilhamento, trabalho cooperativo e dialogicidade. Nesse sentido, o papel da educação
vai além do seu sentido tradicional relacionado ao ensino formal para uma prática de aprendizado
contínuo, ainda no terreno da complexidade como discutido na introdução deste estudo.
Com efeito, a disposição para a aprendizagem em saúde situa-se no terreno da
interdisciplinaridade, pois se trata de área cujos elos são bem próximos entre profissionais de várias
disciplinas onde a mediação do conhecimento e a troca de experiências se dão mediante trabalho
conjunto que evidencia saberes teóricos e práticos nascidos das especializações, e alicerçado pelas
tecnologias. Por conseguinte, o mediador interage com os demais sujeitos, que atuam e intervêm nas
ações, articulando e reinventando em função da diversidade dessas ações desenvolvidas.
Na sociedade atual, todo o conhecimento se encontra interligado, vive-se em rede, no trabalho,
na família, na escola, no lazer etc., em meio a conexões individuais e coletivas continuamente
mediadas pelas tecnologias, que auxiliam na produção de sentido no cotidiano.
Assim, pode-se afirmar que o conhecimento é fruto das redes e o que se produz
é o resultado das relações culturais e sociais entre os indivíduos, em determinada
comunidade. Portanto, a sociabilidade e a sustentabilidade do conhecimento
produzido no presente, para as gerações futuras, necessitam cada vez mais das
34
Baseado nas normas para os estudantes a partir do quadro de referência sobre competência informacional definido
por (APRIL; BEAUDOIN, 2006, p. 175-176).
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competências humanas e de seus processos reflexivos, do diálogo, da troca de ideias
e da integração para que se concretizem o direito à cidadania e o acesso democrático
à informação, tanto no contexto local, quanto global da sociedade. (CAVALCANTE,
2010, p.124)

A mediação científica se legitima pela produção de sentido, como por exemplo, aquela que
ocorre nos espaços de transmissão de saberes, como as universidades a partir de grupos de pesquisa,
laboratórios, salas de aula ou bibliotecas, com toda a sua diversidade.
Para Marteleto e Andalécio (2006, p. 4),
Mediação é uma construção teórica destinada a refletir sobre as práticas e os
dispositivos que compõem os arranjos de sentidos e formas comunicacionais
e informacionais nas sociedades atuais, sem perder de vista os elos que, tanto os
conteúdos quanto os suportes e os acervos, mantêm com a tradição cultural.

No que concerne à pesquisa e aos usos competentes da informação em saúde, não dá para
se estudar competência informacional sem discutir o conceito de mediação e a comunicação que
se processa nos ambientes de ensino/aprendizagem. Dessa forma, essas considerações permeiam a
prática cotidiana de disseminação da informação que ocorre nos ambientes acadêmicos mediados
e comunicados por computador ou nas relações humanas diretas, que interferem no processo de
construção coletiva do conhecimento.
De acordo com Raynauld et al. (2006), a competência é um saber-agir fundado a partir da
mobilização e utilização de um conjunto de recursos (materiais, técnicos, humanos, éticos, etc.).
Neste sentido, a aprendizagem em meio universitário deve ser contextualizada, integrada, mediada
e transferível de modo a relacionar conhecimentos transversais e conceitos apreendidos durante o
processo cognitivo individual de produção do conhecimento e de formação e de construção coletiva
de um domínio.
Precisamente, com referência aos estudos de Raynauld et al. (2006), destacam-se categorias
que auxiliam a pensar o objeto desta pesquisa: Competências Transversais (CT): aprendizagens que
operam nas experiências vividas, isto é no domínio geral de formação e que estabelecem uma relação entre
a aprendizagem acadêmica e a vida cotidiana. Podem estar relacionadas ao sistema educação/formação, mas
estão integradas às características individuais, atitudes e motivação pessoal, tradições sociais e culturais,
traços de personalidade e conhecimento adquirido por canais informais. Competências Disciplinares (CD):

se constitui mediante conhecimentos específicos apreendidos em uma dada disciplina e campos de
atuação, o programa de formação, a linguagem utilizada e as formas de comunicação evidenciadas nos
conteúdos e metodologias. Combina e mobiliza recursos, como por exemplo, das redes e associações
profissionais, manuais de procedimentos, guias, estágios etc.
Além dessas duas categorias, a pesquisa também utiliza uma terceira categoria, as Competências
Informacionais (CI), para o entendimento relativo à importância dos sistemas de informação para
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a aprendizagem individual e coletiva. Esta última diretamente relacionada com o que se busca
averiguar no que tange aos usos, pertinência, eficiência e eficácia da informação obtida em uma
pesquisa científica mediada pelo computador.
Figura 1: Ciclo de aprendizagem baseado em competências

COMPETÊNCIAS

CT

CI

CD

Esta figura representa as relações entre as especificidades do ciclo de competências constituído
pelas Competências Transversais, as Competências Informacionais e as Competências Disciplinares,
criado para esta pesquisa, que se manifestam no aprendizado ao longo da vida. Salienta-se, por
conseguinte, que esse ciclo é permeado pela ação educativa em seus diferentes níveis, formal e
informal – uma das condições fundamentais para o estabelecimento de vínculos entre o conhecimento
advindo da cultura e das relações sociais e os novos conteúdos disciplinares e especializados inerentes
a uma escolha profissional.
A competência advém de uma ação individual, mas também coletiva, pois além do compromisso
pessoal, no âmbito profissional, uma ação competente resulta da junção de esforços e contribuição de
outras pessoas.
Segundo Zabala e Arnau (2010, p. 96),
Para que o processo de aprendizagem seja desencadeado, não basta que os alunos
se encontrem diante dos conteúdos para aprender, mas, antes, é necessário que eles
possam atualizar seus esquemas de conhecimento, contrastá-los com o que é novo,
identificar semelhanças e diferenças e integrá-las em seus esquemas, no entanto, isso
nem sempre é possível. Dependerá, também, das capacidades cognitivas das quais
os alunos dispõem para essa aprendizagem, ou seja, de nível de desenvolvimento.
(grifo do autor).

Neste mesmo raciocínio, Primo (2011, p. 4) advoga que “É fundamental que, passada a névoa
do deslumbre pela nova tecnologia, discuta-se não apenas as ferramentas que a informática oferece,
mas que se pense os métodos e as práticas educacionais.” Ou seja, a educação também tem atravessado
mudanças significativas, especialmente em seus processos de mediação, não mais centrados no conteúdo
ou no professor, mas de valorização do aprendizado por parte do aluno e das formas desenvolvidas
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por ele de intervenção e inovação. “Logo, o conhecimento é construído interativamente entre o sujeito
e o objeto. Na medida em que o sujeito age e sofre a ação do objeto, sua capacidade de conhecer se
desenvolve, enquanto produz o próprio conhecimento.” (PRIMO, 2011, p. 4).
A competência em informação, portanto, está relacionada justamente ao potencial do
indivíduo em romper com uma postura pacífica no recebimento de informações, sem dialogicidade
ou interferência, mas em compreender como se dá as ações mediadoras que o levam a obter
conhecimento de modo problematizador e cooperativo. “Enfim, a cooperação implica em respeito
mútuo, reciprocidade, liberdade e autonomia dos interagentes.” (PRIMO, 2011, p. 5).
Segundo Paquette (2005, p. 168), a identificação precisa da definição de competência a
ser utilizada em um determinado estudo sobre essa temática permite representar graficamente os
resultados e os integrar em um modelo de conhecimento. A Association of College and Research
Libraries (ACRL) apresenta alguns princípios e indicadores de competência importantes para avaliar
capacidades na utilização da informação. De acordo com esses princípios, apresentados por Stern
(2002, p.6), um indivíduo competente no uso da informação é capaz de:
Tomar consciência de sua necessidade de informação, encontrar a informação
necessária, avaliar a qualidade de diferentes fontes de informação, utilizar
eficazmente a informação em função de um objetivo dado, gerar informação de
modo socialmente aceitável.

Essa conceituação está intrinsecamente relacionada à aprendizagem, portanto, a educação não
tem como ignorar a importância dos estudos sobre competência informacional para o sucesso dos
estudantes, independente do nível em que esses estejam. É óbvio que no ensino superior o uso dessas
competências será mais exigido, o que torna ainda mais necessário o exercício desses conteúdos
e metodologias nas etapas anteriores ao ensino formal. Nessa mesma direção, a International
Federation of Library Association and Institutions (IFLA), afirma a importância do investimento em
“[...] estratégias de competência informacional e do aprendizado ao longo da vida [para criar] valor
público e é essencial ao desenvolvimento da Sociedade da Informação”.
É importante salientar também que,
As competências referem-se sempre às pessoas. Não existem competências sem
indivíduos, sendo igualmente verdade que a competência não é unicamente um
assunto individual. Toda a competência comporta duas dimensões indissociáveis:
individual e colectiva. (CABRAL-CARDOSO; ESTÊVÃO; SILVA, 2006, p. 18)

O uso de sistemas educativos, ancorados por competências, também aproxima os alunos da
realidade profissional, pois se estabelece mediado pela cultura e o contexto nos quais estão inseridos
(ANTONELLO, 2004). Nesse caso, a competência informacional obtém as condições necessárias
para que a aprendizagem seja significativa, assim como os seus resultados.
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3 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
A metodologia usada nesta pesquisa, além da revisão de literatura, é de natureza qualiquantitativa. Qualitativa, pois busca compreender percepções do grupo focal acerca do tema
competência informacional em saúde e quantitativa por fazer uso de um instrumento estruturado de
coleta de dados e de mensuração que é o questionário.
No âmbito teórico-metodológico deriva dos estudos realizados por Paquette (2005) sobre
modelagem do conhecimento, competências e situações de aprendizagem, por meio de linguagens
gráficas e representação por esquemas. De acordo com esse autor, gráficos e esquemas possuem papel
primordial na construção do conhecimento, pois:
2.
3.
4.
5.

Guiam a percepção e auxiliam na construção de um processo ativo e seletivo;
São importantes instrumentos no processo de memorização e recordação;
Servem para a confrontação entre esquemas existentes e novos acontecimentos;
Auxiliam na resolução de tarefas complexas, na elaboração de planos e na identificação
de objetivos.

A pesquisa foi realizada mediante estudo de caso aplicado na Biblioteca de Ciências da
Saúde (BCS/UFC), tendo como critério de inclusão alunos dos cursos da área de saúde da referida
universidade. Como já informado, utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário,
basicamente com vinte questões fechadas. A população foi determinada pela quantidade de alunos
matriculados nos cursos atendidos pela BCS/UFC, sendo um total de 2.237 alunos.
A amostra foi calculada segundo a fórmula
, onde:
n = Número de indivíduos na amostra;
N = Tamanho da população;
Za/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;
p = Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria em estudo;
q = Proporção populacional de indivíduos que NÃO pertence à categoria
em estudo (q = 1 – p);
E = Margem de erro.
O intervalo de confiança desejado foi de 95%. Determinou-se um Za/2 de 1,96 e tomou-se o valor
p=0,8 e, conseqüentemente, q=0,2. A margem de erro imposta foi de 5%. Assim sendo o cálculo amostral
foi de n = 222 alunos. Foram entregues 315 questionários já se prevendo o número de instrumentos
retornáveis, sendo que 150 foram devolvidos para análise, o que não invalida a pesquisa já que com esta
amostragem foram feitos ajustes nos cálculos mudando-se o intervalo de confiança para 90%.
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É importante mencionar que existem muitos instrumentos a serem aplicados para avaliação
de competência informacional de um determinado grupo focal. Um dos mais utilizados, porém, é o
questionário pela sua abrangência, retorno, garantia de anonimato e facilidade para se trabalhar com
os dados coletados.
As questões foram organizadas em temas como apresentados a seguir:
- Conhecimento e habilidades no uso do computador;
- Conhecimento e habilidades em pesquisa bibliográfica e documentária;
- Estratégias de pesquisa e ferramentas utilizadas;
- Exploração dos resultados pesquisados.
A pesquisa foi desenvolvida de modo colaborativo entre pesquisador do Departamento de
Ciências da Informação/UFC, profissionais da BCS/UFC e bolsistas que, juntos, determinaram a
amostra, elaboraram o instrumento de coleta de dados, aplicação e análise dos resultados.
4 DISCUSSÃO E RESULTADOS
Os resultados obtidos com a pesquisa realizada com estudantes da área de saúde da UFC, após
análise dos dados, levou a considerar que, entre outras questões, as quais serão discutidas a seguir, a
preocupação com a competência informacional por parte dos alunos ainda é praticamente inexistente.
A maioria solicitou explicação sobre o seu conceito, tendo em vista que nunca ouviu falar sobre o
assunto. Talvez, isso se deva ao fato de que a BSC/UFC não tem ainda implementado, dentre suas
ações, um programa de avaliação da competência informacional de seus usuários ou ações políticas e
pedagógicas visando o desenvolvimento dessas.
Os resultados do estudo atestam que há entre ótima e boa familiaridade dos pesquisados em
relação ao uso do computador e suas ferramentas disponíveis de trabalho como Word, Excel, Power
Point, Internet Explorer, Compactadores de arquivos, e-mail etc. Percebe-se que a boa utilização
dessas ferramentas está atrelada a necessidade de elaboração de trabalhos acadêmicos, que necessitam
do uso da internet nas pesquisas bibliográficas para fundamentação desses trabalhos. Outro fato que
justifica esse resultado é que são recursos presentes na vida acadêmica e cotidiana dos alunos para
o bom desempenho de suas atividades escolares, comunicação entre colegas, professores, grupos de
estudos, de pesquisa ou de trabalho.
As maiores dificuldades evidenciadas foram observadas em relação à realização de pesquisas
bibliográfica e documentária. Apenas 6% afirmaram ter ótimos conhecimentos nesse quesito. Os 6%
que se declararam “ótimos” parecem ter a clarividência dos aspectos que envolvem a pesquisa, mas
representa um índice muito baixo. Os 39,8 % que se consideram “regulares”, certamente não possuem
competência informacional tão boa quanto deveriam, levando-se em consideração o fato de que se
encontram em um ambiente acadêmico fortemente influenciado pelas tecnologias de informação,
como a área da saúde. E os 44,2% que se atestaram “bons”, estão tentando desenvolver o hábito dessas
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pesquisas, mas não se pode avaliar aqui de que forma este aprendizado está sendo realizado, tendo
em vista que a BSC/UFC não possui programa de avaliação dessas competências. O conhecimento
em pesquisa bibliográfica e documentária, muitas vezes, se confunde com a ideia de simples acesso
a internet, com o ato mecânico de levantar qualquer informação sem considerar critérios de seleção e
qualidade que atestem seu valor científico. Há, portanto, certo equívoco entre ser letrado digitalmente
e possuir competência informacional.
Especificamente no caso da saúde, isso se torna temerário tendo em vista os riscos que podem
trazer conseqüências sérias aos seres humanos. Cita-se como exemplo, a pandemia de gripe de
2009, popularmente conhecida como gripe suína, que atingiu mais de 75 países e vários continentes.
Os primeiros casos foram detectados no México, se espalhando por toda a América do Norte. Em
pouquíssimo tempo uma avalanche de informação era veiculada na internet e em todos os meios de
comunicação, o que gerou grande pânico na população do mundo todo. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou que se tratava de uma emergência na saúde pública internacional, pois chegou
a nível 6 de alerta, em uma escala de 1 a 6.
A gripe causada pelo vírus influenza A (H1N1) necessitou de uma junção hercúlea de
profissionais e pesquisadores da área da saúde de todo o mundo para que o seu avanço fosse contido.
“Passado apenas um mês da notificação do primeiro caso, já estavam disponíveis na literatura científica
informações sobre o vírus, assim como a descrição de 642 casos da infecção com o vírus influenza A
(H1N1) identificados nos Estados Unidos.” (MACHADO, 2009, p. 464). Em 2010 a pandemia já havia
sido controlada graças à rapidez na realização das pesquisas científicas, a comunicação dos resultados
e a eficiência na aplicação das medidas de combate e tomada de decisão das autoridades competentes.
Em casos como esse, a credibilidade e a confiabilidade das fontes se tornam fundamentais para se
evitar catástrofes maiores, diminuindo o número de possíveis vítimas para além dos casos fatais que
foram noticiados e confirmados. Situações como essa que foi descrita advoga sobre a importância das
fontes bem como a competência de quem as utiliza.
Em relação ao uso e conhecimento das bases de dados de pesquisa científicas, 70% dos
pesquisados informaram serem insuficientes ou regulares seus conhecimentos sobre a BVS/BIREME
ou Portal de Periódicos da Capes. Sobre o repositório SciELO, 38% disseram ter bom conhecimento.
Para 61% dos respondentes, seus conhecimentos em relação aos Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS) apresentaram resultado insuficiente. Em contrapartida, o Google, por exemplo, apresentou
resultado ótimo, pois 95% disseram ter conhecimento bom ou ótimo em relação a este site de busca.
Evidencia-se aqui a falha em boas práticas de pesquisa quando 70% declaram desconhecer
o funcionamento dos principais portais direcionados ao pesquisador da área de saúde. A elaboração
adequada de estratégias de pesquisas, para recuperação de informações relevantes, também fica
comprometida quando 61% não sabem ou não compreendem a importância de uma terminologia
controlada, no caso os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), criado pela BIREME.
Nesse sentido, o Sistema de Bibliotecas da UFC tem realizado ações intituladas Maratonas do
Conhecimento, objetivando apresentar aos estudantes da instituição e a toda a comunidade acadêmica
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os mecanismos de busca de informação necessários à produção acadêmica no âmbito da pesquisa
científica, com destaque para uso do Portal de Periódicos da Capes.
Ainda referente aos resultados da pesquisa, a facilidade no manejo de buscadores na Web,
Google e Yahoo, eleva para 95% as respostas favoráveis ao uso pleno desses recursos. As informações
de sites governamentais, tais como ANVISA e Ministério da Saúde podem ser obtidas, e o são na
maioria das vezes, através de buscadores como o Google. Isso faz com que o pesquisador deixe de
acessar seus portais de origem em busca de conteúdos mais especializados. A Biblioteca Nacional e o
Portal Domínio Público, como evidencia a pesquisa, sendo de caráter mais geral, não despertam tanto
interesse dos usuários da área de saúde no desenvolvimento de seus trabalhos.
Com relação ao uso de palavras-chave para se chegar à referência desejada observou-se que
79% demonstraram ter esse conhecimento bem evidenciado. Entretanto, isso é bastante relativo,
pois, o uso de termos livres em oposição às terminologias controladas pode resultar em menos
relevância nos resultados das pesquisas. É necessário aprender a manejar as bases de dados e suas
terminologias controladas para recuperar informações vitais ao desenvolvimento de uma determinada
pesquisa. Para tanto, o ideal é conhecer os vocabulários definidos para cada base que se pretende usar,
compreendendo como as palavras-chave que se quer empregar estão nelas representadas.
Foi perguntado aos respondentes como eles tomam conhecimento das revistas científicas,
bases de dados, portais e bibliotecas virtuais na área da saúde para efetuar suas pesquisas. Para 55%,
os professores e/ou orientadores são as fontes mais confiáveis de informação, enquanto que 29%
disseram tomar conhecimento das fontes de pesquisa mediante consulta ou conversas informais com
colegas. 8% declararam que a internet os leva a tomar conhecimento das fontes de pesquisa. O que
não se sabe é quais são os critérios adotados para selecionar as fontes confiáveis e de que maneira
estão usando a internet, tendo em vista que a maioria das respostas sempre aponta para o uso pouco
competente dos recursos e fontes científicas disponíveis.
Um dos maiores desafios da educação superior, como se pode observar, se refere às habilidades
individuais e coletivas no uso da informação por parte dos estudantes, independente da área. Isto é,
muitos entram e saem de um curso universitário com pouco ou nenhum conhecimento sobre competência
no uso eficaz da informação para o desenvolvimento profissional ou mesmo têm consciência da sua
importância. Em alguns casos, esse fator contribui para o abandono ou trancamento, número de anos
no curso além da média, dificuldades de integração, descontentamento com a profissão que escolheu
ou falta de oportunidades no mercado de trabalho.
Na área da saúde, essa situação é bem acentuada tendo em vista que o tempo excessivo na
busca de informação para a solução de um problema pode significar a vida de um paciente ou mesmo
atrasos em resultados de pesquisa, consideradas sempre muito longas nessa área. Por conseguinte,
avaliar o comportamento informacional dos profissionais da saúde por parte dos bibliotecários, ainda
no ambiente acadêmico é primordial para a implantação de programas visando o preenchimento das
lacunas evidenciadas nesta pesquisa.
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5 CONCLUSÕES
Conforme as discussões desenvolvidas neste estudo, percebe-se que o movimento que ocorre
para o desenvolvimento da competência informacional por parte das instituições de ensino superior,
em âmbito nacional e internacional, com aporte das instituições bibliotecárias e da área da Ciência
da Informação, se consolida como importante fator de sucesso para a sociedade. Isso ocorre tanto no
campo profissional quanto em outras esferas da vida humana, por exemplo, social e cultural.
Por outro lado, ainda não parece claro para as instituições científicas, especialmente por
parte dos pesquisadores, a exemplo da área da saúde, que não se trata apenas de mais um conceito
ou modismo, que se limite a avaliação ou identificação de falhas em sistemas de informação ou
ações bibliotecárias. Trata-se de uma tendência contemporânea das mais complexas relacionadas
ao crescimento das redes de informação e de suas vertentes educacionais e sócio-técnicas. Por
conseguinte, há um reconhecimento internacional relativo à necessidade de que todas as áreas do
conhecimento científico despertem para as relações interdependentes geradas nas especializações,
mas que buscam a interdisciplinaridade. Nesse sentido, observa-se que as instituições acadêmicas,
especialmente aquelas situadas em países desenvolvidos, realizam esforço coletivo de transformação
das ações educacionais de maior valorização da informação e de suas formas de acesso, mediação e
usos.
Esse processo de mudança na educação apresenta grandes desafios, pois não é fácil romper
com estruturas engessadas de modelos tradicionais de ensino consolidados, como no caso da educação
em saúde que envolve processos pedagógicos, conteúdos, formadores e alunos. Cabe, portanto,
questionar a posição do profissional relativa à sua competência informacional no cotidiano de forma
problematizadora para avaliar os impactos e evidenciar um problema de modo contextualizado e
saber como localizar competentemente a informação que leva a solucioná-lo de modo eficiente e
eficaz.
Estabelecer vínculos entre a Ciência da Informação e as demais áreas do conhecimento
para o desenvolvimento conjunto de estudos, políticas e programas de competência informacional
se torna fundamental para se vislumbrar possibilidades de intervenção e resultados satisfatórios.
Especialmente, esses vínculos dependem do comprometimento de educadores e bibliotecários nos
diferentes níveis da aprendizagem formal.
Em matéria de formação documentária dos estudantes da área de saúde da UFC, além de
se avaliar o nível de competência informacional, se faz necessário a implantação de programas de
formação por parte da Biblioteca de Ciências da Saúde, bem como a conscientização de alunos e
professores sobre a sua importância para o desempenho acadêmico e profissional de modo a garantir
à sociedade respostas rápidas para situações emergenciais. Nessa área, portanto, a preocupação com
a competência informacional se torna fundamental tendo em vista que se trata de um campo sempre
em alerta. Possibilidades de situações de riscos relativos à saúde pública, como no caso da gripe A,
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causada pelo vírus influenza (H1N1) podem ocorrer a qualquer momento, necessitando de tomada de
decisões rápida e informações precisas. Lidar com as incertezas de dados informacionais pode tornar
ainda mais difícil a solução para problemas emergenciais, bem como a intervenção a tempo de evitar
catástrofes e pânico na sociedade.
Como se sabe, desenvolver qualquer tipo de ação em conjunto em universidades não se constitui
matéria fácil. É tarefa das mais complexas, tendo em vista uma série de fatores como a quantidade de
indivíduos e entidades envolvidos, a problemática de recursos e de pessoal, a dificuldade em aceitar
mudanças que levem a deixar a “zona de conforto”, o medo do insucesso, dificultando assumir riscos
e desafios, entre outros. Um programa de competência informacional dificilmente poderá ser imposto,
é necessária a compreensão dos envolvidos sobre a sua importância e o que isso representa como
proposta de mudança profunda na aprendizagem e garantias para a sociedade.
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COMUNICAÇÃO ORAL

COMPORTAMENTO INFORMACIONAL NA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA:
BUSCA E RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO NA
CONSTRUÇÃO DO CAMPO DA
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
Jorge Calmon de Almeida Biolchini, Rafaela Giordano

Resumo: As transformações contemporâneas na acessibilidade à informação têm alterado
significativamente o comportamento dos cientistas no processo de construção do conhecimento.
Um volume exponencialmente crescente de dados, veículos e trabalhos científicos encontra-se
disponibilizado na web, com vasta abrangência e diversidade de conteúdos. Superar barreiras
espaço-temporais, reduzindo distância e velocidade de recuperação, tem sido determinante para o
crescimento da busca on-line por informação especializada. Como a quantidade de conteúdos e seu
incremento contribuem para dificultar a especificidade dos elementos recuperados, a competência em
informação tem importância capital na qualidade e na relevância singularizada da informação obtida.
Compreendendo um conjunto de habilidades, abrange processos de identificação da necessidade
informacional, sua conversão em demanda, seleção e utilização adequada de fontes de informação e
ferramentas de busca, formulação de busca, análise, validação, seleção e interpretação de resultados.
Objetivou-se analisar o comportamento informacional do cientista da informação no processo de
busca e recuperação, a fim de evidenciar as ações adotadas, as estratégias, as formulações, os pontos
críticos, as decisões tomadas, os resultados obtidos, e o grau de satisfação. Para tanto, o estudo se
constitui em uma pesquisa exploratória sobre o comportamento dos pós-graduandos em relação à
busca de informação científica na web. Um levantamento do perfil de formação profissional e um
estudo de incidente crítico foram empregados, através de questionário e entrevista complementar. Os
resultados obtidos são consistentes com estudos semelhantes em diferentes áreas do conhecimento. A
aprendizagem informal constitui o modo principal para adquirir habilidades em busca e recuperação
da informação. A utilização de mecanismo genérico de busca, sem o emprego de recursos avançados, o
baixo uso de operadores, o número reduzido de termos constituem estratégias de busca predominantes.
O grau de satisfação não apresenta correlação com a qualidade dos resultados obtidos. Mudanças
na auto-avaliação pré e pós-estudo demonstram ter o mesmo propiciado a metacognição, processo
que influencia positivamente a aprendizagem. Os resultados apontam a necessidade de fomentar o
aprimoramento da competência informacional, para contribuir na qualidade do processo de busca e
recuperação entre cientistas da informação.
Palavras-chave: Recuperação da informação. Recuperação da informação na web.
Comportamento informacional. Competência informacional. Relevância da informação. Necessidade
de informação.
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Abstract: Contemporary transformations in information accessibility have significantly
altered scientists behavior in the knowledge construction process. An exponentially increasing
volume of data, media and scientific papers is made available in the web, with wide content coverage
and diversity. To overcome space-time barriers, reducing distance and recovery speed, has been
determinant for specialized information online search increase. Since content quantity and its increment
contribute to hamper specificity of retrieved elements, information literacy has capital importance in
quality and singularized relevance of obtained information. Covering a set of skills, it encompasses
processes such as identifying information need, converting it in demand, selecting and adequately
using information sources and search tools, search formulating, analyzing, validating, selecting, and
interpreting results. The study aimed to analyze information behavior of the information scientist in
the search and retrieval process, to make it evident adopted actions, strategies, formulations, critical
points, decision making, obtained results, and satisfaction degree. Therefore, the study constitutes an
exploratory investigation into the behavior of post-graduate students while searching for information
scientific on the web. A survey of the professional education profile and a critical incident study were
employed, through using a questionnaire and a complementary interview. The obtained results are
consistent with similar studies in different knowledge areas. Informal learning constitutes the main
mode of skill acquisition in information search and retrieval. Using a generic search engine, without
employing its advanced resources, low use of operators, and reduced number of terms constitute
prevailing search strategies. Degree of satisfaction does not correlate to the quality of obtained results.
Changes in self-evaluation, before and after the study, show that it has propitiated metacognition, a
process that positively influences learning. Results point to the need of fostering information literacy
improvement, to contribute to the search and retrieval process quality among information scientists.
Keywords: Information retrieval. Information retrieval on the web. Information behavior.
Information literacy. Information relevance. Information need.

1 INTRODUÇÃO
Sucessivas transformações tecnológicas, especialmente após a Segunda Guerra Mundial,
alteraram sobremaneira o tratamento conferido à informação. Tais mudanças ocorreram, sobretudo,
em relação à informação enquanto objeto armazenável e recuperável. O avanço das tecnologias de
informação e comunicação levou ao desenvolvimento de mecanismos, plataformas e ferramentas
que modificaram o modo como a informação vinha sendo utilizada e, especialmente, acessada. Os
dispositivos de geração, armazenamento e processamento eletrônico permitiram nas últimas décadas
o desenvolvimento de uma rede mundial de conexões de seres humanos mediados por máquinas.
Constituindo uma teia de vinculações, a web – termo metafórico pelo qual a interface humanomáquina da rede mundial de mecanismos computacionais tornou-se universalmente conhecida – criou
na sociedade conectada computacionalmente a possibilidade, bem como a expectativa, de acesso
facilitado e rápido a diferentes tipos de informação.
Fato inegável, a web é hoje o maior acervo de informações do mundo, estando em crescimento
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exponencial – a ponto de ser impossível calcular seu tamanho real. Especialmente na última década,
passou a fazer parte do cotidiano de indivíduos inseridos nos mais diferentes contextos, incluindo o
segmento social que se encontra presente desde a sua origem, o universo da produção científica. Para
esse público em especial, a rede abriga artigos acadêmicos, revistas especializadas, bases de dados
de áreas e temas específicos, livros digitalizados, teses, dissertações e acervos de bibliotecas digitais,
assim como conteúdos gráficos e imagéticos de natureza diversa.
Utilizar esse universo amplo e diversificado de elementos, a fim de atender do modo mais
adequado e efetivo a diferentes tipos de necessidade informacional, como apoio para o desenvolvimento
de projetos científicos, apresenta-se como um dos grandes desafios contemporâneos. Estando a
acessibilidade da informação satisfatoriamente resolvida, em algumas de suas dimensões, tais como a
rapidez, a localização e a abrangência de conteúdos, outras questões se colocam ainda na atualidade
como de difícil resolução, incluindo-se aqui a relevância, a especificidade, bem como a utilidade dos
elementos recuperados em função da necessidade de informação do usuário. O volume expressivo de
conteúdos presentes na web, potencializado pelo seu constante aumento, contribui para dificultar a
ampliação do grau de especificidade na recuperação da informação, elemento-chave para garantir sua
relevância informacional e sua utilidade no desenvolvimento da produção científica.
Esse fenômeno tende a afetar inúmeras áreas do conhecimento, especialmente aquelas em
que tanto a diversidade de sua temática de pesquisa quanto a amplitude de sua interdisciplinaridade
se apresentam em grau significativo. Uma das áreas em que esse processo tende a ocorrer, portanto,
é a própria Ciência da Informação (CI). Conhecer o comportamento informacional do cientista da
informação para o desenvolvimento de projetos científicos pode, desta forma, contribuir para o
aprimoramento dos processos da própria produção científica na área, permitindo o incremento da
eficiência e da efetividade dos mesmos.
A partir deste objetivo, o presente estudo analisa o processo de busca e recuperação de
informação científica na web adotado por pós-graduandos em Ciência da Informação. Ao longo da
pesquisa, elaborada a partir do emprego da abordagem metodológica do incidente crítico, mapeou-se o
percurso de ações adotado pela população-alvo durante as diferentes etapas do processo, identificandose estratégias, formulações e decisões tomadas. Os resultados obtidos permitem analisar pontos
críticos do processo, em relação aos resultados e dificuldades encontrados, assim como identificar
o grau de conhecimento dos sujeitos estudados, em relação a diferentes competências e habilidades
necessárias na condução das atividades de busca e recuperação da informação para fins de produção
científica.
2. BUSCA E RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO
A necessidade de informação de um indivíduo é o ponto de partida do processo de busca e
recuperação. A expressão dessa necessidade, configurada através da formulação de uma demanda
informacional, por intermédio da inscrição de conteúdos na interface dos sistemas de informação
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mecanizados, constitui-se em elemento-chave na determinação dos resultados passíveis de serem
obtidos. Dos tradicionais sistemas usados em bibliotecas aos contemporâneos mecanismos de busca
na web, todos são acionados e têm seus processos automatizados desencadeados tão logo o usuário
formule e submeta sua demanda informacional. Saracevic (MOSTAFA, 2010, p. 162) afirma que buscar
informação tornou-se ubíquo – todo mundo é “buscador” hoje em dia. Os sistemas computacionais
evoluíram, mas a grande questão da recuperação da informação continua sendo: “Como pode ser feito
o acesso à informação gravada de maneira rápida e efetiva?” (SARACEVIC, 2010, p. 162, tradução
e grifo dos autores)
Cunhado por Calvin Mooers, em 1951, o termo “processo de recuperação da informação”
engloba os aspectos intelectuais de descrição da informação e suas especificidades para a busca, além de
sistemas, técnicas ou máquinas que sejam empregados para realizar essa operação. A experimentação
das primeiras décadas (LESK, 1995, p. 4) levou ao surgimento de medidas de avaliação. Revocação
(recall) refere-se à fração de documentos recuperados em relação ao total existente na base de
documentos, e Precisão (precision) diz respeito à fração de documentos recuperados que são relevantes.
Ao se tratar de sistemas fechados e com número conhecido de itens, as medidas de revocação e
de precisão continuam válidas. Porém, “em sistemas web, as medidas convencionais mostram-se
inadequadas, pois sem se saber o tamanho do acervo, torna-se impossível precisar quanto dele foi
recuperado ou mesmo quanto é relevante” (YANG, 2005, p. 33). Matematicamente, sem que se possa
conhecer o denominador da equação – correspondente ao número total de documentos existentes na
base – incógnito e constantemente crescente, torna-se impraticável o cálculo da revocação de uma
busca, sem o qual tampouco se pode determinar sua precisão.
Diferentes dos sistemas de recuperação em computadores off-line, os sistemas on-line permitiram
a navegação (browsing) dos usuários através de seus conteúdos informacionais. Nesses sistemas,
tornou-se possível a qualquer indivíduo realizar a busca por conta própria, sem a intermediação de um
especialista de informação. Santiago (2004, p. 31), baseando-se em Lancaster, aponta outros benefícios
dos sistemas on-line: processamento multiusuário e operação em tempo real. Pode ser ressaltada ainda
a possibilidade do acesso à distância, em tempo real, eliminando as barreiras de espaço e tempo entre
o sujeito que necessita informação e o sistema que lhe permite o acesso à mesma.
Aspecto observado por Yang (2005, p. 33) – ressaltando que buscar informação na web é algo
diverso em caráter e imprevisível por natureza – diz respeito especialmente à diversidade de usuários,
com seus diferentes backgrounds e motivados por tipos variados de necessidade informacional.
“Diversidade de experiências, conhecimento, motivação e propósitos significa que os usuários podem
expressar diferentes tipos de necessidades de informação por meio de grande heterogeneidade de
formas, com diferentes critérios, para satisfazer suas necessidades.” (YANG, 2005, p. 33) Tudo isso
se dá em um ambiente onde está concentrado o maior volume de fontes de consulta disponíveis hoje
no mundo – já que, mesmo que não existam dados precisos sobre o tamanho da web, é inegável sua
grandiosidade.
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Essa disponibilidade ilimitada de informações associada à capacidade cada vez mais alta de
recuperação dos mecanismos de busca possibilita até mesmo imaginar que este seria o cenário perfeito
para atender às mais variadas necessidades de informação dos indivíduos. Paradoxalmente, porém,
como aponta Dudziak (2003, p. 23), justamente esses dois fatores contribuem para o aparecimento
de barreiras ao acesso. Ao realizar uma busca sem conhecer ou sem utilizar de maneira apropriada os
mecanismos de filtragem disponíveis, o indivíduo depara-se com número tão volumoso de fontes, que se
torna impossível analisar os resultados de forma rápida e fácil como se imaginava e se propunha poder.
É dentro desse cenário que se evidencia a competência em informação (denominada no
idioma inglês information literacy), “área de estudos que trata das habilidades fundamentais para
que o indivíduo obtenha sucesso na sociedade da informação e das habilidades aplicáveis a todas as
situações de resolução de um problema ligado à necessidade de informação” (HATSCHBACH, 2002,
p. 14).
Mais relacionadas à web, outras habilidades componentes da competência em informação
ganharam relevância a partir dos anos 1990, compreendendo aquelas sobre entender a informação e
– mais importante – avaliá-la e integrá-la ao conhecimento, ao ser a mesma encontrada em múltiplos
formatos fornecidos por um computador conectado a uma rede – sem que se necessite levar em conta
o formato em si. Essa competência relacionada à informação digital é impossível sem que se possa
avaliar as fontes ou colocá-la dentro de um contexto, como afirma Gilster (POOL, 1997, p. 1).
Para este autor, lidar com a informação encontrada na web é diferente de lidar com informações
encontradas em livros, por alguns motivos. Primeiro, na web nem tudo é texto, havendo também
vídeos, fotos, áudios. Segundo, a maneira como indivíduos encontram informação é diferente da
maneira como eram utilizados cartões de referência em uma biblioteca. “Um computador multimídia
conectado à Internet permite que as pessoas realmente ‘construam’ informação de todos os lugares do
mundo” (GILSTER apud POOL 1997, p. 1). Terceiro, ser digitalmente capaz significa cognitivamente
ser multidimensional, não-linear, dinâmico, inquiridor e interativo.
Gilster, em entrevista a Brody e Swisher (2010), retomou a definição anterior com pequenas
alterações.
Competência digital envolve ser capaz de entender um problema em particular
o suficiente para criar uma série de questionamentos que servirão de base
para buscar mais informações sobre o problema ao consultar a web. Mais
do que consultar um conjunto estático de fontes, agora se trabalha com uma
biblioteca hipertextual que está sempre se expandindo. Uma pessoa letrada
digitalmente aprende como criar uma provisão de informações que são
sempre atualizadas quando surgem novas fontes. A natureza desse material
demanda um letramento que está focado em hábitos fortes de pensamento
crítico. (BRODY; SWISHER, 2010)
De acordo com o autor, o pensar crítico é a principal competência que um estudante deveria
desenvolver ao procurar informações. Competências de busca envolvem desde aprender a refinar as
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consultas até como usar mecanismos de busca para descobrir outras opiniões ou comentários sobre
o assunto recuperado. Outra competência essencial é chamada pelo autor de knowledge assembly,
correspondente em uma tradução livre a “ajuntamento de conhecimento”, ou seja, a capacidade de
extrair informações de diferentes fontes e formatos, seja um texto, um vídeo ou um tópico em uma
lista de discussão, conseguindo nesse processo avaliar o valor e as limitações de cada elemento.
3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo, de caráter exploratório, englobou levantamento de informações de natureza
qualitativa, com elementos subsidiários para análises quantitativas. Para a pesquisa de campo foram
empregados dois instrumentos metodológicos, de modo integrado entre si – um questionário e uma
entrevista – os quais foram elaborados tendo como base a técnica do incidente crítico, desenvolvida
por Flanagan (1954). Tal técnica foi adotada por apresentar procedimentos adequados para a coleta de
observações diretas do comportamento humano, além de proporcionar informações sobre situações
reais definidas – não teóricas ou hipotéticas. Mostrou-se também eficaz e adequada ao propósito da
presente pesquisa, por permitir que os indivíduos estudados contribuíssem com informações baseadas
em suas próprias experiências vividas.
Por meio do questionário, os pós-graduandos foram convidados a relatar uma vivência real de
busca e recuperação da informação. Por existir o risco de esquecimento ou de distorção de detalhes
na rememoração e no relato dessa vivência pessoal, optou-se pela complementação de informações
por meio do uso de um recurso de aprofundamento, ou seja, por intermédio de uma entrevista
semiestruturada, alternativa viável para se esclarecer aspectos obtidos através do primeiro instrumento
de coleta de informações que não ficassem claros e explícitos o suficiente.
A pesquisa de campo foi aplicada à população-alvo formada por alunos de um programa de
pós-graduação em Ciência da Informação, incluindo discentes tanto em nível de mestrado quanto
de doutorado. Este grupo populacional constitui um “grupo natural”, conforme definido por Gaskell
(2008, p. 69) como um grupo composto por pessoas que partilham um projeto comum, e que apresenta
características como homogeneidade e compartilhamento de uma necessidade comum. Todos os
integrantes são pós-graduandos, pertencem a uma mesma área do conhecimento enquanto buscadores
de informação, têm a própria informação como objeto de estudo comum, e são especialistas em
suas respectivas áreas de formação profissional. Além disso, ao trabalharem na produção de suas
teses e dissertações, deparam-se com a mesma necessidade, de buscar informações para utilizá-las no
desenvolvimento dos seus respectivos projetos.
Apesar de diferente na semântica, a natureza da informação buscada pelos pós-graduandos
é semelhante na forma, ou seja, mestrandos e doutorados procuram por artigos acadêmicos,
publicações em periódicos científicos, livros, citações, etc. Infere-se que as principais necessidades
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informacionais de cientistas são: informação atual para manter-se atualizado sobre o campo em que
estão inseridos; informação específica relacionada às tarefas desempenhadas; informações para criar
marcos referenciais que constituam a base de projetos de pesquisa; e revisões de áreas relacionadas
ou periféricas à pesquisa.
A aplicação conjunta do questionário e da entrevista complementar ao mesmo ocorreu durante
um período de seis semanas, realizando-se entre novembro e dezembro de 2010.

4. PERFIS DE FORMAÇÃO E AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO
A pesquisa foi aplicada a 52 pós-graduandos. Desse total, 65% frequentam o mestrado e 35%,
o doutorado. Em consonância com a definição de Foskett (1980, p. 64) para Ciência da Informação,
“disciplina que surge de ‘fertilização cruzada’ de ideias”, o levantamento dos campos de conhecimento
de origem, tanto entre mestrandos quanto entre doutorandos, apontou grande interdisciplinaridade da
base de alunos, como se observa na Figura 1.

Figura 1 – Campos de conhecimento de origem dos pós-graduandos participantes da pesquisa de
campo
Os mestrandos graduaram-se em seus respectivos cursos entre 1972 e 2007. Entre os
doutorandos, o período de graduação estendeu-se de 1969 a 2006, compreendendo, portanto, períodos
temporais equivalentes. A distribuição relativa do ano de graduação dos pós-graduandos, de acordo
com a década de sua ocorrência, encontra-se apresentada na Figura 2.

Figura 2 – Ano de graduação dos pós-graduandos participantes desta pesquisa de campo
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Ao analisar os dados sobre o ano de graduação, o ano de conclusão do mestrado, assim como
o ano de ingresso no programa de pós-graduação, observou-se que 50% dos doutorandos realizaram
a graduação no período entre 1969 e 1989, compreendendo duas décadas, e os outros 50% entre 1990
e 2009, compreendendo um período equivalente, formando assim cronologicamente dois grupos
simétricos.
Verificou-se também que a quantidade de doutorandos que realizaram seu mestrado após um
período de prática profissional é maior que a quantidade daqueles que o fizeram pouco tempo após a
graduação, indicando uma maior proporção de mestres com maior experiência profissional anterior,
em suas respectivas áreas.
Outra constatação é que o número de doutorandos que realizaram seu mestrado recentemente
é equivalente ao daqueles que o fizeram há um número maior de anos, demonstrando assim dois perfis
de formação acadêmica cronologicamente também simétricos.
A presença de uma dupla simetria cronológica contribui para aumentar o grau de homogeneidade
da população estudada, no que se refere a dimensões da formação acadêmica de seus integrantes.
O grupo caracteriza-se ainda como marcadamente homogêneo ao se investigar a maneira
como seus indivíduos adquiriram ou aperfeiçoaram as habilidades de busca e recuperação na web.
Praticamente 90% assinalaram ter desenvolvido conhecimentos neste quesito através de experiência
própria, aprendendo na prática. A segunda opção, escolhida por cerca de 45% do grupo, remete ao
aprendizado com colegas, amigos, parentes e conhecidos.
Uma variação a esse comportamento predominante ocorreu entre os pós-graduandos com
formação em Biblioteconomia. Entre estes, apenas 10,5% escolheram a combinação apresentada
acima, com caráter mais autodidata. Nas demais respostas desse subgrupo, compreendendo 84,2%,
foram assinaladas opções de aprendizagem formal, relacionadas a cursos, treinamentos, disciplinas
da graduação ou leitura de conteúdos sobre o tema. Presume-se que bibliotecários, por estarem
inseridos em uma área que tradicionalmente trabalha com busca e recuperação da informação, vão
além da formação autodidata ou do aprendizado realizado de maneira informal com amigos, parentes,
conhecidos ou colegas.

5. EXPERIÊNCIA DE BUSCA E RECUPERAÇÃO NA WEB
Em consonância com a técnica do incidente crítico, os participantes selecionaram uma
situação real para ser investigada. Aproximadamente 61% dos pós-graduandos relataram experiências
ocorridas nos seis dias anteriores à aplicação do questionário, estando quase um quarto destes, 14%
do total dos relatos, relacionado a buscas empreendidas no dia anterior à investigação, conforme
apresentado na Figura 3.
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Figura 3 – Quantidade de tempo transcorrido desde a realização da experiência relatada

Com base em experiências empreendidas por Flanagan (1954), nas quais os relatos mais
detalhados eram aqueles realizados há menos tempo, pode-se inferir que relatos recentes tendem a
ser mais completos e ricos em informações do que aqueles sobre situações ocorridas há um espaço
maior de tempo.
Os relatos coletados dizem respeito aos projetos de dissertação ou tese dos pós-graduandos.
Praticamente metade dos participantes, 48% deles, procurou por literatura adicional relacionada
a assuntos inseridos em seus projetos. Vinte e nove por centro buscaram conteúdos específicos e
previamente conhecidos, e o restante, 23%, apontaram motivos variados, proporção apresentada na
Figura 4.

Figura 4 – Material buscado e recuperado na web
Definido o problema que levou à busca, os participantes partiram para a decisão sobre qual
mecanismo de busca utilizar. Entre os mestrandos, Google foi a opção de 55,8% dos pós-graduandos.
Rápido, fácil e prático foram os adjetivos mais atribuídos à ferramenta. Entre os doutorandos, Google
e Google Acadêmico foram mencionados, cada um por 33,3%. Ao reunir as respostas de ambos os
grupos em apenas um gráfico, exposto na Figura 5, evidencia-se a preferência pelo Google e pelo
Google Acadêmico tanto entre mestrandos quanto entre doutorandos.
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Figura 5 – Mecanismos de busca mais utilizados pelos pós-graduandos
Dos participantes, apenas 13% utilizaram bancos de dados especializados, vide Figura
6, como a Biblioteca de Teses e Dissertações (BDTD) do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT) ou a Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência
da Informação (BRAPCI), da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Figura 6 – Bases especializadas usadas pelos pós-graduandos
A conduta dos indivíduos ao buscar informações na web, como constatado em pesquisa
semelhante no campo da saúde (IVANITSKAYA; CHES; CASEY, 2006), aponta que baixa
porcentagem de consumidores de informação usa recursos avançados em suas buscas, especifica
precisamente as palavras-chave, ou limita suas buscas de alguma maneira.
Ao relatarem a experiência de busca, 76,4% dos mestrandos confirmaram utilizar o recurso
padrão do mecanismo escolhido, ao invés da sua opção avançada. Entre os doutorandos, o recurso
padrão foi utilizado por 89% desta população. Doze por cento afirmaram começar a busca sempre
pelo recurso padrão para, depois, refinar a busca pesquisando nos resultados obtidos ou fazendo
novos cruzamentos de palavras-chave.
A utilização de recurso avançado, na opinião dos pós-graduandos, aumenta a precisão e filtra
de maneira mais efetiva o conteúdo desejado. Além dessa forma de obter resultados melhores, 12%
da população-alvo afirmaram utilizar operadores na sintaxe da sentença de busca.
Ao se analisar como os termos foram inseridos no campo de busca pelos pós-graduandos,
observa-se que na prática a utilização dos operadores booleanos mostra-se mais significativa. Ao
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relatarem suas experiências, 28,8% dos participantes valeram-se da utilização do operador “+”,
conforme apresentado na Figura 7. Dois por cento utilizaram a forma clássica AND. Outro recurso
adotado por 23,1% da população-alvo foi o emprego de aspas, para definir uma cadeia de expressões
e buscar manter a ordem das mesmas.

Figura 7 – Utilização de operadores para refinamento da busca
Jansen, Spink e Saracevic (2000, p. 4), em estudo de 1998, registraram que usuários costumam
utilizar consultas curtas e empregam o menor esforço possível ao avaliar e refinar suas buscas. Na
pesquisa empreendida pelos pesquisadores, mais de 30% dos usuários utilizaram um único termo
na consulta, mas a média de palavras foi de 2,84. Em estudo no mesmo ano, Silverstein et al. (1998
apud YANG, 2005, p. 38) encontraram a média de 2,35 palavras por busca. O baixo número de
termos, como descrevem os pesquisadores, evidencia dedicação pequena ao processo de elaboração
da sentença de busca.
Resultado semelhante foi apontado por Spink et al. (2001) ao analisarem mais de 1 milhão de
consultas realizadas por 200 mil usuários do site Excite. “Eles descobriram que buscadores na web
tendem a colocar pouco esforço tanto na formulação de consultas quanto na avaliação dos resultados,
o que confirma padrões reportados em estudos anteriores.” (YANG, 2005, p. 39)
Hölscher e Strube (2000), também citados por Yang, ao investigarem o comportamento de
usuários novatos e de usuários experientes, constataram que os segundos exibiram comportamentos
muito mais complexos do que os observados na média dos usuários da web. Em geral, usuários
experientes parecem preferir percorrer um trecho a mais para satis
fazer suas necessidades
informacionais, o que pode ser percebido por consultas mais longas que o habitual, com média de
3,64 palavras, e a revisão de maior número de resultados.
Na presente pesquisa, a maior ocorrência foi de consultas formadas por dois termos (43%
do total de participantes), sendo que a média de palavras por consulta ficou em 2,7. Apenas 18%
utilizaram mais de três termos no campo de busca, conforme evidenciado pela Figura 8.
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Figura 8 – Número de termos utilizados nas consultas relatadas pelos pós-graduandos
De acordo com as experiências relatadas, as buscas resultaram principalmente em arquivos
em formato pdf, documentos do Word, slides em Power Point e tabelas produzidas no Excel. Artigos
em periódicos e páginas na web aparecem na sequência. Entre os participantes, 42,3% recuperaram
teses e dissertações, assim como livros e citações foram tipos de itens encontrados por 34,6% dos
indivíduos.
Para filtrar os conteúdos recuperados, os pós-graduandos adotaram diferentes estratégias. As
mais repetidas foram a seleção pelos títulos (25% dos pós-graduandos), vide Figura 9, e pela obser
vação referente a se o material retornado era um artigo acadêmico (13%).

Figura 9 – Estratégias mais usadas para a filtragem do material recuperado
A escolha de como seria realizada a filtragem dos materiais retornados variou de acordo
com o mecanismo utilizado e com o tipo de busca empreendido, mas a análise do título do material
recuperado foi a maneira mais frequente de filtragem, independentemente da base escolhida. O tipo
de artigo recuperado também foi decisivo.
Na avaliação do grau de satisfação com a experiência relatada, 32,3% dos mestrandos disseramse completamente satisfeitos com o processo realizado, correspondente ao grau 10 de satisfação, numa
escala de 0 a 10. Entre os doutorandos, apenas 17% conferiram nota máxima ao grau de satisfação.
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No resultado geral, porém, os doutorandos mostraram-se um pouco mais altamente satisfeitos do
que os mestrandos. Considerando-se o somatório dos graus 8, 9 e 10, correspondendo a um grau
de satisfação que pode ser interpretado como muito bom, os mestrandos demonstraram 76,5% de
satisfação, enquanto que os doutorandos somaram 83,3%, conforme evidenciado na Figura 10.
Tanto entre mestrandos quanto entre doutorandos foi obtido alto índice de satisfação, superior
a 75% nos dois grupos em relação aos graus mais elevados da escala, compreendendo o intervalo
entre 8 e 10. Se considerarmos o ponto de corte como um grau abaixo, compreendendo o intervalo
entre os valores 7 e 10, correspondendo a um grau de satisfação que pode ser interpretado como
bom, os resultados de ambos os grupos se aproximam bastante, tornando-se quase equivalentes,
correspondendo a 91% entre os mestrandos e a 89% entre os doutorandos.

Figura 10 – Grau de satisfação dos pós-graduandos em relação à experiência de busca relatada
Satisfazer o usuário é uma das principais atribuições de um sistema de recuperação da
informação – se não a mais importante. Al-Maskari e Sanderson (2010) recorrem a Griffiths et al.
(2007) para definir o que se entende por satisfação dos usuários: não é um construto único sobre o
qual se baseia a avaliação de eficácia de um sistema, mas algo influenciado por diversos fatores, como
saída de dados do sistema, expectativa e atitude do usuário, percepção de facilidade de uso e utilidade
do sistema, tipo de sistema e dificuldades de executar uma tarefa.
Os resultados obtidos por Al-Maskari e Sanderson apontam relação entre satisfação do
usuário e efetividade do sistema, mas não de forma incisiva. Quanto maior o número de documentos
relevantes obtidos, maior o grau de satisfação do usuário. Também foi constatado que quanto menor
o tempo gasto na busca, maior a satisfação do usuário. Já quando se trata do esforço empreendido
em relação à satisfação, o impacto é o inverso. Quanto mais esforço, menor a satisfação do usuário.
Em uma tentativa de medir a capacidade de buscar e recuperar informação na web dos pósgraduandos, sugeriu-se duas autoavaliações. A primeira precedia o relato da experiência vivenciada
em uma busca na web. Já a segunda foi realizada ao final do questionário.
Na primeira autoavaliação, as notas conferidas pelos pós-graduandos para sua própria
competência variaram de 5 a 10, sendo que a nota 8 foi a mais frequente, tanto entre mestrandos
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quanto entre doutorandos. Entre os doutorandos, a nota 7 ocorreu mais vezes, ocupando o segundo
lugar na autoavaliação, seguida da nota 9, indicando uma maior concentração na faixa situada entre
7 e 9, em comparação com os mestrandos, cuja distribuição foi mais diluída entre os diferentes graus
autoatribuídos, à exceção da nota 8.
Coincidentemente, a soma dos resultados para as notas 8, 9 e 10, conferidas tanto por
mestrandos quanto por doutorandos, resultou em 61%. A maior parte dos pós-graduandos concedeuse nota superior a 7, conforme atesta a Figura 11. No grupo dos mestrandos, a média de autoavaliação
correspondeu a 7,5; enquanto que para os doutorandos a 7,7.

Figura 11 – Autoavaliação da capacidade de buscar e recuperar informações na web - primeira etapa
A segunda autoavaliação, após o relato de uma experiência de busca, teve como objetivo
estimular a reflexão sobre o processo recém-realizado e incentivar o exercício de metacognição. De
acordo com Ribeiro (2003, p. 110), a metacognição diz respeito, entre outras coisas, ao conhecimento
do próprio conhecimento, à avaliação, à regulação e à organização dos próprios processos cognitivos.

Figura 12 – Autoavaliação da capacidade de buscar e recuperar informações na web - segunda etapa
Os dados demonstram que as autoavaliações permaneceram no intervalo compreendido entre
as notas 5 e 10, para ambos os grupos, mestrandos e doutorandos.
Constatou-se que, dos doutorandos, 61,1% não alteraram a autoavaliação. Entre os mestrandos,
o mesmo ocorreu com 58,8%. Enquanto que, entre os doutorandos, 22,2% aumentaram a nota contra
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16,7% que a diminuíram, entre os mestrandos, 20,58% cresceram-na e 20,6% a reduziram em um
ponto, conforme a Figura 12. Diferentemente do que ocorreu na primeira avaliação, quando tanto
mestrandos quanto doutorandos apresentavam notas de autoavaliação superiores a 7, empatando em
61% na totalização das avaliações compreendidas entre 8 e 10, nesta segunda autoavaliação mais
doutorandos apareceram com nota igual ou superior a 8 (66,7%).
Durante as entrevistas foram apuradas algumas das razões que levaram os pós-graduandos
a alterar a nota. Uma mestranda, que havia inicialmente se autoavaliado com nota 8 e modificou
a avaliação para 7, justificou dizendo que a alteração ocorreu após a análise do desempenho ao
responder ao questionário. Em rápida reflexão, a pós-graduanda avaliou que não encontra muito
do que procura na web e demora tempo demais quando consegue recuperar a informação desejada.
Outros participantes baixaram a nota por acreditar que, apesar de dominar as técnicas de busca,
sempre há algo a ser melhorado. Já um mestrando que aumentou em um ponto sua nota na segunda
avaliação justificou que, ao longo dos processos de busca que desenvolve, descobriu ‘macetes’ que
melhoraram sua atuação.
Andretta et al. (2010, p. 12) concluem que o indivíduo experimenta estratégias de aprendizagem
desde criança, tendendo sempre a repetir aquela com a qual obteve maior eficácia. Assim, cada um
tem uma estratégia que funciona melhor para si; o processo metacognitivo é também diferente para
cada um. Quanto melhor a capacidade metacognitiva, melhores são as habilidades de aprendizagem,
sendo possível aperfeiçoar o tempo e a qualidade do estudo. A mesma influência da metacognição
sobre a aprendizagem afeta o aprimoramento do desempenho no processo de busca e recuperação da
informação.

6. DISCUSSÃO
A investigação realizada corrobora resultados de estudos semelhantes que demonstram
que a natureza e a qualidade dos processos de planejamento e reflexão implicam em diferenças
nos resultados obtidos pelos usuários ao realizarem busca e recuperação de informação na web.
Raciocinar e ponderar sobre a estratégia mais adequada a cada etapa do processo que visa a recuperar
a informação necessitada conduz a resultados mais apropriados, efetivos e eficientes, levando a um
melhor aproveitamento do tempo empregado.
A necessidade de se garantir um aprimoramento contínuo da qualidade em um universo
profissional é uma marca da contemporaneidade. Esta dimensão se torna ainda mais premente em
ambientes de atividades que se fundamentam em planejamento investigativo dos procedimentos e
capacitação no tratamento da informação, como na esfera da investigação científica. Particularmente,
no âmbito de áreas intensivas em conhecimento, o aprimoramento desses processos de tratamento da
informação se torna ainda mais relevante e urgente.
Ainda que a presente pesquisa se trate de um estudo exploratório, cujo potencial de
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generalização apresenta limites, o comportamento observado, por meio dos exemplos coletados,
demonstra, de modo geral, pouca atividade de planejamento e de reflexão, tanto prévia quanto ao
longo dos processos de busca e recuperação da informação científica, relatados pela população-alvo.
A análise dos dados sobre como a habilidade de buscar e recuperar informação na web foi
adquirida, estimulada por pergunta específica, revelou a prevalência da formação autodidata dos pósgraduandos, conforme evidenciado na Figura 13. Essa inferência pôde ser feita a partir do predomínio
das alternativas a) Experiência própria, aprendendo na prática e b) Com colegas, amigos, parentes,
conhecidos como respostas mais escolhidas, tanto como primeira quanto como segunda opção – a
combinação realizada por 42,3% do total de participantes.
Esses dados indicam a forte predominância de modos informais de aquisição de conhecimento
e de desenvolvimento da competência informacional

Figura 13 – Primeira e segunda opções por meio das quais pós-graduandos adquiriram conhecimento
sobre busca e recuperação na web
Ao responder como aprenderam a encontrar informações na web, os participantes encaixaram-se
em pelo menos dois perfis. O primeiro deles caracteriza-se pelo aprendizado autodidata e pelo método
de tentativa e erro, ambos ocasionando demanda maior de tempo, e, consequente baixa eficiência de
aprendizagem; mas, ao mesmo tempo, por se tratar de um ambiente virtual, a possibilidade de testar
ampla gama de possibilidades poderia lhes trazer alguma vantagem na aquisição de conhecimento
tácito, ainda que com maior dispêndio de tempo e de esforço. No segundo perfil estão inseridos os
profissionais que se submeteram a algum tipo de treinamento, seja imposto pela formação escolhida
no nível da graduação, por mera curiosidade ou por interesse pessoal em aperfeiçoar o conhecimento
na área em questão.
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Inserido em determinado contexto, cada grupo de usuários tem particularidades, as quais
levam ao estabelecimento de expectativas e hipóteses. Diferente da análise de um grupo envolvido
em uma pesquisa do dia-a-dia, a observação da experiência de busca de pós-graduandos em Ciência
da Informação induz à perspectiva de comportamentos mais complexos e elaborados. A populaçãoalvo da pesquisa de campo realizada está envolvida em um tipo de busca que abarca interpretação dos
resultados e processos cognitivos de aprendizagem formal. Em especial, quando se trata de ampliação
de conhecimento, como no caso estudado, espera-se do grupo envolvido a condução de julgamentos
qualitativos, análise efetiva do material recuperado e que os resultados sejam avaliados criticamente
antes de serem incorporados.
Coerentes com a instrução de que deveriam relatar uma experiência vivenciada, relativa
ao desenvolvimento do projeto de mestrado ou de doutorado, mais da metade dos pós-graduandos
informaram estar à procura de literatura relacionada aos assuntos de suas futuras dissertações e teses.
Pela natureza desta busca, ela difere-se de outras realizadas cotidianamente. Deve o usuário então
dissociar a prática de busca mais simplificada, do dia-a-dia, desta busca especializada. Ao decidir
procurar por informações na web e não em outro repositório, seja uma biblioteca ou uma base de
dados off-line, o usuário pode aumentar a qualidade do processo ao refletir sobre como a consulta
deverá ser construída, quais os termos mais apropriados, o uso de recursos para refinamento da busca
e onde, em que sistemas de informação e bases de dados, ela será mais bem realizada, para ampliar
sua efetividade e eficiência.
Dos buscadores na web mais utilizados, Google foi o preferido de 55,9% dos mestrados e
33,3% dos doutorandos, sendo o mecanismo de busca mais utilizado. Em seguida, Google Acadêmico,
com adesão de 23,5% dos mestrandos e 33,3% dos doutorandos. Em terceiro lugar, mas somente
entre os mestrandos (8,8% deles), encontrou-se o Portal de Periódicos Capes. Infere-se que o hábito
de abrir o buscador mais popular para procurar qualquer tipo de conteúdo não seja deixado de lado,
por boa parcela de usuários, nem quando o assunto buscado exige refinamento nas respostas. Apesar
de a experiência relatada pelos pós-graduandos caracterizar-se pela busca de informações científicas,
a serem usadas em nível acadêmico, rigoroso por natureza, notou-se relativa baixa preocupação na
escolha dos locais onde fontes confiáveis poderiam ser localizadas.
Tratando-se de busca por material acadêmico, a escolha da base de dados mais adequada
mostra-se como essencial para a recuperação de documentos que tenham valor científico e possam
ser usados nesse tipo de trabalho. Há casos, certamente, em que a utilização de um mecanismo de
busca mais abrangente se justifique. No entanto, o ponto que pode ser ressaltado é precisamente que a
escolha do mecanismo seja justificável em função de sua adequação aos propósitos almejados, e não
por sua prevalência ou popularidade de uso. Desta forma, a pesquisa contribui para apontar que em
determinadas experiências relatadas pode-se constatar julgamentos equivocados na escolha da base
utilizada, fator que pode contribuir para levar a resultados de menor qualidade informacional e que
pode determinar esforço adicional para completude satisfatória.
GT3

960

A questão principal, no entanto, não diz respeito ao mecanismo de busca escolhido, mas sim
à falta de julgamentos qualitativos sobre o processo como um todo. A decisão pela utilização do
recurso padrão ao invés do recurso avançado de um mecanismo de busca é exemplo disso. Mais de
75% dos participantes julgaram o recurso padrão como mais apropriado. Também nota-se o baixo
uso de operadores que poderiam facilitar e ampliar a qualidade dos resultados, como os booleanos ou
mesmo as aspas.
Essas observações também ajudam a se perceber que nas buscas empreendidas por grande
parte dos pós-graduandos parece preponderar a lei do menor esforço, em detrimento de outros
princípios que garantam maior efetividade e eficiência  paradoxalmente levando a um maior esforço
posterior ao exercício da busca, assim como da seleção dos resultados obtidos e, consequentemente,
ao processo de busca e recuperação como um todo.
Pós-graduandos que demonstraram maior empenho ao longo das fases de busca obtiveram
resultados mais consistentes não apenas ao final, mas durante o processo. Observou-se na análise
qualitativa dos resultados esse comprometimento em diferentes etapas do processo, tal como na
tomada de decisão sobre a base mais apropriada, na elaboração cuidadosa da consulta, inclusive
com a utilização de recursos que contribuem para maior precisão, e na escolha dos parâmetros para a
filtragem dos resultados. Todavia, na maior parte das experiências relatadas foram detectados proble
mas nas diferentes fases do processo, os quais levaram a dificuldades comuns a diversos participantes.
O excesso de resultados e a dificuldade em encontrar material relevante entre os conteúdos recuperados
denotam, novamente, a baixa reflexão ao longo do processo.
Observou-se ainda no estudo que o grau de satisfação dos participantes é alto, mesmo quando
são citados percalços ao longo do processo. Entre os mestrandos, 76% dos participantes pontuaram o
grau de satisfação com nota igual ou superior a 8. Entre os doutorandos, esse comportamento chegou
a 83% dos participantes. Acrescentando-se aqui as dificuldades relatadas, dados como esses podem
levar à hipótese nada alentadora de que independentemente do que for recuperado, o usuário estará
satisfeito. Essa constatação induz a pensar que uma parcela da população-alvo pode ter níveis abaixo
do esperado em termos de competência em informação. Entre os aspectos que identificam uma pessoa
informacionalmente competente estão as habilidades para desenvolver estratégias de pesquisa bemsucedidas e a utilização da informação recuperada de forma crítica.
Com base nas pesquisas referenciadas anteriormente, o comportamento da população-alvo da
presente investigação poderia ser considerado próximo ao de outros indivíduos pesquisados. Porém,
não se deve perder de vista o grupo ao qual pertencem os participantes desta pesquisa de campo.
Apesar de se tratar de profissionais oriundos de diferentes campos do conhecimento, ao estarem
todos inseridos no campo da Ciência da Informação, considerados assim profissionais da informação,
aumenta-se a expectativa em relação à postura desses usuários no que diz respeito ao tratamento
da informação. A baixa reflexão apontada nesta pesquisa não seria problema fundamental caso a
população-alvo estivesse tentando suprir outros tipos de necessidades informacionais.
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7. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS
Na certeza de que a reflexão científica e ética sobre as lacunas do conhecimento constitui-se
num grande impulsionador do seu desenvolvimento, pode-se afirmar que os pós-graduandos que
participaram da pesquisa foram partícipes imprescindíveis na contribuição de um maior conhecimento
humano sobre as complexas ciência e arte dos processos de busca e recuperação da informação, tanto
através de seus acertos quanto de seus erros e dificuldades.
O usuário é agente essencial na concepção, avaliação, enriquecimento, adaptação, estímulo e
funcionamento de qualquer sistema de informação. Por isso, assim como para benefícios próprios, a
reflexão deve ser insistentemente estimulada e realizada. Estudos de usuários são importantes para o
conhecimento do fluxo de informação científica e técnica, de sua demanda, da satisfação do usuário,
dos resultados ou efeitos da informação sobre o conhecimento, do aperfeiçoamento dos processos,
das relações com o conhecimento, da distribuição de recursos de sistemas de informação e de tantos
outros aspectos relacionados à informação.
Resultados recuperados com maior qualidade e relevância poderão trazer maior satisfação e
benefícios aos usuários, bem como permitirão estimular melhorias significativas nos próprios sistemas
existentes. Dentro desse contexto, com a presente pesquisa espera-se contribuir para estimular a
reflexão não apenas sobre o comportamento informacional em relação ao grupo populacional estudado,
mas a todos aqueles usuários que buscam o aperfeiçoamento constante do seu conhecimento, da sua
prática e da sua vida na sociedade.
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COMUNICAÇÃO ORAL

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE GRUPO FOCAL PARA
A CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO
INFORMACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS DA ÁREA DE
EDUCAÇÃO
Helen de Castro Silva Casarin, Etiene Siqueira de Oliveira
Resumo: O estudo do comportamento informacional de pós-graduandos pode revelar aspectos
da busca e uso da informação que vão ter impacto na atuação dos futuros pesquisadores e demais
profissionais. Este relato apresenta parte dos resultados de uma pesquisa, cujo objetivo geral era
caracterizar o comportamento informacional de alunos de mestrado e doutorado dos programas
de pós-graduação da área de Educação considerados de excelência no país, segundo a avaliação
da CAPES. Os estudos acerca de perfis de comportamento informacional da pesquisadora Jannica
Heinström e o modelo de comportamento informacional do pesquisador Tom Wilson serviram
como fundamentação teórica da pesquisa. A coleta de dados da pesquisa ocorreu em duas fases: na
primeira, de cunho qualitativo, adotou-se a técnica de grupo focal; a segunda, de caráter quantitativo,
foi realizada mediante a aplicação de questionário em larga escala. Este relato irá se restringir à
primeira fase. Para realização da coleta de dados, foram realizadas duas sessões de grupo focal,
com intervalo de 15 dias entre si, as quais duraram cerca de 46 minutos. Participaram desta fase da
pesquisa, nove alunos de um Programa de pós-graduação em Educação sediado em uma universidade
estadual paulista. Os principais resultados foram: o uso da internet como uma das principais fontes
de informação para identificação de materiais para pesquisa e obtenção de artigos; o uso da biblioteca
para utilização de livros; a falta de treinamento e orientação dos participantes sobre o uso de bases
de dados disponíveis; o uso da técnica citation chasing para a identificação fontes para pesquisa, por
meio da consulta às referências citadas em trabalhos importantes da área pesquisada e a influência do
orientador na condução da busca por informações para pesquisa dos participantes. Estes resultados
serviram como subsídio para a fase seguinte da pesquisa.
Palavras-chave: Estudo de usuário, comportamento Informacional. Comportamento de busca.
Grupo Focal.
1 INTRODUÇÃO
Estudos sobre comportamento informacional têm contribuído para o desenvolvimento de uma
série de serviços das bibliotecas (BARRET, 2005), pois, possibilitam a identificação das necessidades
dos usuários e fornecem subsídios para o planejamento de produtos e serviços mais ajustados a
sua comunidade, uma vez que as demandas observadas por meio dos serviços das bibliotecas não
expressam na sua totalidade o que os usuários precisam.
Neste sentido, Bates (1996) afirma que a visão do bibliotecário acerca dos modos de acesso
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à informação e organização das bibliotecas que serão úteis para grupos específicos de usuários, tais
como os pesquisadores, pode, na verdade, suprir de maneira superficial com suas reais necessidades.
Complementando, Dervin e Nilan (1986) afirmam que o sucesso dos serviços de informação é
mais provável de ser alcançado por meio de um ajuste que possibilite contemplar as necessidades
específicas dos usuários.
No que se refere ao comportamento informacional de pesquisadores, diversos autores têm
apontado que as diferenças disciplinares influenciam diretamente os padrões de comunicação, bem
como de produção do conhecimento (MEADOWS, 1999; TALJA; MULA, 2003; LINS; LEITE,
2008; CUNHA; CENDON, 2010). Nesse sentido, há, na literatura da área, diversos estudos que
exploram o comportamento informacional de grupos de usuários específicos. Conforme ressalta Calva
Gonzalez (1999): “[...] cualquier persona o sector de la sociedade prestam um cierto comportamento
informativo al buscar la información que necesitam y que este se relaciona con su actividad laboral.”
(p. 14).
O estudo aqui relatado apresenta parte dos resultados obtidos em uma pesquisa mais ampla,
intitulada “O comportamento informacional de pós-graduandos da área de Educação”, a qual
apresentava como objetivo geral caracterizar o comportamento informacional de pós-graduandos de
programas de pós-graduação considerados de excelência no país na área de Educação, a partir do
Modelo de Tom Wilson (1996).
A opção pela área de Educação se deu pelo fato de que os futuros educadores provavelmente
irão influenciar de forma significativa o comportamento informacional de seus futuros alunos, ou
de forma indireta atuando como gestores de instituições educacionais, por exemplo, valorizando ou
não a existência de bibliotecas, promovendo ou apoiando uma cultura de uso da biblioteca e de seus
recursos e da competência informacional. Assim, explicitando a visão e o comportamento destes
futuros educadores, pode-se identificar a necessidade de um trabalho mais efetivo de competência
informacional nas instituições formadoras, o que refletirá na qualidade das pesquisas realizadas, bem
como na atuação profissional dos mesmos.
2 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL
Conforme Donald Case (2007), os estudos sobre comportamento do usuário tiveram origem
nos anos 1960. Porém, neste período, as pesquisas enfocavam as fontes utilizadas pelos usuários para
obterem a informação desejada, como por exemplo, o uso de periódicos, de determinados serviços
de informação ou de um dado suporte. O objetivo maior destas pesquisas era avaliar um sistema de
informação. Por esta razão, alguns autores afirmam que os estudos deste período eram voltados para
os sistemas. A partir dos anos 1970, os estudos ampliaram seu escopo e passaram a considerar as
pessoas como investigadores, criadores e usuários da informação, que não estavam restritos a um
sistema específico. Assim, tais estudos alteraram seu foco para o uso da informação sob a perspectiva
dos usuários, ocasionando, assim, a mudança do paradigma centrado no uso dos sistemas e fontes
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de informação, para um paradigma centrado no comportamento informacional, nas necessidades
individuais do usuário e no uso da informação (WILSON, 2000).
O estudo do comportamento informacional é abrangente incluindo todas as ações passivas
ou não intencionais em que há o contato com a informação pertinente, até as ações intencionais de
busca da informação. Conforme Wilson (2000, p. 49, tradução nossa), comportamento informacional
(Information behavior) pode ser definido como:
[...] a totalidade do comportamento humano em relação as fontes e canais de informação,
incluindo tanto busca passiva, quanto busca ativa, além do uso da informação. Assim,
tal comportamento inclui a comunicação face-a-face com os outros, bem como a
recepção passiva de informação, como, por exemplo, assistir comerciais de TV, sem
muita atenção para a informação dada.

Wilson (1999) acrescenta ainda que, por comportamento informacional “[...] entende-se
que são aquelas atividades que uma pessoa pode se engajar quando identifica suas necessidades de
informação, buscando-a de muitas maneiras, usando ou transferindo aquela informação” (p. 249,
tradução nossa).
De acordo com Calva González comportamento informacional é uma: “[...] ação executada
pelo indivíduo, seja verbal ou não verbal, para satisfazer suas necessidades de informação, as quais
o conduzem a apresentar padrões de comportamento” (2004, p.108, tradução nossa), ou seja, todo o
comportamento motivado a fim de satisfazer as necessidades de informação existentes.
Sendo um dos aspectos, que integram o comportamento informacional do indivíduo, o
comportamento de busca da informação é particularmente voltado para os métodos empregados a
fim de encontrar, recuperar e acessar as fontes de informação. Segundo Wilson (2000, p.49, tradução
nossa) comportamento de busca de informação: “[...] é a busca intencional por informação para
satisfazer uma necessidade [...]”. E, ao buscar essas informações, o indivíduo pode interagir com os
sistemas de informação manual, como bibliotecas e jornais, assim como com os sistemas baseados
em computador, como os sistemas online (WILSON, 2000).
Há, na literatura, diversos modelos e teorias acerca do campo teórico do comportamento
informacional humano (FISHER; ERDELEZ; MCKECHIE, 2006; CASE, 2007). O modelo de Tom
Wilson aborda as variáveis intervenientes35 que podem afetar o comportamento de busca. Conforme
o modelo a seguir:

35
Conforme Wilson (1999) o termo “variáveis intervenientes” sugere que seu impacto pode tanto impedir como
apoiar a busca e o uso da informação.

GT3

966

Figura 1: Modelo de comportamento informacional de Tom Wilson e Cristina Walsh (1996)
Fonte: Wilson, Walsh (1996)

Os autores apresentam as “variáveis intervenientes” da seguinte forma: características
pessoais; variáveis emocionais; variáveis educacionais; variáveis demográficas; variáveis interpessoal/
social;variáveis ambientais; variáveis econômicas; e características da fonte.
A variável “características pessoais” engloba os elementos: características emocionais,
cognitivas e fisiológicas de um indivíduo; a base de conhecimento e o nível educacional; as variáveis
demográficas (como a idade e o gênero, por exemplo).
As “variáveis econômicas” estão reunidas em dois grupos: aos custos econômicos diretos
e o valor do tempo. Estas variáveis se referem tanto ao processo de busca em si, quanto às ações
conseqüentes (WILSON; WALSH, 1996).
Quanto aos “problemas interpessoais” estes normalmente surgem quando a fonte de informação
é uma pessoa, ou quando a interação interpessoal é necessária para se ter acesso a outros tipos de
fonte de informação. Os fatores sociais também podem agir como barreiras no acesso a informação,
e também causar frustração naquele que faz a busca (WILSON; WALSH, 1996).
A situação imediata em que se encontra um indivíduo durante uma atividade de busca de
informação pode incluir alguns elementos que representam barreiras, como por exemplo: a questão
tempo, questões geográficas, e diferenças entre as culturas (WILSON; WALSH, 1996).
Em relação às fontes de informação, fatores como o acesso e credibilidade podem tanto inibir
como favorecer a busca por informações (WILSON; WALSH, 1996).
No artigo de Wilson e Walsh (1996) os aspectos psicológicos não são abordados em
profundidade, embora a sua importância seja enfatizada pelos autores. Neste sentido, procurou-se
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complementar a fundamentação desta dimensão para incluí-la nesta pesquisa. A pesquisadora Jannica
Heinström (2005), que tem como base o modelo de Tom Wilson (1996), assim como este estudo,
possui estudos importantes sobre esta temática e serviu como fundamentação para a presente pesquisa.
A pesquisadora J. Heinström tem como pressuposto teórico a teoria dos traços de personalidade
(COSTA; McCRAE, 1992 apud HEINSTRÖM, 2002), segundo a qual os traços psicológicos são
características estáveis que podem ser utilizadas para descrever e explicar um comportamento.
A pesquisadora realizou um estudo com 305 alunos de programas de mestrado, no qual buscava
comparar cinco traços essenciais da personalidade humana, utilizando o NEO-Five Factor Inventory
Measuring Personality (COSTA; McCRAE, 1992 apud HEINSTRÖM, 2002) e o teste Approches
and Study Skills Inventory For Studants - ASSIST Test (TAIT; ENTWISTLE; MCCUNE, 1998 apud
HEINSTRÖM, 2002) com a finalidade de identificar ligações entre certos traços de personalidade e
o comportamento de busca dos sujeitos da pesquisa. A autora ressalta que tal estudo possibilitou um
profundo entendimento dos mecanismos psicológicos que influenciam a aquisição de informação
(HEINSTRÖM, 2002).
Para tanto, Heinström (2005) empregou em seu estudo três questionários com a finalidade de
explicitar a relação entre os traços de personalidade, os estilos de aprendizado e o comportamento
informacional. Como resultado foram identificados três perfis de comportamento de busca de
informação: fast surfing, broad scanning e deep diving.
Heinström (2005) relata que o primeiro padrão de comportamento de busca- Fast surfing - diz
respeito àqueles usuários que navegam pela informação de maneira superficial e querem informação
de forma rápida e fácil, com o mínimo de esforço possível. Assim, problemas com o julgamento de
relevância e o sentimento de constante falta de tempo são obstáculos para o comportamento de busca,
pois, profundidade e qualidade da informação pouco os preocupa, e, como conseqüência, julgam os
documentos mais por critérios descritivos do que pelo conteúdo propriamente dito. A autora ainda
afirma que esse padrão de comportamento tem sido influenciado pelos traços de personalidade neurose
e baixo nível de consciência e pela abordagem superficial de estudo (HEINSTRÖM, 2005).
Para Heinström (2005), o segundo padrão, broad scanning, diz respeito àqueles usuários
que buscam informação de maneira estratégica. Isto é, buscam informação por meio de uma ampla
variedade de fontes de informação, recuperam informação e a julgam criticamente. A autora relata que
esse padrão está relacionado com pessoas extrovertidas, abertas a novas experiências e competitivas.
Essa característica de competitividade poderia explicar a alta capacidade de pensamento crítico desses
usuários ao se depararem com pontos de vista e abordagens diferentes e, muitas vezes, contraditórios.
Heinström (2005) finaliza afirmando que os traços de personalidade extroversão, combinada com
abertura para novas experiências e a baixa amabilidade formam o perfil básico desse padrão de
comportamento de busca.
Já o terceiro padrão, denominado deep diving, refere-se aos usuários que buscam a informação
de maneira intensa. Para eles apenas informações com alta qualidade são aceitáveis, pois tais
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usuários preferem qualidade à quantidade de informação, dando preferência a autores e documentos
reconhecidos. Eles são críticos, lógicos e relacionam o que estão aprendendo com seu conhecimento
prévio sobre o assunto. A busca pela informação é tão profunda quanto as estratégias de busca
utilizadas. Tal padrão de comportamento de busca está relacionado com a abordagem estratégica e
profunda de estudo, e com o traço de personalidade abertura para novas experiências (HEINSTRÖM,
2005).
3 APLICAÇÃO DO GRUPO FOCAL AOS ESTUDOS SOBRE O COMPORTAMENTO
INFORMACIONAL
Dentre as técnicas mais utilizadas em pesquisas qualitativas, destacam-se as entrevistas não
direcionadas e semi-estruturadas, as técnicas projetivas e o grupo focal (DIAS, 2000). De acordo
com Powell e Single (1996, p.499, tradução nossa) grupo focal pode ser definido como “[...] grupo de
indivíduos selecionados e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar, a partir de sua experiência
pessoal, o tema que é o objeto de pesquisa”. Gatti (2005, p.29) complementa afirmando que: “[...]
o trabalho [do grupo focal] não se caracteriza como entrevista coletiva, mas sim, como proposta de
troca efetiva entre os participantes”. Conforme Dias (2000), o objetivo central do grupo focal pode ser
explicitado na identificação das percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos participantes a respeito
de um determinado assunto, produto ou atividade.
A técnica de grupo focal vem sendo utilizada na área da Ciência da Informação. Segundo Beck
e Manuel (2008), no âmbito profissional ela vem sendo utilizada em estudos de desenvolvimento de
produtos e para avaliar serviços informacionais (p. 76), mas os próprios autores mencionam estudos
utilizando grupo focal para investigar comportamento de busca (p. 84). Case (2007) também apresenta
vários relatos de pesquisa que utilizam grupo focal como técnica de coleta de dados especificamente
para o estudo de temas relacionados ao comportamento informacional. A seguir serão relatados alguns
exemplos estudos que fazem uso do grupo focal como instrumento de coleta de dados.
Valentine (1993), por exemplo, investigou o comportamento de busca de estudantes
universitários que trabalham em bibliotecas, com o objetivo de prover uma discussão a fim de identificar
as percepções de tais estudantes no que se refere à busca de informação. Para tanto, a autora utilizou
a técnica de grupo focal aliada à técnica de entrevistas individuais com a finalidade de comparar os
resultados obtidos em ambos os métodos. Os participantes foram recrutados de acordo com sua área de
atuação dentro da biblioteca, para que eles tivessem perspectivas diferentes acerca do funcionamento da
mesma. Participaram do estudo 16 estudantes universitários. Sendo que dois grupos de seis estudantes
formaram dois encontros, e quatro estudantes foram entrevistados. Durante as duas sessões realizadas,
solicitou-se que os estudantes imaginassem atividades de buscas anteriores, das quais se lembrassem
bem dos detalhes e contexto da experiência, pois a pesquisadora queria elucidar os fatores emocionais,
contextuais e pessoais que podem afetar as escolhas dos estudantes nos vários estágios do processo de
busca. Os resultados obtidos no estudo assinalam que os estudantes universitários utilizam as estratégias
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de busca que eles consideram como um meio, que proporciona grandes benefícios com o mínimo de
custo em relação ao tempo ou esforço social. A maioria dos estudantes pareceu relutante em pedir ajuda
a professores ou bibliotecários, por outro lado quando eles necessitam pedir ajuda recorrem de forma
mais freqüente a professores (VALENTINE, 1993).
O estudo de Massey-Burzio (1998) utilizou a técnica grupo focal com o objetivo de obter
informações sobre o comportamento de usuários e suas experiências durante a busca em uma biblioteca
universitária, a fim de verificar se ela estava oferecendo serviços adequados a seus usuários. Seis encontros
foram realizados entre o período de 1995 a 1996. Participaram do estudo professores, pós-graduandos e
graduandos, sendo seis de cada uma destas categorias, totalizando, assim, 38 participantes de diversos
departamentos da universidade. O estudo revelou que os participantes ficavam desconfortáveis ao
pedirem ajuda aos bibliotecários, fossem graduandos, pós-graduandos ou professores. Eles acreditavam
que já deveriam saber como utilizar os produtos e serviços da biblioteca, e que o bibliotecário poderia
os repreender por não saberem o que eles acreditavam ser necessário. O estudo mostrou que os
participantes afirmavam saber o suficiente para realizar buscas bem-sucedidas, entretanto, a autora
aponta certa ausência de conhecimento dos elementos básicos de uma biblioteca, tais como: i) eles não
sabem a diferença entre palavras-chave e assunto da obra; ii) tendem a utilizar mais livros ao invés de
periódicos, pela facilidade de procurar o catálogo; iii) tem problemas em procurar anais de eventos; iv)
e não conhecem importantes bases de dados que a biblioteca compra para eles (MASSEY-BURZIO,
1998).
Frank (1999) realizou um estudo a fim de verificar como os estudantes universitários de Artes
utilizavam os recursos da biblioteca universitária a fim de obter auxílio para desenvolver seus trabalhos
artísticos. Para tanto, a autora realizou grupos focais com 181 estudantes universitários do curso de Artes
Visuais de 12 universidades. No total, realizaram-se 19 encontros, conduzidos entre 1995 e 1997, os
quais tiveram no máximo 12 participantes. O estudo expõe que os participantes utilizavam a biblioteca
universitária como subsídio para seu trabalho criativo. Porém, apontou que os participantes sentiam
dificuldades com o arranjo da coleção da biblioteca, e que eles prefeririam que as áreas constituintes
do acervo da biblioteca fossem sinalizadas com palavras-chave de acordo com o assunto. O estudo
aponta também que os estudantes de Arte preferem pedir auxílio para suas buscas aos seus professores
ou colegas.
Uma vez apresentado o quadro de referência da pesquisa, serão descritos a seguir os métodos e
procedimentos adotados para o desenvolvimento desta pesquisa.
4 PROCEDIMENTOS E MÉTODOS
A pesquisa que gerou esta comunicação foi desenvolvida em duas fases. Sendo a primeira
de cunho qualitativo e a segunda com abordagem quantitativa. A primeira fase teve como objetivo
levantar dados mais apurados a respeito do comportamento informacional dos pós-graduandos em
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educação, a fim de servirem de subsídios para a segunda fase de caráter quantitativo, que constituiu
na aplicação de um questionário em larga escala. Esta comunicação se aterá a descrição da primeira
fase da investigação.
O grupo de participantes desta fase da pesquisa era composto por nove pós-graduandos,
vinculados às diferentes linhas de pesquisa que compõem o Programa de Educação da universidade,
sendo elas: política educacional, gestão de sistemas educativos e unidades escolares; ensino,
aprendizagem e desenvolvimento humano; abordagens pedagógicas do ensino de linguagens; filosofia
e história da educação no Brasil e educação especial no Brasil.

Participantes
P1
P2

P3

P4

P5

P6

Idade
25
45

22

39

39

28

Experiência
profissional

Linhas de pesquisa do
Programa de Educação

6

Filosofia e história da
educação no Brasil.

20

Abordagens pedagógicas do
ensino de linguagens

-

Política educacional, gestão
de sistemas educativos e
unidades escolares

21

Política educacional, gestão
de sistemas educativos e
unidades escolares

15

Política educacional, gestão
de sistemas educativos e
unidades escolares

11

Política educacional, gestão
de sistemas educativos e
unidades escolares

P7

28

-

Ensino, aprendizagem e
desenvolvimento humano

P8

28

1

Educação especial no Brasil

P9

27

6

Filosofia e história da
educação no Brasil.

Quadro 1 - Idade e experiência profissional dos participantes da pesquisa
Para compor o grupo participante desta fase da pesquisa, procurou-se abranger alunos de
mestrado e doutorado e incluir participantes que, preferencialmente, não se conheciam. Para a
caracterização dos participantes, aplicou-se um questionário. Identificou-se que os sujeitos tinham
idade entre 22 e 45 anos, sendo seis mestrandos e três doutorandos. Sete participantes possuíam entre
um e 21 anos de experiência profissional na área. A fim de manter o nome em sigilo, os participantes
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da pesquisa foram identificados de P1 a P9. Sendo apenas P9 do gênero masculino. Os dados relativos
à idade e experiência profissional estão dispostos no Quadro 1.
A aplicação do Grupo Focal foi realizada de acordo com os procedimentos indicados por
Gatti (2005), a saber: convite e explicação breve dos procedimentos de registro do encontro aos
participantes; realização de uma dinâmica para aquecimento do grupo, seguida da discussão do tema
proposto; registro da discussão e transcrição dos dados na íntegra.
Os pós-graduandos foram procurados pela pesquisadora e bolsistas na sala de aula nos dias
em que as disciplinas das diferentes linhas de pesquisa eram ministradas. Após uma breve explanação
sobre os objetivos da pesquisa os alunos eram convidados a participar. Aqueles que se dispunham
deixavam e-mail e telefone de contato para que pudessem ser contatados para o dia agendado para
realização do grupo.
Os encontros foram realizados nos intervalos de aula dos participantes no período do almoço.
Por isto, foi oferecido um lanche aos participantes antes do início da discussão. Em seguida, os
participantes sentaram-se em círculo e era novamente explanado o objetivo geral da pesquisa, como
seria a atividade. Em seguida era apresentado o Termo de Consentimento Livre-Esclarecido. Após
a assinatura do mesmo pelos participantes, dava-se início à dinâmica com a leitura de duas tiras
de jornal: uma que questionava o papel do bibliotecário com o advento do Google, e outra que
questionava a atualidade das fontes de informação disponíveis na biblioteca. Tal dinâmica permitiu o
início da discussão a respeito do tema em estudo.
As sessões seguiram um roteiro semi-estruturado, que era utilizado apenas para introduzir
algum aspecto não levantado na discussão ou ainda para voltar à discussão nos momentos de dispersão
do grupo.
Passado um intervalo de 15 dias houve uma nova sessão de grupo focal com o mesmo grupo36,
a fim de que alguns dados pudessem ser complementados. A dinâmica foi a mesma do encontro
anterior. O tempo dedicado à realização de cada um dos grupos foi de aproximadamente 46 minutos.
As sessões foram observadas e gravadas utilizando-se um aparelho MP3. Para transcrição das
sessões realizadas utilizou-se as normas de transcrição elaboradas por Marcuschi (1986).
Os dados transcritos foram categorizados, o que consiste na operação de classificação de
elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em
semelhanças, a partir de critérios estabelecidos (FRANCO, 2008). A partir dos encontros do grupo
focal emergiram assuntos relevantes que auxiliariam o alcance dos objetivos da pesquisa, permitindo
assim a criação de novas categorias. O presente trabalho apresenta as seguintes categorias: Visão da
Internet como fonte de informação; Utilização dos recursos e serviços da biblioteca universitária;
Treinamento para a utilização das bases de dados eletrônicas; Forma de identificação dos recursos
informacionais para a pesquisa.
36
Nas duas sessões de Grupo focal houve a participação de sete pós-graduandos, sendo que cinco sujeitos estavam
presentes em ambas as sessões e quatro dos que haviam se disposto a participar faltaram em uma delas, totalizando nove participantes.
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Para análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, que segundo Bardin
(2010, p.38) “[...] um conjunto de técnicas de análises de comunicações, que utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.
5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Orientando-se pelos estudos de Heinström (2005) e pelo modelo de comportamento
informacional de Wilson e Walsh (1996), buscou-se caracterizar o comportamento informacional
dos pós-graduandos participantes da pesquisa. Parte dos resultados obtidos serão apresentados e
discutidos em quatro blocos, conforme foi indicado anteriormente.
5.1 Visão da internet como fonte de informação.
Durante as discussões, alguns participantes (P1, P2, P3, P5, P8) apontaram as razões que
explicam a sua opção pelas fontes disponibilizadas na internet para realização de suas pesquisas. A
partir dessa categoria, foi possível perceber alguns motivos para a escolha das fontes de informação
disponíveis na internet, tais como: rapidez, facilidade de uso, grande volume e atualidade dos materiais
disponíveis na rede.
O uso de sites de busca para a realização de levantamento bibliográfico foi mencionado por
alguns participantes (P2, P3, P8) devido à rapidez e facilidade de uso. Uma participante (P2) afirma
que utiliza o Google intensamente, bem como seus recursos, como as aspas, o “e” comercial, para
restringir seus resultados. Porém, P2 menciona um ponto importante ao afirmar que deve-se tomar
cuidado quanto à confiabilidade da informação recuperada:
/.../ a única coisa que a gente sempre tem que tomar mais cuidado é a confiabilidade
do que encontra, por conta disso a gente vai direto na questão de teses acadêmicas,
então eu procuro /.../mesmo em teses, em dissertações,/.../ já vou direto lá no
acadêmico.

Pode-se perceber que por causa da confiabilidade das fontes de informação, P2 utiliza o
Google Acadêmico, que disponibiliza prioritariamente documentos acadêmicos.
A questão da atualidade também é um motivo para a escolha das fontes disponibilizadas na
internet. Como elucida o trecho a seguir:
A gente encontra coisa muito mais atual nesses artigos de revistas eletrônicas. Alguns
momentos /.../com uma agilidade e rapidez impressionante até, né? (P1)

Nesse caso, observa-se que as fontes de informação da internet utilizadas por P1 são revistas
eletrônicas, e não documentos recuperados por motores de busca ou disponibilizados em sites em geral.
Quanto ao volume de materiais disponíveis na rede, uma participante (P5) afirma ser esse
um aspecto fundamental da internet para a realização de seus trabalhos acadêmicos e compara um
levantamento bibliográfico realizado na biblioteca com um realizado na internet:
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Eu acho que em relação a essas buscas acadêmicas para os nossos trabalhos e tal,
a internet é definitivamente “A ferramenta”. Então, acho que assim, eu teria muita
dificuldade se não tivesse o aspecto da internet para fazer meus trabalhos. Acho que
todo mundo atualmente, porque a ida na biblioteca, ela ainda é mais limitada, não
é? (P5)

Percebe-se que P5 acredita que a utilização dos recursos tradicionais da biblioteca promove
um levantamento limitado quando comparado ao levantamento online proporcionado pelos recursos
disponíveis na rede. Ele parece não ter a clareza de que vários recursos disponibilizados on-line,
como acesso a portais de revistas eletrônicas e bases de dados são serviços oferecidos por bibliotecas
e pela instituição a qual ele é aluno.
Este resultado se assemelha com o apontado no estudo de Bass et al (2008), o qual relata
que um 75% dos pesquisadores da área de Humanidades participantes da pesquisa apresentam um
comportamento informacional inesperado ao utilizar motores de busca, como por exemplo, o Google
acadêmico.

5.2 Utilização dos recursos e serviços da biblioteca universitária
Durante as discussões, a maioria dos participantes (P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7) explicitou
utilizar diversos recursos e serviços da biblioteca universitária para o desenvolvimento de suas
pesquisas.
O uso do catálogo das bibliotecas, por exemplo, foi abordado pelos participantes:
/.../você chega, no próprio computador você localiza, sabe a estante, sabe onde está.
(P2)
/.../na nossa própria casa a gente já faz a pesquisa e já chega na biblioteca direcionado
(para ir para o acervo). (P1)

A dificuldade do uso do catálogo principalmente quando a instituição possui acervo fechado
foi apontada por um dos participantes:

/…/ às vezes no terminal você não conseguiu porque, a nomenclatura não é a mesma,
ou você não sabe também que existe o livro /…/ Esse contato com o livro ele é
fundamental. (P9)

Na discussão também foi levantada a necessidade de uma orientação para o uso da biblioteca
e seus recursos:
Então eu acho que quando a gente chega à universidade, eu acho que seria importante
a gente, lá no primeiro semestre mesmo da graduação, a gente ter uma disciplina com
uma bibliotecária e ter esse direcionamento /…/ acho que iria contribuir muito. (P7)
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A fala do participante ressalta a necessidade de um trabalho sistematizado da biblioteca para
trabalhar a questão da busca e uso da informação e dos recursos oferecidos pela biblioteca, o que aponta
para um trabalho com competência informacional, algo que ainda não vem sendo suficientemente
trabalhado nas bibliotecas universitárias da maioria das instituições brasileiras.
Percebe-se que os recursos e serviços utilizados pelos pós-graduandos se dividem em duas
categorias: os recursos e serviços digitais (bases de dados, bibliotecas digitais e periódicos eletrônicos)
e os recursos e serviços tradicionais (serviço de referência, empréstimo entre bibliotecas e acervo
físico). Como ilustram os relatos a seguir:
/.../eu também já consultei a bibliotecária de referência particularmente/.../ algumas
dúvidas, assim, vou lá na biblioteca, mas é mais pra tirar dúvidas/.../ tem muito
material ai, tem, muitos livros. (P3)
/.../até pra buscar o artigo na biblioteca a gente acaba usando a internet, às vezes, na
nossa própria casa a gente já faz a pesquisa e já chega na biblioteca direcionado (pra
ir pro acervo) já (sai pra pegar)/.../. (P1)
/.../já vou direto nas bibliotecas das universidades, bibliotecas virtuais das
universidades brasileiras e estrangeiras, e geralmente fico ali mesmo. (P2)

Observa-se que os pós-graduandos participantes desta fase da pesquisa utilizavam a biblioteca
universitária para o desenvolvimento de suas pesquisas acadêmicas, embora o uso de recursos
eletrônicos oferecidos ou não pelas bibliotecas também se faz bastante presente. Foi possível também
identificar formas incomuns de uso da biblioteca:
/…/ na verdade acho que deve ter uns cinco anos ou mais que eu NÃO entro numa
biblioteca. Isso pode parecer estranho /…/ Então assim, eu quis dizer que eu não
tenho contato com o bibliotecário há tanto tempo /…/ pela facilidade de pegar os
livros, de acesso aos livros pela própria internet. (P2)

No caso desta participante, ela esclareceu que em sua instituição há um serviço de entrega de
materiais de empréstimo aos docentes. O usuário faz a solicitação on-line e um funcionário entrega
na sala ou departamento do docente, como ilustra o trecho a seguir:
/…/ na verdade você cria distância da biblioteca Fisicamente. Então a gente entra lá,
solicita o livro e o livro vai entregue. (P2)

Este resultado se assemelha aos resultados obtidos nos estudos de Calva González (1999)
e Romanos de Tiratel (2000) acerca do comportamento informacional de pós-graduandos e
pesquisadores da área de Humanidades. Tais estudos confirmam que a biblioteca é uma fonte de
informação prioritária para os pesquisadores da área de Humanidades.
P7 relaciona o uso dos recursos e serviços da biblioteca com uso de fontes confiáveis para a
pesquisa, como ilustra o relato a seguir:
GT3

975

Ainda eu percebo que eu posso fazer pesquisa e tudo lá em casa/.../mas não adianta
eu preciso deste contato pra ter uma noção mais/.../ se eu tiver esse contato com o
bibliotecário, um contato com a biblioteca /.../ assim, eu posso dizer que eu fiz um
levantamento bibliográfico assim, pelo menos, é seguro. (P7)

Para P5 a experiência advinda com o desenvolvimento da pesquisa acadêmica durante o
mestrado teve como resultado a percepção da importância do uso de fontes de informação confiáveis
para a realização de um levantamento bibliográfico:
É interessante pra mim, porque /.../ vai dando tanta cabeçada, que depois, na hora
que descobre as coisas, fala: - Nossa, era tão simples, fica tudo mais claro agora!/.../
Aí, eu acho que quando você chega no mestrado, aí é que você consegue focalizar
mais as suas buscas aonde é mais, assim, em termos acadêmicos, uma coisa mais,
não sei esquematizada, uma coisa mais confiável tal que outros sites, artigos tal, que
a gente costumava percorrer, e na verdade faz bem para os resultados. (P5)

Assim, percebe-se que o nível de formação e a experiência com a realização de pesquisas
podem influenciar no comportamento informacional dos pós-graduandos.
Um aspecto importante abordado nas discussões do grupo diz respeito à utilização dos recursos
digitais da biblioteca, que são os mais utilizados pelos pós-graduandos participantes (P1, P2, P3, P5,
P7). O uso efetivo de recursos digitais advém da ampla disponibilização de recursos informacionais
em meio digital por parte das bibliotecas universitárias. Este resultado se assemelha com o estudo
de George et al.(2006), o qual explicita que os pós-graduandos utilizavam amplamente os recursos e
serviços on-line da biblioteca universitária.
Outro aspecto importante, embora mencionado somente por P4, diz respeito à preferência pelo
empréstimo de livros da biblioteca ao invés do uso de fotocópias de obras usadas em suas pesquisas.
Sabe-se que há um amplo uso de fotocópias como opção de acesso aos recursos informacionais para
o desenvolvimento de pesquisas na universidade, embora tal alternativa não seja a mais apropriada
e invariavelmente fere a Lei n. 9.610 que regula os Direitos Autorais. Corrêa (2004), por exemplo,
afirma que o processo de reprodução dos textos acaba por imprimir-lhes uma série de mutações, que
pode provocar uma leitura e interpretação equivocadas. Além disso, mudança de suporte do texto
implica na alteração das condições de transmissão e recepção pensadas originalmente por escritores e
organizadores. Assim, o fato dos participantes preferirem o empréstimo entre bibliotecas à realização
de cópias dos documentos é um aspecto bastante positivo.
5.3 Treinamento para a utilização das bases de dados eletrônicas
Referente ao treinamento para a utilização das bases de dados, apenas duas participantes (P3,
P7) afirmaram ter recebido instruções da biblioteca sobre o uso das bases de dados eletrônicas, bem
como um folheto explicativo. Como explicita P3, por exemplo, no trecho a seguir:
GT3
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primeira semana, quando, a gente, quando eu ingressei na graduação, é tem uma
semana para os calouros /.../ Daí, ela [a bibliotecária] foi lá e explicou como usar e
entregou essa (folhinha). (P3)

O “papelzinho” mencionado pelo participante era um folder preparado pela biblioteca de sua
instituição, que traz informações das fontes de informação disponíveis na internet, catálogos on-line
de outras bibliotecas e serviços oferecidos pela biblioteca do campus. Este documento era bastante
valorizado pelo participante que o guardava em sua carteira para que pudesse utilizá-lo quando
necessário.
Alguns ressaltaram, por outro lado, que a instrução recebida não foi suficiente, pois, em geral,
essas orientações eram ministradas em apenas um dia e logo no início dos cursos. Mencionaram
também a necessidade de um apoio para a realização de levantamentos bibliográficos. Neste caso,
percebe-se que o participante desconhecia o serviço de referência de sua instituição que oferece este
tipo de serviço. Demonstra por outro lado, que a biblioteca não tem conseguido divulgar de forma
eficiente seus serviços mesmo entre os pós-graduandos.
A maioria dos pós-graduandos participantes desta fase da pesquisa não foi orientada quanto ao
uso das bases de dados. Um dos participantes que afirmaram não ter recebido treinamento declarou
que realizou seus levantamentos através de tentativa e erro, o que consumiu bastante tempo (P5).
Segundo o estudo de Massey-Burzio (1998), acerca do comportamento de busca de usuários da
biblioteca universitária (graduandos, pós-graduandos e docentes pesquisadores), aponta que usuários
da biblioteca se sentiam desconfortáveis ao pedirem ajuda aos bibliotecários, pois eles acreditam que
já deveriam saber como utilizar os produtos e serviços da biblioteca, e que o bibliotecário poderia
os repreender por não saberem o que eles acreditavam ser necessário. Já o estudo de Fidzani (2002),
que trata das necessidades de informação e do comportamento de busca de pós-graduandos, assinala
que os pós-graduandos não possuem treinamento adequado quanto ao uso dos recursos da biblioteca,
bem como necessitam de tais instruções a fim de realizar buscas mais eficientes e efetivas nas fontes
de informação e serviços que a biblioteca disponibiliza o acesso.
5.4 Forma de identificação de recursos informacionais para pesquisa
Durante a discussão, os participantes expuseram que as formas de identificação de recursos
informacionais relevantes para o desenvolvimento de suas pesquisas são: as referências bibliográficas
citadas em trabalhos da área pesquisada e a indicação de colegas pós-graduandos.
A forma de identificação mais utilizada pelos participantes (P3, P4, P5, P6, P7, P8) foi por
meio das referências bibliográficas citadas em trabalhos da área pesquisada. Como ilustram os relatos
de P5 e P8:
/.../fui pegando alguns autores, aí da própria produção deles, a gente pega qual é a
bibliografia deles pra poder citar e tal. Aí vai seguindo o caminho. (P5)
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Observa-se que os pós-graduandos participantes ao se referirem às referências bibliográficas
utilizam o termo “bibliografias”. Nota-se, ainda, que os pós-graduandos participantes identificam
fundamentalmente os recursos informacionais relevantes para suas pesquisas por meio das referências
bibliográficas apresentadas em trabalhos da área. A utilização de referências bibliográficas como
forma de identificação de recursos informacionais é denominado citation chasing, que possibilita
a identificação de documentos pertinentes em referências e notas de rodapé de artigos ou livros.
Nesse sentido, Green (2000) afirma que o sucesso deste procedimento para identificação de recursos
informacionais relevantes reside na familiaridade dos pesquisadores da área de Humanidades com a
literatura existente em sua área de atuação e na importância das fontes primárias para os pesquisadores
da área, bem como na identificação de fontes de informação apropriadas.
Quando os participantes discutiram a questão da identificação de materiais bibliográficos por
meio do contato pessoal com colegas da pós-graduação, cinco dos nove participantes (P2, P4, P5, P6,
P7) explicitaram trocar informações e materiais bibliográficos (artigos, livros e bibliografias) com
colegas por meio de indicações para a realização de suas pesquisas. Como afirmam P2 e P5:
Eu tenho três colegas que tão fazendo doutorado/.../e, nós combinamos assim, que
cada uma que receber um artigo virtual, tem que mandar pras outras. Qualquer
trabalho que os professores fazem, texto que o professor passa a gente passa pra
outras independente do interesse ou não, recebeu já passa. Mais por curiosidade, não
sei nem se vão ler, eu, por exemplo, nunca li todos que já me mandaram, eu então
eu só pego um ou outro que interessar, mas eu vou fazendo um ((fala rindo)) meu
arquivozinho pessoal com esses textos. (P2)
São com poucas pessoas, alguns amigos, aí volta e meia a gente sabe que o outro tá
fazendo, tem determinado tipo de pesquisa, você tá procurando uma coisa pra você e
você acaba achando pro outro. Aí, você acaba mandando o link. Isso é comum. (P5)

Constata-se, assim, que os pós-graduandos utilizam as indicações de colegas área como uma
forma de identificação de recursos informacionais relevantes, bem como uma forma de obtenção
desses recursos por meio de compartilhamento. Constata-se, também, que a indicação de recursos
informacionais e o compartilhamento de informações ocorrem efetivamente entre os pós-graduandos
participantes.
Pode-se inferir, por meio dos resultados expostos acima, que o uso de canais informais de
informação, como o contato interpessoal com colegas da área, possui uma função importante na
identificação e obtenção de informação para os pós-graduandos participantes. Este resultado confirma
resultados encontrados nas pesquisas desenvolvidas por Calva González (1999), George et al.(2006)
e Romanos de Tiratel (2000), os quais apontam que os pós-graduandos e pesquisadores da área de
Humanidades recorrem às indicações dos colegas da área para apoiar suas investigações.
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6 CONCLUSÕES
Embora os estudos sobre comportamento informacional estejam sendo realizados
predominantemente através de pesquisas quantitativas, verifica-se recentemente uma tendência ao
uso de métodos qualitativos (FISHER e JULIEN, 2009), que proporcionam uma visão mais detalhada,
ainda que restrita, a respeito do comportamento informacional de grupos de indivíduos. A pesquisa aqui
relatada, embora tenha servido como subsídio para uma etapa posterior, também propiciou resultados
bastante ricos a respeito do comportamento informacional de educadores e futuros pesquisadores da
área de Educação.
Os resultados levantados neste estudo indicam que os pós-graduandos possuem certa autonomia
na identificação e busca de informações: recorrem ao orientador e aos colegas, bem como utilizam de
referências de textos importantes. A biblioteca é vista pelos participantes como serviço de certa forma
restrito, que proporciona acesso predominantemente a livros de forma física. Quando o serviço é
oferecido de forma remota os participantes tendem a não reconhecer como sendo da biblioteca, como
no caso do empréstimo com serviço de entrega mencionado por um dos participantes. Somente num
segundo momento é que se lembrou que este era um serviço da biblioteca de sua própria instituição
e não de outra empresa ou instituição. Verificou-se também que os participantes têm expectativas
quanto a uma ação mais efetiva da biblioteca no sentido de habilitá-los para o uso de seus recursos
e realização de pesquisas bibliográficas, ao que poderia ser adicionado a elaboração de trabalhos
científicos, aplicação de normas de documentação referentes a trabalhos acadêmicos, entre outros.
Abstract: Information behavior study of graduate students can reveals aspects of seeking and
using of the information will impact in the researchers’ performance and other professionals. This
report presents some results of a research, which main purpose was to characterize the information
behavior of masters and doctoral students of programs in Education considered excellent in Brazil,
according to the evaluation of CAPES. For this puporse, Jannica Heinstrom’ studies about the profiles
of information seeking behavior and the Wilson’s model of information behavior were used. Data
collection occurred in two phases: in the first phase, of qualitative character, was adopted the focus
group technique; in the second one, of quantitative nature, was conducted a questionnaire in a wide
scale. This report will be restricted to the first phase. For the data collection it were conducted two
focus group interviews within a interval of 15 days, which lasted 46 minutes and had nine graduate
students from the Education Graduate Program at a state university. Thus, the main results disclose
the use of the internet as one of the major sources of information for identifying materials to research
and obtaining articles; the use of academic library to the loaning of books; the lack of training
and guidance from participants on the use the available data bases; the use of citation chasing
technique to identify sources of information to the research by consulting the references in important
papers in the area searched; and the advisor’s influence in driving the search for information to the
participants’ research.
Keywords: Information Behavior. Information Seeking Behavior. Intervening Variables. Focus
Group.
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COMUNICAÇÃO ORAL

MEDIAÇÃO E USUÁRIO DE BIBLIOTECAS NA CIÊNCIA
DA INFORMAÇÃO:
APONTAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS PARA ESTUDO DA
QUESTÃO
Marcia H. T. de Figueredo Lima, Leandro Martins Cota Busquet

RESUMO: Com a finalidade de refletir sobre o papel do profissional de informação na mediação
cultural/informacional em bibliotecas, apresenta um recorte de pesquisa maior que pretende questionar
o papel mediador dos bibliotecários no fazer cotidiano de agente cultural. Questiona a naturalização
e justaposição da tríade organização, acesso e transferência da informação propondo uma visão
gramsciana para entender o papel da mediação no trabalho de unidades de informação, incluindo-se
as bibliotecas. Localiza os anos 70 como o período de surgimento da questão do usuário na Ciência
da Informação e o fim dos anos 80 como o período em que os autores brasileiros da área começaram
a publicar utilizando as propostas teóricas de Antônio Gramsci.
Palavras Chaves: Mediação – Bibliotecário – Usuário – Transferência da Informação - Gramsci
1 INTRODUÇÃO
Considerando que o presente estudo se insere em parte de nossas pesquisas empreendidas
junto ao Grupos de Pesquisa Informação, Discurso e Memória e Direito à Informação, ambos do
CNPq37, apresentamos aqui um recorte de projeto maior que pretende questionar o papel mediador dos
bibliotecários em bibliotecas universitárias, apresentamo-lo como recorte adequado à comunicação
de resultados parciais importantes que delimitam epistemologicamente o surgimento da questão do
usuário na Ciência da informação (CI), este “ente” tão suposto e sujeito tão “oculto” nas análises em
nossa área.
Para dar conta do presente projeto, no próximo item apresentaremos o questionamento de
Johana Smit (2009) sobre a correlação direta que se costuma estabelecer entre a organização, a
disseminação e a transferência da informação e o momento de aparecimento do usuário na CI. No
item seguinte, apresentaremos uma proposta de reflexão sobre o papel do mediador da informação e,
37
O projeto maior em que se insere este capítulo pretende analisar aspectos da mediação em bibliotecas universitárias
demarcado pelas condicionantes político-legislativas recobrindo os marcos legais produzidos desde o governo FHC até o final do
governo Lula.
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no último, uma conclusão, provisória para o entrelaçamento das questões propostas.
2 O USUÁRIO COMO FOCO DE PESQUISAS NA CI
Com a finalidade de refletir sobre o papel do profissional de informação – bibliotecário na mediação cultural/informacional em bibliotecas, tema de nossos estudos, percebemos, como
problemática inicial, que existe uma forte tensão entre dois aspectos que insistem em se cristalizar
no universo da CI como um binômio indissociável e naturalizado, a saber: a disseminação e a
transferência informacional para os usuários.
A respeito desse aspecto, Smit (2009) problematiza a tríade organização-acesso- transferência
para os usuários enquanto um dos grandes mitos da área da CI. A referida autora alerta para o fato
de que essa cadeia informacional não deve ser analisada sob a ótica da causalidade que, por si só,
pressupõe algo automático, evolucionista e positivista. Salienta que existem textos em nossa área que,
erroneamente, consideram o acesso e a transferência informacional como uma unidade justaposta.
A seqüência organização, acesso e transferência propõe uma lógica de
causalidade: a organização causa o acesso e o acesso causa a transferência. De
acordo com esta lógica, a sucessão de etapas parece fluir naturalmente, uma
etapa levando obrigatoriamente, e necessariamente, à próxima. Se fosse tão
simples, se a relação de causalidade fosse tão automática assim, não haveria
razões para organizar encontros como este, escrever textos, debatê-los, ensinálos na graduação e discuti-los na pós-graduação ... (SMIT, 2009, p. 58).
Em virtude do estabelecimento de relações justapostas e naturalizadas dessa tríade
“organização, logo acesso, logo transferência”, a autora expõe que existem dois mitos decorrentes
desses automatismos. O primeiro mito que ela desconstrói esclarece que não adianta apenas ter a
informação organizada em determinado acervo, pois o tratamento informacional se refere a uma
operação físico-espacial e se trata de uma mera disponibilização, enquanto que transferência implica
uma questão cognitiva, ou seja, a incorporação e sistematização da informação pelos usuários.
Ela desconstrói o segundo mito: o da neutralidade do processo de mediação exercida pelos
bibliotecários a partir de uma visão contrária ao senso comum. Reflete sobre a mediação como uma
questão complexa, conjuntural e, mais que isso, cultural. Smit (2009) considera que todas as fases
deste processo, incluindo a seleção das informações nos lugares de informação (e poderíamos incluir
aí arquivos, museus, centros de referência e bibliotecas38) não apresenta neutralidade.

38
A Ciência da Informação procura construir formulações analíticas que possibilitem a reflexão teórica sobre vários eventos,
lugares e pessoas que lidam com o fenômeno informacional. Embora o presente trabalho reflita sobre a questão da mediação em
bibliotecas universitárias e, portanto, considere o bibliotecário como mediador preferencial, acreditamos que os desafios impostos pela
mediação se repitam com semelhança em outros lugares de informação como os museus e arquivos, por exemplo. Portanto, usamos
profissional da informação pensando preferencialmente em bibliotecários, mas acreditamos que pesquisas futuras poderão estender
nossas reflexões para outros profissionais em outros lugares de informação.
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Como se pode observar, acesso e transferência designam operações muito
diversas, com variáveis igualmente distintas, pois a discussão do acesso
levantará, num primeiro momento, questões de tecnologia, linguagem e
procedimentos de organização da informação, ao passo que a compreensão
do processo de transferência pressupõe primordialmente a mobilização de
conceitos sociológicos e psicológicos. (SMIT, 2009, p. 59).
É por isso que, seguindo Smit, propomos uma análise que ultrapasse o senso comum, que
consideramos apressado e que tem sido muito enunciado sobre a relação quase direta que se estabelece
entre organização, recuperação e transferência da informação. Primeiro porque o profissional é um
agente social e, como tal, apresenta as suas intencionalidades (e questões outras: formação, história
de vida, preconceitos, para citar algumas) e estas se configuram e (re) configuram em seus próprios
processos de trabalho pelo uso das técnicas o que, muitas vezes não é problematizado ao se colocar o
profissional mediador de informação, como costumamos dizer, “acima do bem e do mal” e como um
mero facilitador.

Em relação às questões que pertencem à nossa jurisdição, cabe perguntar se
o estatuto do mediador não configura uma nova forma de nos colocarmos
um pouco acima, ou além, dos embates sociais: somos mediadores (por
isso estamos com a razão), mas o que fazemos de fato? Como mediamos?
O que mediamos? Para quem mediamos? Com quais conseqüências? Quais
resultados são produzidos pela nossa mediação? E estes resultados são
invariavelmente positivos? Não ignoro que muito é feito e que as interações
que movem os profissionais são totalmente sinceras, mas acredito firmemente
que deveríamos aprofundar o debate neste espaço. (SMIT, 2009, p. 60).

Ora, o profissional bibliotecário não está acima, nem abaixo, nem ao lado dessa tensão, muito
pelo contrário, ele também está inserido nesta, assim como também, estão a instituição e os próprios
usuários. Nesse sentido, as bibliotecas devem ser consideradas como espaços de lutas dotadas de
forças que, por vezes, podem ser antagônicas e a CI deve estar atenta a isso.
Consequências dessa relação complexa entre organização, acesso e transferência, existem três
indagações que merecem um debate ampliado, a saber:
➣ Como representar intelectualmente a informação para os usuários das bibliotecas?
➣ Como especificar intelectualmente a busca?
➣ Que metodologias deveriam ser utilizadas?
Com o objetivo de responder a estas questões, foram realizados vários estudos39, e nestes
podem ser enfatizados a relação dos usuários com as (novas) tecnologias informacionais a fim de
39
Na Base Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), que cobre a produção brasileira de
artigos de periódicos em nossa área, por exemplo, busca realizada sobre a expressão de busca “representação da informação” recupera
260 artigos”, “recuperação da informação” recupera 389 trabalhos em busca exemplificativa da larga produção sobre a temática, só no
Brasil. Quando se busca recuperação da informação e tecnologias da informação são encontrados 14 trabalhos. http://www.brapci.

ufpr.br/search_result.php
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subsidiar a percepção do nível de recuperabilidade informacional.
Segundo Saracevic (1996) a recuperação da informação foi a principal responsável pelo
desenvolvimento da CI. É devido a esta origem que a CI passa a ter uma ótica “embebida” de
interdisciplinaridade, justamente pelo fato de que as questões relativas à recuperação da informação
convocam saberes de diferentes domínios: a Linguística, os saberes sobre sistemas computacionais,
as metrias do conhecimento vindos da Sociologia da Ciência, entre outros.
Ao traçar uma análise histórica a fim de compreender melhor este contexto, é interessante
destacar que enquanto nos anos 1950 e 1960 a problemática da CI se dirigia muito sobre a questão
da recuperação da informação, já nos anos 1970 ocorreu uma ampliação do escopo de pesquisa.
Com isso, além de analisar os “entraves” da recuperação informacional, neste momento, tanto o
usuário quanto as suas interações começam a ser apontados na pauta dos debates, visto que se passou
a entender o usuário enquanto um agente social incluso em um âmbito do tempo/espaço, um ser
histórico, portanto, o qual apresenta múltiplas demandas.
É importante compreender que existe uma dualidade que muitas das vezes não é percebida,
sequer pelos autores dos discursos a respeito da mediação. A rigor, para o capitalismo, não existem
“excluídos”, ao menos como sinônimo de “estorvos” da ordem do capital: é importante perceber que
os excluídos são parte integrante (previsível e até necessária) da ordem capitalista. Isto dito de outra
maneira: não existe exclusão social, o que existem são pessoas colocadas fora das possibilidades
de consumo, seja do consumo bens de capital, seja do consumo de bens perecíveis (que vão desde
roupas “de grife” até as mais elementares cestas básicas), seja do uso e acesso a bens culturais,
dentre os quais, as bibliotecas. A não compreensão deste determinante pode gerar obstáculos de
natureza teórico- gnoseológica que resultam, a nosso ver, na permanência de lacunas nos estudos
sobre mediação e usuários. Explicamos: o não-aluno de uma escola, de uma universidade, como o
não-usuário de uma biblioteca deveriam poder ser analisados como partes dialéticas do universo a
ser atingido por uma biblioteca e outros serviços informacionais. Assim, se nos interessamos pelo
entendimento do processo de busca e apropriação da informação, a desconsideração do não-usuário
nos deixa muito longe ainda da compreensão da totalidade encerrada nas propostas de estudos de
usuários e das questões sobre mediação40.
Da mesma forma existe uma tríade que é fundamental para o desenvolvimento deste estudo,
composta pela busca informacional, a apropriação e a transformação desta em conhecimento. Pode
se dizer que esse conjunto materializa não só a habilidade de identificar, selecionar e reelaborar as
informações, mas também a interação dos agentes sociais nos processos. Se ainda estamos longe de
entender como uma informação se transforma ou reproduz como conhecimento, já existem autores que
afirmam que é a informação que operacionaliza o conhecimento conforme o projeto de sociabilidade
Inspiração em discussões no grupo de pesquisa Informação, Discurso e Memória com a professora
Lídia Silva de Freitas e leitura de AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte :
Ed. Da UFMG, 2002. 207 p. (Humanitas, v. 73) Introdução, p. 9-20.
40
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de cada agente social (dos usuários).
Portanto durante a década de 1970 que se delineou o propósito da CI em estudar um facilitador
do processo de comunicação e informações entre esses agentes nas estruturas de informação e seus
usuários. Em meados dos anos 1980, a administração também fora utilizada como um incremento da
CI. Destaquemos a ênfase dada por Saracevic ao papel das infra-estruturas tecnológicas para resolver
a tarefa mediadora:
A ciência da informação é um campo dedicado às questões científicas e à prática
profissional voltadas para os problemas da efetiva comunicação do conhecimento
e de seus registros entre os seres humanos, no contexto social, institucional, ou
individual do uso e das necessidades de informação. No tratamento destas questões
são consideradas de particular interesse as vantagens das modernas tecnologias
informacionais (SARACEVIC, 1996, p. 47).

Delimitada esta década para o surgimento dos estudos sobre usuários na CI, lancemos um
olhar sobre o conceito de mediação.
3 MEDIAÇÃO: uma visão gramsciana
Dicionarizada, mediação é o substantivo que origina o adjetivo “mediador” que, por sua vez,
significa; 1- que ou aquele que intervém; 2 - árbitro, medianeiro. Buscas no Google, por exemplo,
recuperam muitos artigos sobre a figura arbitral do mediador em conflitos hoje classificados no tipo
de questão de pequenas causas na justiça brasileira. Mediador é para o Direito aquele que intervém
como conciliador entre partes em conflito.
Segundo Almeida (2008), para analisar a dinâmica relação entre usuário e sistemas de
recuperação da informação é essencial o entendimento do conceito de mediação tendo como
pressuposto que esta configura aspectos da teoria social.
Segundo o mesmo autor, é no âmbito das Ciências Sociais que a concepção de mediação
envolve o que pode ser chamado de “teorias da ação” e nestas percebemos que o homem enquanto um
ser histórico não é mais compreendido como um ator social. A concepção de ator social nos remete
a uma imagem de sujeitos que têm papéis pré-definidos (e pré-determinados) na sociedade enquanto
o agente social apresenta uma maior dinamicidade em relação à realidade41.
Almeida (2008) afirma que neste quadro ocorre a mediação humana. Esta sempre configura as
suas forças na esfera da vida pública (este é o nosso foco) por intermédio de ações mais amplas dotadas
de motivação, e no bojo deste movimento a comunicação é o processo (fenômeno) que fundamenta
esta ação. Portanto, o conceito de não pode ser problematizado no âmbito do senso comum como algo
que apenas intervém ou une dois pontos.
41
A diferença entre ator – aquele que atua (exerce um papel pré-definido ou interpreta um script criado por outrem) e o agente,
aquele que age e, portanto, move-se para fazer mover ou mudar, é um tema discutido pela professora Lídia Silva de Freitas no grupo
de pesquisa Memória, Discurso e Informação do CNPq.
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Em razão dessa pluralidade de significados, há que se ressaltar que o conceito de mediação,
mesmo na CI, não apresenta um único sentido e vai depender muito do contexto em que essa ocorre,
como por exemplo: as concepções tradicionais de atendimento ao usuário; passando pela atividade
de um agente cultural em uma instituição; a confecção de destinados a aproximar o público de um
universo informacional e até mesmo, na elaboração de políticas de capacitação/acesso às tecnologias
de informação (DAVALLON, 2003).
Nota-se, assim, um grande desafio intelectual e político que estão imbricados neste “jogo”.
Portanto saber como a CI enfrenta esses desafios; o que se entende por mediação; qual a sua relação
com o papel/função do mediador e desvelar quais são as implicações teóricas, técnicas, culturais,
econômicas e políticas presentes nesta “arena” de disputa política torna-se essencial para tecer essa
discussão.
Em face disso, buscamos analisar os pontos de interlocução entre alguns autores e através
disso esquematizar uma discussão relacionada à reflexão de seus usos nas pesquisas e práticas
informacionais. Com o intuito de rever a atuação do mediador em uma concepção político-cultural
da mediação (e, além disso, do significado social de seu uso e que por isso mesmo não é neutro)
desejamos evidenciar um caminho às noções para problematizar as noções de cultura e hegemonia
presentes em Gramsci. Segundo o pensamento proposto por Almeida (2008) esse caminho para
“desneutralização” da mediação realmente existe e pode ser tematizado via questão da hegemonia
cultural em Gramsci.
Uma das principais contribuições de Gramsci (1891-1937), no âmbito da
teoria marxista, é a de repensar as relações entre uma estrutura determinante
(modo de produção) e uma superestrutura determinada (instituições jurídicas
e políticas, formas de consciência, práticas políticas e culturais). Sua proposta
de análise cultural busca revelar os mecanismos de falseamento, ilusão, nãoconsciência, mostrando como a superestrutura não é meramente o reflexo.
Mas a mediação das relações de produção. (ALMEIDA, 2008, p. 4).
De acordo com a análise de Almeida (2008), Gramsci estuda a infra-estrutura e a superestrutura
desvelando que esta segunda é mediada pelas relações de produção. Assim, para Gramsci (e poderíamos
dizer para um Paulo Freire ou para um Henri Barbusse42), todos os homens apresentam algum domínio
em determinado campo do saber e isso é relacionado à visão de mundo do grupo social em que ele
está inserido. O autor ainda destaca que isso pode ser mais bem observado na linguagem, no senso
comum, na religião, nos folclores, etc. Deste modo, ele aponta novas perspectivas de reflexão sobre a
42
Segundo Soares (2001), Henri Barbusse (1873-1935) também apresentava ideais que pretendiam estabelecer uma nova
relação entre cultura e política. Ele liderava um grupo conhecido como Clarté (formado em 1919) junto de seu amigo Romain Rolland
(1868-1944). Este grupo tinha como principal objetivo disseminar entre todos os trabalhadores (eles não faziam distinção entre os
trabalhadores intelectuais e os trabalhadores manuais) a idéia de modificação social. Através deste grupo eles instruíam os trabalhadores
com o intuito de unir as suas vontades e construir uma nova civilização. Segundo Buci-Gluksmann (1980), Gramsci passou a ter
contatos com Barbusse, primeiramente por intermédio da troca de revistas e posteriormente pela sua vinda a Turim. Deste modo, ambos
pretendiam instaurar uma nova civilização, pelo viés educacional da classe trabalhadora
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tríade ideologia, cultura e política, indissociáveis na vivência cultural.
Onde a maioria dos teóricos da ideologia pensam apenas no pensamento
sistemático, ou se aplicam ao máximo para sistematizar formas de ideologia
a fim de ressaltar sua coerência, Gramsci tem plena consciência da maneira
pela qual a ideologia é uma “relação vivida”. [...] Ele é talvez o primeiro
marxista a examinar seriamente a ideologia e seus “níveis mais baixos” como
sendo a acumulação de “conhecimentos” populares e as maneiras de ocuparse com a vida cotidiana – o que ele chama de “senso comum. (HALL et alii,
1983, p. 65)
Gramsci (1980) formula o conceito de hegemonia trazendo à tona uma contribuição essencial
aos nossos estudos. Segundo ele, a hegemonia não deve ser cristalizada apenas como poder, mas
sim como cultura em uma visão ampliada. Quando o autor expõe essa noção, direciona a hegemonia
enquanto cultura em sociedades de classes ao enfatizar a relação dominação e subordinação. Tratamse, portanto, de processos e relações complexas entre projetos antagônicos de sociabilidades. Deste
entendimento surge a noção de contra-hegemonia.
Ao analisar brevemente a mediação da informação pelo profissional em questão em uma
dimensão sociocultural, que possibilita tanto o consumo quanto a produção de cultura em bibliotecas
é imprescindível saber como promover a ação cultural sem transmutá-la em animação cultural. As
diferenças são expostas pelas finalidades de cada segmento de atuação. (RIO; SANCHES, 2010).
É em meio a este contexto que sentimos o desejo de clarificar o conceito de ação cultural
no âmbito da CI, visto que o adjetivo “cultural” necessita de uma melhor compreensão de seu valor
semântico, e neste caso explicitar as nossas expectativas e preocupações no que diz respeito ao
usuário. Apoiamo-nos em Rio e Sanches (2011):
Ao apreciarmos o conceito de cultura em suas junções com outros termos
que buscam atribuir atividade a esse conceito, e isso na literatura da área de
biblioteconomia, obtemos por vezes conceitos como ação cultural, animação
cultural e todas as ações que podemos chamar de “recreacionismos culturais”.
Esses conceitos presentes em textos da área de biblioteconomia como
modus operandi a serem aplicados nas unidades de informação estão sempre
denotando algo já construído e estruturado de forma a ser executado, ou seja,
uma ação pronta para ser colocada em prática (RIO; SANCHES, 2010, p. 111).
Concordando com as reflexões das referidas autoras, consideramos que muitos textos até
descrevem atividades supostamente tidas como de ação (ou animação) cultural, entretanto não
existem muitos relatos de pesquisa que demonstrem resultados comparativos da efetividade e sucesso
de tais processos. A nosso ver, em geral, nesses relatos não são descritos os elementos psicológicos
e sociológicos prévios dos usuários a serem atingidos pelas atividades de animação ou ação cultural
para fins de uma reflexão comparativa pós-implantação de tais atividades. De modo similar, não
costumam ser pesquisadas as eventuais modificações psicológicas ou sociais descritivas de novos
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estados significativos para a comunidade usuária, após a implantação de atividades43. As autoras citam
alguns questionamentos que devem ser levados em consideração, tais como: quais são os elementos
de cultura que motivam os usuários à plena expansão de suas capacidades reflexivas? De que forma
tais profissionais deveriam se portar e, além disso, qual é a sua concepção de cultura? Esses e outros
fatores são decisivos quando se pretende analisar a temática em questão.
Sendo assim, a cultura explicita um processo dinâmico processual dialético visto que este
processo é sempre contínuo. Deste modo, a cultura apresenta diferentes projetos de sociabilidades
próprios de cada agente social, os seus modos de vida adquiridos, produzidos e transmutados de
geração em geração, sendo consubstanciada pela formação de um grupo social. Assim, concebemos
que a mediação cultural/informacional pautada pelo viés da ação cultural pressupõe uma dimensão
política.
Ao refletirmos acerca do conceito de cultura no fazer biblioteconômico,
percebemos que a importância da participação do bibliotecário mediador
no contexto cultural. Para que essa participação aconteça o ponto de partida
é a tomada de consciência de seu papel crítico, científico e porque não
dizer revolucionário. Esse profissional, ao se posicionar como um agente
canalizador de ações de interferência, propicia um espaço promotor da
formação da autonomia do indivíduo. Criando espaços dentro da unidade de
informação que potencialize no indivíduo clareza dos conceitos que atuaram
e atuam como fatores condicionantes de sua personalidade sociocultural, o
bibliotecário disponibiliza a sua comunidade usuária recursos cognitivos que
permitam a revisão criteriosa dos princípios constituintes dos valores que
orientam sua ação individual no social. Por efeito de repercussão sistêmica,
ação desse profissional potencializa condições de bem-estar social, o que
demonstra que o bibliotecário é um profissional que possui a capacidade de
penetrar nos quadros sociais e culturais, de ampliar as ações e aspirações dos
indivíduos, de oferecer subsídios que permitam ao indivíduo se posicionar
frente aos problemas sociais com desenvoltura comprometida com o bem
coletivo (RIO; SANCHES, 2010, p. 113).
Sendo assim a “a ação cultural que queremos enfatizar constitui-se como um ato de reflexão
político e democrático. Ação que organize meios que desperte a valorização e transformação do
espaço sociocultural” (RIO; SANCHES, 2010, p. 115). É nesse sentido que devemos estar alertas
para que a mediação cultural/informacional que desejamos realmente ocorra como ação relacional,
dialógica e transformadora.
Já a animação cultural possui um viés verticalizando em um “verniz” democrático. A
grande diferença é que aqui as ações já são definidas pelos bibliotecários enquanto os usuários são
considerados como meros receptores. Por isso, “o agente cultural é aqui, um animador, é dele que
parte a ação – nessa terminologia teológica, é ele o criador [..] Os outros são meros objetos nos quais,
como na lenda clássica, ele sopra a alma, anima” (COELHO, 2001, p. 16).
43
Reconhecemos que estudos da natureza aqui imaginada demandariam enfoques e equipes de pesquisa multidisciplinares:
cientistas da informação, bibliotecários, psicólogos, sociólogos....
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Na medida em que as bibliotecas universitárias, por exemplo, mas não só estas, se aproximam
desta perspectiva de animação cultural enquanto “... se distanciam do conceito de ação cultural, deixam
de fora um componente que tem obrigatoriedade de pertencer ao ambiente acadêmico/científico, a
saber: a reflexão” (RIO; SANCHES, 2010, p. 116).
Ao retomar os pensamentos de Gramsci (1980) podemos observar um outro viés correspondente
à idéia de intelectual orgânico, ou seja, os intelectuais estão sempre em consonância a determinadas
classes sociais (eles as representam). Neste aspecto uma parcela significativa dos intelectuais são
ligados a classes dominantes e por isto tentam perenizar o seu respectivo projeto de sociabilidade como
algo inexorável por intermédio do controle da infra-estrutura e conseqüentemente o gerenciamento da
superestrutura em determinado contexto.
Por intermédio dessa contribuição é que somos impelidos a entender o conceito/papel da
mediação/mediador nas estruturas do sistema vigente e observar quais são as diretrizes que são
perpassadas neste cenário: as configurações das atuais políticas federais universitárias, a possível
inflexão negativa na organização sócio-política das bibliotecas universitárias, a incipiência na
instrumentalidade do profissional em questão no que se refere ao atendimento e a dissociação existente
entre os usuários reais e aqueles que não conseguem ter as suas demandas informacionais atendidas
pelas mesmas.
Ainda conforme as idéias de Gramsci (1980) sobre hegemonia, é interessante citar que na
esfera da temática em questão os meios de comunicação e o uso das tecnologias não podem ser
considerados apenas como meros instrumentos de domínio, mas também como participantes (agentes)
da reprodução cultural dominante (vigente) via aceitação de alguns enfoques populares (porém a fim
de conformar esta classe). Centrados neste enfoque a tríade: incorporação, reprodução e resistência
passa a ser examinada através da tensão existente entre a cultura hegemônica (dominante) e a cultura
contra-hegemônica (popular).
Sendo assim, a partir do momento em que o bibliotecário enquanto um agente social de nível
superior que estudou em algum momento de sua trajetória acadêmica sobre o significado social de sua
atuação (o que não é algo tão incomum assim) consegue reconhecer os objetivos de uma biblioteca,
e em nosso caso particular das bibliotecas universitárias. Ele tem que transparecer a dimensão éticopolítica de sua categoria profissional para as distintas classes sociais, e em especial as populares.
Portanto:
O segundo aspecto [o político] é igualmente crucial: o intelectual orgânico
não pode subtrair-se da responsabilidade da transmissão dessas idéias,
desse conhecimento, através da função intelectual, aos que não pertencem,
profissionalmente, à classe intelectual. A não ser que essas duas frentes estejam
operando simultaneamente, ou pelo menos a não ser que essas duas ambições
façam parte do projeto dos estudos culturais, qualquer avanço teórico nunca
será acompanhado por um envolvimento no nível do projeto político (HALL,
2003, p. 207.)
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Vale evidenciar que, mediante a análise de Almeida (2008), a aproximação das ideias de
Gramsci se deu na América Latina, e em nosso caso particular (o Brasil), nos anos de 1960 por
intermédio da luta contra o Imperialismo. Todavia em nosso país ela foi refreada pela ditadura militar.
Podemos mencionar que essa rápida repercussão (que consideramos como embrionário, embora
portador de fundamentações essenciais a uma mediação de esquerda) durou até meados dos anos de
1970. Entretanto as suas diretrizes se potencializaram devido à ascensão da abertura política em 1988.
Por isso, em todo este movimento, podemos perceber que a esfera acadêmica e o âmbito
político não devem ser dissociados. Essa relação cultural e política passou a condicionar uma possível
direção intelectual ao transcender de uma singularidade imediata a uma significação pública. Sob esta
perspectiva, podemos afirmar que houve uma redefinição cultural pelo sistema vigente na medida
em que um determinado agente social passa a não somente ser considerado como um receptor, mas
também como um produtor de sentidos.
Abre-se assim ao debate um novo horizonte de problemas, no qual estão
redefinidos os sentidos tanto da cultura quanto da política, e do qual a
problemática da comunicação não participa apenas a título temático e
quantitativo – os enormes interesses econômicos que movem as empresas
de comunicação – mas também qualitativo: na redefinição da cultura, é
fundamental a compreensão de sua natureza comunicativa. Isso é, seu
caráter de processo produtor de significações e não de mera circulação de
informações, no qual o receptor, portanto, não é um simples decodificador
daquilo que o emissor depositou na mensagem, mas também um produtor”
(MARTÍN BARBERO, 1997, p. 287).
Almeida (2008) lembra que em nosso país no ano de 1981 em São Paulo ocorreu o IV Ciclo
de Estudos Interdisciplinares da Comunicação organizada pela INTERCOM (Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação) tendo como tema “Comunicação, hegemonia e contracomunicação”. Também sublinha a aproximação do pensamento de Gramsci com as pós-graduações
em CI pela qual se destacou o IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia)
com as linhas de pesquisa em: informação, cultura e sociedade.
Nos programas de pós-graduação em ciência da informação, aos anos de
1980 marcaram a inauguração de linhas de pesquisa em informação, cultura
e sociedade, com o pioneirismo do programa do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, que demarcou a articulação entre
os três conceitos em suas dimensões epistemológicas, sociais, simbólicas e
ideológicas. O esforço, entre outros, foi o de procurar entender, em perspectiva
histórica e epistemológica, a formulação da questão informacional no quadro
da modernidade ocidental, abrindo-se uma perspectiva crítica e interpretativa
para o fenômeno da informação, sendo o pensamento gramsciano ocupante
de papel relevante. (ALMEIDA, 2008, p. 9).
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Portanto, de acordo com Almeida (2008), é sob este viés que em meados dos anos de 1980
transitava nos âmbitos das Ciências da Comunicação e da Informação (em um lócus incipiente) um
diálogo de pesquisadores brasileiros e latino-americanos com as idéias de Gramsci no que diz respeito
ao processo hegemônico. Segundo ele, é neste cerne que se localiza um dos pontos de partida da
construção de conceitos inerentes à mediação cultural e à mediação informacional, o que por sua vez
influencia no estudo da temática em questão.
3 CONCLUSÃO
Importante lembrarmos que os estudos de usuário sempre enfatizam aqueles usuários que,
além da freqüência às bibliotecas universitárias, ainda se caracterizam pela disponibilidade para
analisar os serviços bibliotecários.
Muitas pesquisas estão ainda longe de entender (e prever) o não-usuário como parte dialética
dos ambientes informacionais e o delicado e poderoso papel da mediação exercida pelos profissionais
atuantes nestas ambiências.
Retenhamos como resumo da fase de pesquisa em que nos encontramos que a década de 1970
é demarcada para o surgimento do usuário como tema para a Ciência da Informação. E que, somente
um contexto de reconstrução democrática do fim da década de 80 tornou possível a aproximação
das questões da CI aos apontamentos teóricos de Gramsci. Acreditamos que este é um percurso de
pesquisa ainda promissor.
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ABSTRACT
In order to reflect on the role of information professionals in mediating cultural/informational work
at libraries, presents an outline of major research question that want the understanding the role of
librarians in the daily tasks as cultural agents. Ask about naturalization and juxtaposition of the triad
organization, access and transfer of information by proposing a Gramscian view to understand the
role of mediation in the work of units of information, including libraries. Finds 70 years as the period
of emergence of the issue of user in information science and the end of 80 years as the period in
which the Brazilian information scientists began to publish using the theoretical proposals of Antonio
Gramsci.
.
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COMUNICAÇÃO ORAL

AS PROSTITUTAS E OS ANJOS: OS CÓDIGOS
INFORMACIONAIS UTILIZADOS NA TEATRALIZAÇÃO DO
CORPO FEMININO NA PLAYBOY
Luiz Fernando Barros Campos
Resumo: O artigo descreve pesquisa empírica que procura determinar como as exibições de gênero
ou os códigos informacionais delineados por Goffman se aplicam à representação do nu feminino
na revista Playboy. É adotado um conceito de informação social e reconhecida sua materialidade. O
corpus do trabalho compreendeu 1001 exemplares da revista de 1953 até os dias atuais, publicados em
países ocidentais. Selecionaram-se 2.148 fotografias, que tiveram o conteúdo analisado. Confirmouse a atualidade da abordagem e das categorias criadas por Goffman, entre elas as retiradas consentidas
e as ritualizações de subordinação, como também se constatou a emergência de categorias específicas,
como as metáforas que evidenciam brutalmente a sexualidade, as práticas recorrentes e propositais
de infantilização da sexualidade, e a ambioguidade da posição masculina no universo na Playboy.
Defende-se que os pressupostos teóricos e cnceitos apropriados fundam uma metodologia adaptável
a diferentes e inusitados corpora. Conclui-se que, em sua nua materialidade, a simplicidade dos
códigos informacionais é enganosa; o estudo de seu uso pode dizer muito dos atores sociais, de suas
interações e interesses, e de como os processos socioinformacionais traçam seus percursos no tempo.
Palavras-chave: Exibições de gênero. Códigos informacionais. Representação do nu feminino.
Playboy.
Resumo: The article describes empirical research that intends to determine whether the gender displays
or informational codes delineated by Goffman are applicable to the representation of feminine nudes
in the magazine Playboy. A concept of social information is adopted and its materiality is recognized.
The study’s corpus encompassed 1001 Playboy issues dated from 1953 till nowadays and published in
occidental countries. 2.148 photographs were content analyzed. The actuality of Goffman’s approach
and categories, among them the licensed withdrawals and the rituals of subordination, were confirmed.
Additionally, the emergence of specific categories were appointed, such as the metaphors which
brutally highlights sexuality, the infantilization of sexuality and the ambiguity of men’s position in
Playboy’s universe. It is argued that the theoretical presuppositions and appropriated concepts found
a methodology the can be utilized to study different and unexpected corpora. The article concludes
that, in its nude materiality, the simplicity of informational codes is deceiving; its study can inform
much about the social actors, their intentions and the way socio-informational processes trace their
paths in time.
Palavras-chave: Gender displays. Informacional codes. Representation of female nude. Playboy.
1 INTRODUÇÃO
A motivação desta pesquisa partiu da necessidade de ancorar estudos informacionais sociais que
abordassem temas não usuais na Ciência da Informação em bases sólidas, metodologicamente viáveis.
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Ela parte de uma concepção materialista, mas não redutora, da informação. O impulso inicial derivou
da pesquisa empírica de Goffman (1979) descrita em seu livro Gender Advertisiments.
Extrai-se, assim, um conceito de informação social e uma questão de pesquisa de Goffman.
As exibições de gênero, que Goffman delineara tão precisamente à época (1979), seriam encontradas
nos anúncios fotográficos publicitários de hoje? Ou, reconhecendo a clara tensão sexual latente em seu
estudo que não seria resolvida devido ao corpus, como essas exibições, esses códigos informacionais,
manifestar-se-iam em fotos de nus da revista Playboy? A escolha da revista Playboy é justificada
devido à sua antiguidade, fama e alcance geográfico – e consequente facilidade de acesso a exemplares
anteriores e posteriores ao texto de Goffman.
Na seção que se segue esclarece-se como são apropriados os conceitos de informação social
de Goffman e de materialidade da informação, este conectado aos Science and Technology Studies STS e à noção de dispositivo informacional foucaultiano. Descreve-se a metodologia empregada e o
corpus do estudo na Seção 3. Os resultados são apresentados e analisados na Seção 4. Na última seção,
procura-se consolidar e explicitar as linhas gerais dos resultados, mostrando-se como os pressupostos
adotados e a metodologia empregada foram essenciais para atingi-los.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A APROPRIAÇÃO DOS CONCEITOS
Goffman (2009) abre seu livro A Representação do Eu na Vida Cotidiana endereçando o
problema da informação, que surge no momento exato do início da interação social. E esse problema
é o de uma falta: raramente encontram-se informações suficientes sobre o novo ator para que se defina
uma situação e adote-se uma linha de ação. A informação pode ser dada (vontade do agente) ou emitida
(aparência ou atuação do agente). Goffman concentra-se na segunda linha de informação, que subjaz às
interações sociais, o que gera a consideração teórica de um jogo dialético entre os atores que envolve o
controle e a percepção da atuação.
Em Gender Advertisiments o autor explicita um ponto crucial. Partindo do conceito de exibição
(detalhado adiante), esclarece-se que não se comunica, em uma definição estreita, por meio dessas
exibições. Não há uma enunciação simbólica, uma linguagem própria (ou seja, é negada uma semiótica
das exibições). Exibições só são úteis na medida em que fornecem evidências do alinhamento do ator
na situação; só são importantes na proporção que esse alinhamento também o é.
Exibições não têm sentidos próprios. Elas são entendidas aqui como códigos informacionais,
mas não se assemelham a códigos clássicos que subsomem a remissão a um repositório e escolha de
unidades integrantes do repertório. O código não significa por si só (o que remeteria a uma concepção
fisicista, não materialista da informação). É o uso do código, sua “instanciação social” que o torna
significante. Assim, exibições ou códigos informacionais são informação social, no caso presente
no corpo, mas fundadas sobre as interações sociais. Utilizando conceito semelhante, com base em
Goffman, Ferreira (2009) encontra o embasamento para estudar a informação social no corpo travesti
que se prostitui nas ruas de Belém.
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O código funciona como um dispositivo informacional material. A materialidade, como
entendida aqui, ao fundamentar a metodologia apresentada, tem raízes foucaultianas e latourianas. Ela
é apreendida no sentido das condições de viabilização, dos espaços das possibilidades, das formações
discursivas e de saber que, como processos sociais, repousam no material (Foucault, 1999). Relacionase ao uso de dispositivos atravessados por linhas de visibilidade, enunciação, poder e subjetivação,
que repudiam os universais e se constituem num devir (Deleuze, 1996). Ou, mais concretamente, nos
moldes de Migliorin (2005), o dispositivo ativa o real, possuindo um lado rígido, relativo a controle,
regras, uma operacionalidade de uso e outro lado de extrema abertura, adaptabilidade, ligado a uma
liberdade de uso resultante da ação dos atores interconectados.
Uma aplicação do conceito pode ser encontrada em Hand (2008), que estuda os usos da tecnologia
em uma biblioteca, um sítio de serviços financeiros e um arquivo, ressaltando, respectivamente, as
questões do acesso, participação e autenticidade. O autor trabalhou com as ideias de “materialidade
relacional” e “inscrição”, opondo-se, em certo grau, ao construcionismo social, já que há limites à ação
social de sujeitos, limites estes que, por estarem inscritos nos dispositivos ou objetos, não se reduzem
à institucionalização ou socialização que é introjetada pelos sujeitos. Hand (2008) toma um exemplo
de Latour, desenvolvido a seguir, que é bastante esclarecedor. Há hotéis que ainda possuem volumosos
chaveiros em forma de placa para lembrar a seus hóspedes que as chaves devem ser deixadas na
recepção. Não se trata especificamente de uma internalização de norma social (embora ela exista e possa
estar exercendo um papel); há algo bem “pragmático” atuando, inscrito no objeto, a inconveniência de
transportar tal peso ou formato. Mas isso não impede necessariamente os usos interditos ou alternativos.
Pode-se levar a chave escondida em uma pasta. O chaveiro pode ser utilizado como um peso para
papéis. Ou, no bar do hotel, em uma animada roda de amigos, é possível usá-lo para batucar na mesa.
Respondendo a uma crítica comum à teoria do ator-rede, acredita-se, nas circunstâncias, que não é
caso de atribuir agência a um objeto. Tudo se passa como se houvesse uma agência de atores sociais
“embutida” no objeto
3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS
O corpus analisado correspondeu a exemplares da revista Playboy desde as primeiras publicações
em 1953 nos Estados Unidos até junho de 2011. No Brasil abrangeu o período entre 1975, quando a
revista ainda era publicada como Homem, e junho de 2011.
Como a análise dependia basicamente de imagens, não de textos, coletaram-se dados de
quaisquer exemplares que se encontrou44, de qualquer país, em qualquer língua. Assim, o corpus
compreendeu exemplares dos Estados Unidos, México, Brasil e outros países da América do Sul
(Argentina, Colômbia, Venezuela), da Europa Ocidental (Espanha, Reino Unido, França, Alemanha,
Itália, Grécia, Holanda, Dinamarca, e outros), alguns outros da Europa Oriental (Eslovênia, Eslováquia,
44
Preferiu-se desprezar os exemplares do Japão, devido a diferenças no formato e possíveis diferenças culturais (que,
em relação ao tema, não seriam tão significativas – ver Holden, 1996). Assim, o resultado é extensível para países ocidentais, em geral.
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Lituânia, Letônia, Estônia, Romênia, Hungria, Polônia, República Tcheca, e outros), e ainda Filipinas.
Foram examinados 100145 exemplares da revista, dos quais se selecionaram 2.148 fotografias para
registro, categorização e análise.
Inicialmente, adotaram-se as classes descritas por Goffman (1979) em sua categorização das
exibições de gêneros. Essas categorias serviram como pontos norteadores, não rótulos. Logo, surgiram
naturalmente outras categorias que foram desenvolvidas e sistematizadas no curso da pesquisa. Depois
de 100 exemplares coletados, já se trabalhava com uma maioria de categorias próprias, ao lado das
básicas de Goffman.
A análise final foi efetuada sobre as 2.148 fotografias selecionadas. Realizou-se uma conferência
da pré-categorização e uma análise de conteúdo das imagens. Escolheram-se as mais representativas
para a apresentação dos resultados.
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Como um pré-estudo, com a finalidade de certificar que as categorias de Goffman e as criadas
na pesquisa seriam adequadas para o trabalho, analisaram-se anúncios publicitários existentes nos
exemplares coletados. O resultado, que mostrou adequação mais que satisfatória das categorias de
análise, consta na subseção 4.1. As demais subseções descrevem o resultado da pesquisa no que diz
respeito às principais categorias empregadas46 e a análise efetuada.
4.1 “What sort of man reads Playboy?”
Goffman (1979), em Gender Advertisiments, define como “exibições de genêro” (“gender
displays”) as demonstrações ritualizadas da situação e intenção do ator, de forma a permitir a
negociação de uma resposta eficiente por parte dos espectadores da exibição. Trata-se de uma economia
informacional, já que a exibição poupa o ator de atuar e é rápida, facilmente apreendida e alinha os
participantes da cena, demonstrando seus interesses e objetivos a serem negociados na situação vivida.
No livro, o autor mostra como as exibições de gênero manifestam-se nos anúncios fotográficos.
Ilustram-se algumas das conclusões de Goffman por meio de anúncios extraídos das páginas da
Playboy, constantes na Figura 147. Um “ordenamento de funções” é facilmente perceptível. Homens, no
anúncio da Playboy de 1974, “What sort of man reads Playboy?”, aparecem frequentemente dirigindo
as ações e orientando os atores femininos. Eles são representados, usualmente, eretos, em posturas
firmes, olhares diretos e afirmativos. Mulheres podem concentrar sua atenção e olhar no ator masculino
da cena, ignorando o espectador, e, receptivamente, envolvê-lo com os braços, tocando-o delicadamente
45
Desse total, cerca de 417 exemplares (todas as edições da Playboy brasileira de 1975 até fim de 2010) foram
analisados somente com base em fotos constantes nas páginas dos ensaios de nus, não todo o conteúdo da revista.
46
Várias categorias foram deixadas de lado, neste artigo, por falta de espaço, como a relação dos corpos femininos
com os ambientes naturais ou artificiais, os veículos (de patins a jatos, passando por bicicletas e iates), esportes, o movimento, o
“surrealismo”, o olhar e a extrema reflexividade dos meios empregados pela revista. Todas as categorias baseiam-se em códigos
informacionais estáveis utilizados na representação dos corpos femininos.
47
Tendo em vista a necessidade de síntese e o grande número de exemplares citados nas legendas das figuras, as
referências às revistas são condensadas, mas trazem todas as informações necessárias à sua localização. Eventuais dúvidas podem ser
dirimidas com o autor.
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com as pontas dos dedos ou a mão em concha. Trata-se do “toque feminino”, o toque fantasmagórico
que delineia o formato dos objetos e lembra uma carícia, ao contrário do incisivo toque masculino
que toma posse das coisas agarrando-as por inteiro. O toque feminino predomina nas fotos da revista,
publicitárias ou não, e frequentemente se manifesta como um autotoque, pois a mulher se toca como a
um objeto frágil e precioso, sugerindo a possibilidade de posse do corpo objetificado.
Ao contrário dos homens, as mulheres são frequentemente representadas com os corpos
recurvados, em uma postura tímida com os joelhos dobrados (“bashful knee bend”), em menor tamanho
ou em segundo plano da figura, e sentadas ou deitadas (decúbito dorsal ou ventral). Essas representações
sinalizam a “ritualização da subordinação”, pois são posturas que, na argumentação de Goffman de
raízes darwinianas, deixam os animais indefesos, despreparados para a ação súbita (fugir ou lutar), e,
portanto, mais confiantes na benignidade do ambiente. A subordinação também é retratada pelo ator que
recebe um abraço nos ombros, delimitador de territórios e insinuador de controle, ou abaixa a cabeça,
colocando-se em posição inferior ou tamanho reduzido.
Às mulheres é permitida, bem mais que aos homens, a “retirada consentida” (“licensed withdrawal”).
Isso significa que elas são frequentemente representadas em momentos em que se retiram emocional ou
fisicamente do ambiente encenado. Elas podem expressar remorso, terror, alegria (um ataque de riso) ou
timidez cobrindo o rosto. Ou podem utilizar formas mais sutis de atenuação, como o dedo na boca ou os dedos
tocando-se protetoramente. Resta ainda aos atores femininos desviar os olhos, fixá-los pensativamente em
um ponto do extracampo fotográfico, ou mesmo fechá-los. Muitas vezes as mulheres aparecem parcialmente
ausentes da situação encenada por virtude da disposição no espaço: detrás de um anteparo ou amparadas pelo
corpo de outro ator (normalmente masculino), como as crianças o são pelos pais.
Figura 1 As exibições de gênero em fotos publicitárias na Playboy

Fontes: Do alto para a direita: Revista Playboy, EUA, edição 03.1968; Playboy, EUA 04.1969;
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Playboy, EUA, 05.1970; Playboy, EUA, 09.1974; Playboy, EUA, 05.2000; Playboy, Polônia, 07.2010; Playboy,
Brasil, 08.2010; Playboy, Polônia, 09.2010.

Desse modo, como resultados das retiradas consentidas e das ritualizações de subordinação,
as mulheres são representadas com menos compromisso com o ambiente e menos “seriedade”. Elas
riem muito, aparecem fantasiadas, extravasam sentimentos como crianças ou andam em bandos
excitadamente. Algumas vezes, como resultado dessa situação e os valores cultivados pela publicidade,
surgem analogias brutais, como a constante no anúncio na parte de baixo à direita da Figura 1: o
enquadramento da mulher, seu tamanho em relação à figura masculina e o sorriso admirado que dirige
ao homem em primeiro plano, equiparam-na automaticamente aos bens retratados – avião a jato, carros
e roupas caras.
4.2 Um ensaio clássico
Quais são os padrões imagéticos, as expressões de gêneros, os códigos informacionais
usualmente empregados pela Playboy na representação de nus femininos? Na tentativa de responder
essa pergunta escolheu-se um ensaio da revista que se considera “clássico”, reproduzido na Figura 2.
Isso não significa que o ensaio englobe necessariamente o tipo de fotografia mais comum ou parecido
com a média das fotografias, que abranja toda a diversidade existente, ou que a modelo represente
a diversidade étnica da revista. No entanto, encontram-se aqui, condensados e isolados, quase que
para fins didáticos, os códigos informacionais mais frequentemente utilizados, as posturas comuns, os
enquadramentos predominantes, as expressões usuais das modelos.
O corpo feminino é retratado em uma variedade de posições, usualmente redutíveis a tipos
básicos como os decúbitos dorsais ou ventrais, os nus frontais e traseiros em pé, ou variações da posição
sentada. Em decúbitos dorsais, constantemente os quadris são levantados, destacando as nádegas.
Os decúbitos são posturas passivas e sexualmente sugestivas. Os corpos da Playboy não são corpos
flácidos, quer seja pela juventude, beleza e boa forma física das modelos, quer seja pela tensão a que são
submetidos pelo apoio nas pontas dos pés ou o uso de saltos altos, os estiramentos dos braços ou a torção
dos quadris e dorso. O toque feminino de Goffman passa a ser intensamente erotizado, sendo muito
comum o autotoque na cabeça, cabelos, boca, seios, barriga, região genital (quando frequentemente se
simula a masturbação, mais ou menos explicitamente, ou impede-se a visão do sexo, no jogo erótico do
velar e desvelar), coxas, pernas e pés. A objetificação do corpo pelo toque funciona como um convite
sexual.
O olhar pode indicar a concentração da atenção dos atores ou seus estados emocionais. Nas
fotografias da Playboy há um tipo de olhar da modelo direto no espectador, que conota uma consciência
da contemplação, um assentimento à visão e, também, um convite de base sexual. Esse olhar encontra
suas raízes na pintura renascentista (BERGER, 1972). Benjamim (1985) o interpreta como a consciência
sempre presente que o ator de filmes (no caso, a modelo) tem do público. Entretanto, esse olhar, de modo
algum, é único. Constantemente os olhos das modelos estão fechados ou orientados sonhadoramente
para um ponto no extracampo. Também podem se concentrar em um ator ou evento, dentro ou fora da
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encenação retratada (como no caso do sorriso da modelo na Figura 2).
Assim, a mulher da Playboy é representada sob diversas formas ritualizadas de subordinação
(o decúbito, o nu traseiro, de gatinhas) e se retira de cena (fechando os olhos, ou negando o
olhar reconhecedor da predominância do observador), estabelecendo assim uma ligação com o
gozo sexual. Ela deve estar disponível sexualmente (mesmo que virtualmente) embora não perca
necessariamente sua autonomia: os códigos informacionais dizem respeito a uma situação, não
definem o ator social em si.
Figura 2 Os códigos informacionais predominantes nas fotografias de nus da revista Playboy

Fontes: Playboy, Polônia, edição 08.2010.

4.3 Vestindo e desnudando o corpo
Se o erótico se funda na permanência do desejo não consumado, sua satisfação deve
necessariamente ensejar seu renascimento. Códigos devem, refletindo o caráter cíclico da reprodução,
sugerir a expectativa de satisfação e a permanência do desejo. Assim, de um lado, recorre-se à referência
aos rituais do strip-tease ou similares; de outro, nega-se a visão total do corpo, o que, em si mesmo,
constitui um fator de erotização. A Figura 3 retrata as duas dimensões. Na primeira fileira, é iminente
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o desnudar total. Na segunda, há um obstáculo, mesmo que figurativo, à visão plena do corpo, que
aparece vestido com peles de animais, espartilhos, coletes, corpetes, diversos tipos de lingerie, coberto
por véus e outros tecidos translúcidos, ou mesmo pintado. Um recurso que vem sendo utilizado desde o
surgimento da revista é as vestimentas trançadas como rede, chegando-se ao emprego de, literalmente,
redes de pescador.
Figura 3 Vestindo e desnudando o corpo o corpo feminino

Fontes: Playboy, Eslovênia, edição 09.2010; Playboy, USA, 03.1973; Playboy, Brasil, 02.1980; The Girls of Playboy,
EUA, v.4, 1980; Playboy, Brasil, 11.2009; Playboy, USA, 12.1955; Playboy, Romênia, 09.2010; Playboy, Ucrânia,
03.2011.

4.4 O corpo excêntrico
Nas fotos publicitárias, Goffman (1979) percebeu a tendência a retratar os atores femininos
em posições não solidamente apoiadas no solo. Assim, o joelho aparece dobrado, deslocando o centro
de equilíbrio do corpo e induzindo torções. O corpo feminino procura apoios laterais. Mulheres são
representadas deitadas com mais frequência que os homens. Playboy, num claro apelo eroticizante,
adota a prática e a prolonga. O corpo da mulher tem o centro de gravidade deslocado, as posições
adotadas são potencialmente sexuais, a percepção de fragilidade feminina encontra paralelo na leveza
de seu corpo. Na exacerbação do código que o revela, a água, aliada à sua característica erótico-sexual de
fluido que escorre, torna-se o meio matriz que permite ao corpo feminino flutuar e escapar à imposição
do eixo gravitacional, como ilustra a figura 4.
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Figura 4 A excentricidade dos corpos femininos

Fontes: Playboy, USA, edição 08.1955; The Girls of Playboy, EUA, v.3, 1978; Playboy, USA 03.2000; Playboy,
Polônia, 03.2010; Playboy, México, 02.2010; Playboy, Lituânia, 06.2011 (duas últimas fotos).

4.5 Toques
O toque feminino, como descrito por Goffman (1979), contorna o objeto, acaricia-o mais que
o manipula, envolve-o mais que o agarra – em suma, é mais delicado e menos utilitário que o toque
masculino. Essas representações do toque feminino são exaustivamente exploradas pela Playboy. Em
uma dada direção, o autotoque sexualizado converte-se em encenações de masturbação. A sutileza de
alguns tipos de autotoques erotizam o corpo-objeto, metaforizando-o em algo precioso e frágil. No
outro extremo, o toque passa a adquirir valor em si mesmo, dedicando-se fotografias exclusivamente a
ele. No limite, fotograva-se a tensão palpável de um potencial de toque feminino, mãos que se ofertam,
convergindo-se para representações artísticas: veja a Figura 5.
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Figura 5 Toquess

Fontes: Playboy, USA, edição 01.1959; Playboy, Eslovênia, 08.2010; Playboy, Croácia 01.2010; Playboy, Holanda
06.2011; Playboy, Brasil, edição especial, n.362-B, 2005; Playboy, Rússia, 07.2011; Playboy, França, 05.2008;
Playboy, Rússia, 08.2011; Playboy, Filipinas, 02.2011.

4.6 A Boca
A boca, ponto erótico por excelência, é extremamente visada nas fotografias da Playboy. O toque
na região da boca é um dos autotoques mais comuns. Frequentemente há planos de detalhes de lábios
e língua. As modelos fumam, bebem ou comem em muitas fotografias. Também chupam picolés ou
pirulitos, seus próprios dedos, ou variados objetos como bijuterias (parece haver uma especial fixação
por picolés e pirulitos, o que sugere uma aproximação com o universo infantil, assim como a própria
ênfase sexual no oral). Essas encenações são bastante sexualizadas e algumas são desconcertantes,
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como mostra a Figura 6.
Figura 6 A Boca.

Fontes: Playboy, USA, edição 07.1990; Playboy, Brasil, edição especial, n.362-B, 2005 (segunda e terceira fotos);
Playboy, Dinamarca, 08.2008; Playboy, França, 12-01.2009; Playboy, Croácia, 01.2010; ; Playboy, Croácia, 05.2010;
Playboy, Argentina, 01.2010; Playboy, Argentina, 05.2010; Playboy, Eslovênia, 04.2010.

4.7 Líquidos
Se o corpo submerso ajuda a promover uma reconfiguração do centro de equilíbrio do corpo
feminino, como se apontou, lembra também a reprodução humana e evoca representações erotizadas.
O banho é uma atividade íntima na qual o corpo está nu. A água está mais ligada ao verão, época
de pouca roupa e menos trabalho. O corpo molhado revela suas formas – as modelos vez ou outra
aparecem de blusa molhada. As encenações das modelos são bem-humoradas, leves e infantis quando
se espalha algum outro líquido que não água em seus corpos – caldo da uva espremida tem sido
constante, mas também sucos de outras frutas ou mesmo chocolate derretido (veja a Figura 7). No
entanto, no que diz respeito à água, o assunto torna-se mais sério. Fotos das modelos brincando com
água ou realizando divertidas acrobacias submersas aparecem, mas não são tão comuns como as que
reproduzem encenações erotizadas em banheiras de hidromassagens, banhos de espuma (praticamente
uma instituição no mundo da Playboy), tinas, nas zonas de arrebentação das ondas ou em rios, riachos
ou lagos. As duchas e chuveiros aparecem tão frequentemente, e entram nas encenações de tal forma,
que não se pode evitar uma analogia crua com a ejaculação – analogia que não tem nada de absurdo
como pode parecer à primeira vista, como se mostrará adiante.
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Figura 7 Líquidos

Fontes: Playboy, USA, edição 10.1957; ; Playboy, USA 07.1959; Playboy, USA, 12.1974; Playboy, Brasil 06.1981;
Playboy, Brasil 12.2005; Playboy, Argentina 05.2010; Playboy, Brasil 04.2010; Playboy, Sérvia 03.2010; Playboy,
Alemanha 07.2011; Playboy, Polônia 06.2011.

4.8 Fantasias e personagens representados
Playboy é uma revista bem-humorada. As modelos encenam uma infinidade de papéis, como
operárias, ginastas, bailarinas, estudantes, professoras, foliãs, patinadoras, baianas, havaianas, guardasflorestais (canadenses), índias, feiticeiras, aeromoças (um dos preferidos, sem dúvida), noivas, lutadoras
de boxes, jogadoras de futebol (outro muito comum em todo o mundo), stripers, camponesas, rainhas
do antigo Egito ou Maria Antonieta, capitãs de navios, super-heróis (como a Mulher-Maravilha),
coelhinhas (claro), cowgirls, toureiras, pescadoras, demônios, anjos, jogadoras de beisebol, índias, e
outros que a imaginação puder alcançar (veja alguns exemplos na Figura 8). Essas representações
nunca são realistas – as roupas utilizadas, por exemplo, quase sempre são imitações infantis das reais.
Em todas essas encenações, os códigos informacionais básicos descritos anteriormente são utilizados
para compor a representação do corpo da personagem. Assim, a índia posará nas pontas dos pés, a
jogadora de tênis logo estará em um convidativo decúbito sobre o saibro e, quando for a hora, a modelo
despe-se da personagem para entrar em um transe erotizado. Essa tradição lúdica de representação
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dentro da representação ajudará a entender a ideologia do “mundo da Playboy” quando a modelo,
famosa por alguma atividade, representa a si própria no ensaio.
Figura 8 Fantasias e personagens representados

Fontes: Playboy, USA, edição 01.1955; Playboy, USA, 03.1975; Playboy, Brasil, 02.1978; Playboy, Brasil, 06.1981;
Playboy, França, 12-01.2009, Playboy, Brasil, 12.1984; Playboy, Sérvia, 06.2010; Playboy, Sérvia, 07.2010;
Playboy, Polônia, 12.2010; Playboy, México, 06.2011.

4.9 A representação da vida das modelos: a predominância do código
Profissionais que se destacam em seu campo de atividade podem ser convidadas pela Playboy
para realizar um ensaio (algum tipo de pré-fama é exigida para estampar uma capa da revista, mesmo
que seja a fama efêmera de participantes de reality shows). Essas profissionais, não importam sua
especialização ou força física, deverão se submeter aos códigos de subordinação feminina que
prevalecem na revista.
As primeiras fotos da Figura 9 retratam profissionais norte-americanas de bodyshaping,
wrestling e show gladiator. Todas exibem seus corpos torneados (padrão típico de representação da
masculinidade) em fotos que obedecem aos cânones adotados pela Playboy de idealização do desejo
masculino e da beleza feminina (padrões típicos de representação da feminilidade). Claro, não há
problema algum em que elas sejam assim retratadas, mas o código é único, uniforme e invariável – seria
muito raro que elas fossem fotografadas pela revista de uma forma que acentuasse a tipicidade de sua
beleza. Na segunda e terceira fileiras da Figura 9, retrata-se Maroca, participante do Big Brother Brasil
e ex-policial, Ida – famosa jogadora brasileira de vôlei na década de 90, e Andrea Lopes – tetracampeã
brasileira de surf.
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Figura 9 A representação da vida das modelos: a predominância do código

Fontes: Playboy, USA, edição 01.1955; Playboy, USA, 03.1975 (segunda e terceira fotos); Playboy, USA, 11.2000
(quarta e quinta fotos); Playboy, Brasil, 05.2010; Playboy, Brasil, 09.1996 (sétima e oitava fotos); Playboy, Brasil,
01.2007 (nona e décima fotos).

4.10 Alheamentos, desvarios, enlevos e excitação: as retiradas consentidas femininas
Goffman (1979) apontou que as retiradas consentidas, usualmente psicológicas, pressupõem
um tipo de subordinação, já que o ator confia no ambiente e nos outros atores o bastante para remover
sua atenção. Se esses raciocínios de fundo darwinista podem ajudar a compreender melhor a definição
da situação pelos atores, o conceito de hiper-ritualização pode ser mais útil ainda. Ao ver do autor, as
exibições efetuadas nas interações sociais tendem a ser hiper-ritualizadas nos anúncios publicitários. As
representações são exageradas e metareferenciadas (extraídas do contexto usual das relações cotidianas).
Nitidamente, o mesmo ocorre nas fotografias da Playboy (ver Figura 10). A excitação das
modelos, a subordinação exacerbada de algumas posturas, as fantasias absurdas e kitsch, todas essas
hiper-ritualizações não pretendem ser apreendidas literalmente. Elas são facilmente assimiladas
basicamente porque as utilizamos cotidianamente nas relações sociais. Que sejam aceitas em sua forma
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intensificada pressupõe certa reflexividade inerente aos processos sociais contemporâneos (GIDDENS,
2002) e o reconhecimento de que apreendemos as exibições porque as utilizamos utilitariamente
nas interações, dessa vez com a mídia, a revista. Se se admite que as representações constituem o
fundamento dos relacionamentos na vida cotidiana (GOFFMAN, 2009), não há como negar que as
máscaras fundam as identidades. Ou seja, essa representação do desejo passa a ser o próprio desejo
masculino, pelo menos em parte. E a beleza feminina é expressa quase como uma paródia.
Figura 10 Alheamentos, desvarios, enlevos e excitação: as retiradas consentidas femininas

Fontes: Playboy, USA, edição 01.1974; Playboy, Brasil, 05.1976; Playboy, USA 07.1990; Playboy,
USA 09.1990; Playboy, Brasil, 05.2004; Playboy, França, 04.2008 (sexta e sétima fotos); Playboy,
Argentina, 02.2010; Playboy, Argentina 03.2010; Playboy, Grécia, 03.2011.
4.11 Agrupamentos
Para a Playboy, o corpo feminino pode ser belo e exclusivo, mas não é único. Uma playmate
sucede à outra. Isso é visualmente claro quando se retratam corpos femininos em um agrupamento e se
formam figuras geométricas com eles. Uma predileção da revista é as gêmeas e trigêmeas, que aparecem
espalhadas pelas edições. Alguns exemplos constam na figura 10. As representações uniformes e suas
reproduções criam tensões nas individualidades. Mesmo em um esquema lúdico e erotizado, surgem
vozes dissonantes no mundo da Playboy (ver as duas últimas fotografias na sequência da Figura 11).
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Figura 11 Agrupamentos

Fontes: Playboy, Brasil, edição 06.2002 (primeira e segunda fotos); Playboy, Brasil, 10.199;
Playboy, Brasil, 09.2006; Playboy, USA, 01.2000; Playboy, USA, 05.2000; Polônia 01.2010
(sétima e oitava fotos).
4.12 A presença do masculino
Ao se referenciar o universo masculino, não como o espectador onipotente, mas como ator
social que conduz performances de exibições de gênero, pode-se indagar, em um primeiro momento,
se os códigos informacionais utilizados na exibição do corpo feminino são intrinsicamente femininos.
Não são. Estão mais relacionados a uma forma de ver, se não totalitária, ao menos limitante e pouco
generosa, erigida sobre a perspectiva renascentista que privilegia a posição do espectador. No entanto,
se utilizados esses códigos na representação de corpos masculinos, abandona-se o mundo da Playboy,
como se constata ao examinar as quatro primeiras fotos da sequência da Figura 12 (reproduzidas de
uma revista dirigida ao público gay, sendo que a terceira é de um famoso fotógrafo norte-americano de
moda e celebridades – compare esta última com a quarta, que utiliza o mesmo código mas retrata duas
mulheres).
A posição masculina no universo da Playboy não parece ser tão coesa como a feminina. Por um
lado, a figura masculina aparece como o espectador onipotente que desfruta, ou aquele que no plano
diegético das fotografias enlaça e possui as mulheres, e lhes dá prazer (fotos 5 e 6 da sequência da
Figura 12). No entanto, essa posição, embora frequente, não é única. Eventualmente o homem aparece
como aquele que deseja e não possui. Na Figura 12, a Playboy francesa aborda o tema com dramática
seriedade: há desejo e sofrimento no olhar do homem que cobiça a modelo alheada que sutilmente
protege seu sexo. A Playboy mexicana prefere o lado cômico: o popular palhaço Brozo, mistura supresa
e desejo ao comtemplar, dissimulado, a mais popular ainda La Reata, ilustrando uma posição masculina
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bem reconhecida: a daqueles que cobiçam a “gostosa” da Playboy mas sabem que “é muita areia para
meu caminhãozinho”. A Playboy brasileira inverte dramaticamente a situação do espectador poderoso:
Priscila, continuando a encenação da imagem que construiu durante sua participação no Big Brother
Brasil, estreia o ensaio “Princesa Devassa”, onde é desejada ardentemente pelos homens a seus pés.
Figura 12 A presença do masculino

Fontes: Junior, Brasil, edição 08.2011 (primeira e segunda fotos); foto de Herbert Ritts; Playboy,
Hungria, 03.2011; Playboy, USA, 11.1964; The Girls of Playboy, EUA, v.5, 1982; Playboy,
França, 04.2008; Playboy, Brasil, 08.2009; Playboy, México, 10.2010 (nona e décima fotos).

4.13 A metáfora crua
Talvez um dos aspectos mais claros da hipersexualização na representação do corpo feminino
e na adoção dos preceitos publicitários das exibições de gêneros pela revista seja as “metáforas duras
ou cruas”, eventualmente empregadas em suas páginas. A explicitação figurada da sexualização das
encenações parece ter sido incorporada ao código informacional da Playboy (quase como que na
impossibilidade de explicitação do sexo). Veja-se a Figura 13.
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Figura 13 A metáfora crua

Fontes: The Girls of Playboy, EUA, v.2, 1973; Playboy, USA , 06.1977; The Girls of Playboy, EUA, v.4, 1980;
Playboy, Croácia, 05.2010; Playboy, México, 05.2010; Playboy, Argentina 03.2010; Playboy, Brasil, 03.2010;
Playboy, Holanda, 06.2011 (oitava, decima e décima-primeira fotos); Playboy Argentina 01.2011 (nona foto).

3.14 Infantilização
Embora tenha percebido que as exibições de gênero do tipo das retiradas consentidas e
das ritualizações de subordinação infantilizavam a posição feminina, Goffman (1979) julgava
(acertadamente) que isso se devia ao tipo de interação social que se instituía; nesse sentido, a relação
entre adulto e criança assemelhava-se à relação entre homem e mulher. O fundamento de seu argumento,
resumidamente, é o que o trato com as crianças é essencialmente condescendente: priorizam-se e
orientam-se as crianças, mas elas não são realmente levadas em conta em sua individualidade (a não ser
que seja expressa como uma necessidade a ser atendida). Assim, por exemplo, fala-se sobre a criança
na sua frente como se ela não existisse, ou ouvem-se divertidamente seus argumentos ou expressões de
desejo sem os levar a sério.
Playboy flerta constantemente com a ideia de infantilização. Os alheamentos e enlevos femininos
ou a posição subordinada feminina estabelecem uma associação implícita, porém imediata, da mulher
com a criança. Mas a revista vai além. O código é duro: a mulher é frequentemente metamorfoseada
em criança (de fato, outro tipo de analogia crua): veja-se a Figura 14. Claro (reitera-se novamente), o
código nada diz sobre o ator em si, mas sobre sua agenda de exibições, sua intenção de inserção no
social. Provavelmente esse é o fundamento existencial, ou o álibi, das figuras arquetípicas de Lolita ou
da ilicitamente atraente estudante de minissaia. No entanto, o código bruto é sistematicamente utilizado
(um jogo erótico?) e as fronteiras talvez sejam menos demarcadas do que se gostaria.48
Figura 14 Infantilização
48
O que, do ponto de vista epistemológico, enseja uma perigosa pauta de pesquisa: na linha adotada tratar-se-ia
de compreender as diferenças entre os códigos da Playboy e da publicidade e suas apropriações pelo pedófilo na representação do nu
adotada.
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Fontes: Playboy, USA, edição 01.1959; Playboy, USA, 07.1960 (segunda e terceira fotos); Playboy, Espanha,
06.1980; The Girls of Playboy, EUA, v.5, 1982; Playboy, Brasil, 12. 2004; Playboy, Brasil, edição especial, n. 362-B,
2005; Playboy, França, 09.2008; Playboy, Argentina, 02.2010 (nona e décima fotos).

3.15 As fronteiras com as representações artísticas
No decorrer do texto, muitas vezes a hiperritualização do código, no fundo uma questão de
reflexividade, como Goffman (1979) apontou, produziu tensões e tentativas de resolução (vejam-se
novamente as últimas fotos da Figura 11 ou olhe-se sob outro ângulo a Figura 4 ou a Figura 5). Se
algumas fotos da Playboy constituem arte é uma pergunta que ultrapassa em muito o escopo deste
artigo. No entanto, não é difícil dizer que o código utilizado em algumas fotos da revista (mesmo que
a título de imitação) é bem semelhante ao código utilizado em algumas representações artísticas de
fotógrafos consagrados como “artistas”. Por outro lado, alguns desses fotógrafos utilizam códigos que
em nada lembram os comumente empregados pela revista, ou mesmo se lhes opõem.
Para uma ligeira comparação, veja-se a Figura 15. Na primeira fileira, constam fotografias da
Playboy. Na segunda, as quatro fotografias iniciais são de fotógrafos reconhecidos. A terceira e quarta
utilizam códigos bastante semelhantes aos da Playboy (ou vice-versa). Tal não ocorre com a primeira e
segunda, que expõem o corpo das modelos de maneira inusitada, não utilizando os códigos habituais,
ou os utilizando de maneira deslocada. A quinta é uma tela de Vermeer.
Figura 15 As fronteiras com as representações artísticas
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Fontes: The Girls of Playboy, EUA, v.1, 1968 (primeira e terceira fotos); Playboy, Brasil, 08.1982 (segunda foto);
Playboy, Colômbia, 03.2011; Playboy, Grécia, 10.2010; a modelo Bettina Rheims fotografada por Catherine Millet;
Charis Wilson fotografada por Edward Weston; foto de Asia Argento; foto do fotógrafo Richard Avedon (Twiggy);
pintura de Vermeer.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O primeiro fato que chamou atenção na pesquisa foi, determinados certos códigos informacionais
básicos, a invariância de sua manifestação no tempo e no espaço. Desde as primeiras edições da revista
em 1953 eles puderam ser notados e, décadas depois, alastraram-se para um grande número de países
mantendo relativa uniformidade. As fotografias são claramente datadas: as marcas da pele queimada pelo
sol, o penteado, os acessórios utilizados, a forma dos corpos, o nível de nudez apresentado, a presença
ou não de tatuagens, a depilação, tudo isso permitia precisar pelo menos a década da fotografia com
relativa certeza. Entretanto, os códigos estavam lá desde o início. A origem geográfica podia explicar
diferenças de etnicidade, mas não influiu nos códigos (talvez porque, em parte, a expansão para muitos
países, especialmente os do leste europeu, foi recente, ou porque o esquema multinacional permite as
trocas frequentes de fotografias entre os representantes nacionais, mas muito provavelmente porque os
códigos da revista, como os publicitários, predominam em países de certa homogeneidade cultural e, a
partir da década de 90, econômica e política).
As exibições de gênero apontadas por Goffman em 1979 não parecem ter se modificado. Todas
elas, especialmente as relativas ao gênero feminino, por uma questão de escopo, foram encontradas nas
fotografias da Playboy (não obstante a ênfase em códigos que dizem respeito aos gêneros, lembre-se
sempre de que Goffman estava mais interessado em entender as motivações e interações do ator social
do que estabelecer grandes diferenciações de ordem social relativas a gênero). Isso sugere que, se
as sociedades ocidentais mudaram, o mesmo não aconteceu, pelo menos na mesma intensidade, com
nossas micropráticas informacionais na interação social cotidiana.
Notadamente, os mesmos códigos utilizados pelas fotografias da publicidade foram empregados
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pela revista na representação do nu feminino. Logo, pode-se suspeitar que há um reforço constante
desses padrões nas diferentes mídias e veículos. Pode ser interessante compreender também que, para
se vender picolés ou carros, utilizam-se os mesmos códigos que constituem os nus da revista.
No entanto, esses códigos não são cegamente apropriados pela Playboy. Sempre pareceu
haver razões pragmáticas para a (hiper)utilização das exibições de gêneros na representação dos nus.
Por exemplo, o conceito de corpo feminino excêntrico, integrado à idéia de Goffman dos rituais de
subordinação, recorre a códigos que embelezam o corpo da mulher, como o estiramento de músculos
(na ponta dos pés ou em salto alto) e posições que ocultam imperfeições ou acentuam características
sexuais (decúbito). As ausências ou retiradas consentidas adquirem uma inevitável sentido sexual (a
simulação do gozo) ou coadunam com a ideologia propagada da revista, o carpe diem hefneriano (o
riso e alegria das playmates).49
Por outro lado, não somente essas exibições de gênero são empregadas pela Playboy. Mostrouse a que outros artifícios a revista recorre, como as metáforas que evidenciam brutalmente o sexo
que não chega a ser graficamente explicitado, as práticas recorrentes e propositais de infantilização da
sexualidade, a ambiguidade da posição masculina no universo da Playboy – afinal apenas uma minoria
de homens pode ter, como Hefner, tudo o que é mostrado nas páginas de sua revista.
Pode ser verdade que, como a revista se gaba, ela foi uma precursora do pensamento liberal e
de práticas igualitárias e libertárias, opondo-se ao racismo e a medidas restritivas ao livre pensamento
e ação. Playboy teria publicado a primeira fotografia de nu de uma mulher negra e teria colaborado
para a “revolução sexual”. No entanto, a proposição não encontra, em toda a sua extensão, fundamento
empírico. A expressão “o mundo da Playboy” tem sua razão de ser. É um clube privado destinado aos
iguais, para os quais a liberdade é assegurada. Mostrou-se como as encenações da revista uniformizam
e simplificam o mundo real, tornando todas as playmates idênticas, sexualmente idênticas, e reduzindo
seu papel no mundo externo. A felicidade no universo da Playboy parece emergir de uma violência
castradora da diversidade do mundo de fora. O código tornou-se uma fórmula econômica e medida
compulsória.
No entanto, é o estudo dos códigos informacionais, com base em Goffman, que possibilitou
atingir essas conclusões. Acredita-se que esse pressuposto teórico funda uma metodologia por si só,
que acentua os aspectos informacionais e adapta-se a diferentes corpora, como interações sociais
representadas em mídias específicas, cinema, fotografia, e outros, estabelecendo ainda uma fronteira com
a antropologia e sociologia. Ao mesmo tempo, pressupõe-se, nessas articulações, um tipo de usuário da
informação historicamente menos ressaltado pelo campo, que, pelo menos em suas primeiras décadas,
privilegiou o usuário sistêmico e funcional, mesmo quando, nos anos 80, abordou a informação social,
para, sob o viés crítico, acabar por diferenciar informação boa e má, conservadora ou democratizante
(ARAÚJO, 2008). Nesse sentido, o conceito de informação social constitui-se, sob a abordagem
materialista, nas tramas das interações sociais, originando usos reducionistas e objetificadores ou, quem
49

GT3

Ver WATTS (2008).

1014

sabe?, usos surpreendentemente impertinentes e libertadores, mas nunca dando margem a análises
funcionalistas ou militantes. Essa falta de amarras do objeto de estudo, esse espaço livre em que se
desenrola, pode contrapor-se, é verdade, a um herdado viés funcionalista da Ciência da Informação,
mas o potencial descritivo e explicativo serve de expressiva compensação. Pretende-se que os códigos
informacionais, como empregados aqui, tenham servido de instanciação da perspectiva adotada. Em
sua nua materialidade, a simplicidade dos códigos informacionais é enganosa; o estudo de seu uso pode
dizer muito dos atores sociais, de sua interação e interesses, e de como os processos socioinformacionais
traçam seus percursos no tempo.
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COMUNICAÇÃO ORAL

ENTRE A INFORMAÇÃO E O CONHECIMENTO: FATORES
MEDIATIVOS E COGNITIVOS NOS CENTROS DE
DOCUMENTAÇÃO PAULISTAS
Marinaldo Fernandes Dionísio
Resumo: A pesquisa visa analisar os processos ligados à mediação entre usuário e profissional da
informação e as variáveis cognitivas que se estabelecem entre eles nos Centros de Documentação
CEDAP (Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa), da Universidade Estadual Paulista, campus
de Assis, no CME (Centro de Memória e Documentação da Educação da Faculdade de Educação) da
Universidade de São Paulo, campus de São Paulo e no CEDAE (Centro de Documentação Cultural
Prof. Alexandre Eulálio) da Universidade de Campinas. Como objetivo específico desta análise,
visamos compreender os níveis das relações sociais que estão sintonizados cognitivamente entre o
usuário e o profissional da informação. A pesquisa, valendo-se inicialmente do delineamento estudo
de caso, pretende utilizar uma proposta metodológica qualitativa, baseada na técnica de análise
Discurso do Sujeito Coletivo. Entende-se os Centros de Documentação como um elemento cultural
fundamental do processo de criação do conhecimento na sociedade, por isso, deve estar sintonizado
às novas premissas informacionais e comunicacionais que se põem sobre o mundo.
Palavras-chave: Mediação da Informação. Cognição. Informação. Conhecimento. Centro de
Documentação.
1 INTRODUÇÃO
Para refletir sobre qualquer aspecto ou dimensão cultural é necessário referendar os parâmetros
que estão incorporados à sua estrutura cognitiva (GEERTZ, 1975). O Centro de Documentação, em
sua origem, se constituiu como uma espécie de recorte temático dos aspectos culturais da sociedade
que representa (história, memória, identidade) integrando-o à dimensão monumentalista (LE GOFF,
1990; GONÇALVES, 1996). Sua caracterização hoje como espaço da cultura solicita superar essa
concepção histórica inicial, ou seja, de “lugar da memória”, “do documento” e “de versão da história”
“para lugar de se encontrar com a memória”, “a cultura”, “a informação”, “o conhecimento”, “o
esclarecimento”, etc. Nessa condição, nos voltamos para a análise da mediação da informação e do
conhecimento em relação ao usuário e ao profissional da informação, vistos como elo fundamental de
toda a ação que norteia a interação cognitiva no Centro de Documentação. Esta questão inicial recai
no sentido de perceber como o Centro de Documentação se encontra estruturado pelos processos
mediativos, e de que forma estes atuam na interação e nos propósitos entre o usuário e o profissional da
informação. Para tanto, dispomo-nos, objetivamente, a analisar os aspectos mediativos que atuam nos
Centros de Documentação do CEDAP (Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa) da Universidade
Estadual Paulista, campus de Assis, do CME (Centro de Memória e Documentação da Educação da
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Faculdade de Educação) da Universidade de São Paulo, campus de São Paulo e do CEDAE (Centro
de Documentação Cultural Prof. Alexandre Eulálio) da Universidade de Campinas. Elencam-se, entre
estes, dois aspectos importantes: o primeiro quanto à origem, objetivos diversificados e o caráter
geral dos mesmos; em segundo, o estabelecimento da tipificação plural da população alvo, ou seja,
o usuário composto pelo universo de pesquisadores, estudantes e interessados em informações
objetivas e, finalmente, o profissional da informação, conformado por documentalistas, historiógrafos,
arquivistas, bibliotecários, técnicos, etc. Nessa ampla compreensão, alimentamo-nos em correlação
às filosofias integradoras de diferentes áreas, como a ciência da informação, educação, psicologia,
história, sociologia e a semiótica, no sentido de compreender os elementos sociais e culturais que
atuam sobre os mesmos.
A partir das diretrizes teóricas destas disciplinas apontamos uma direção para a compreensão
dos contextos e dos parâmetros que regem as filosofias do uso e da produção da informação e do
conhecimento em diferentes contextos, vistos também como princípios de senso educativo cognitivo.
Como fundo e objetivo geral a esta dúvida inicial, aventa-se, também, ponderar sobre a natureza da
mediação: se homogênea ou heterogênea entre os Centros de Documentação, em diferentes campi
das Universidades Públicas Paulistas, e, bem como, perceber como estes Centros estão inseridos no
processo político institucional das mesmas quanto a sua dimensão e importância.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Este, por sua vez, está sendo estabelecido em função do que julgamos ser necessário
compreender, ou seja, como se constrói o elo de comunicabilidade nos Centro de Documentação e
como este pode ser afetado por diferentes variáveis, localizadas entre o usuário e o profissional da
informação. Para Fayard (2000), por exemplo, a disseminação e a democratização da informação
ocorrem em uma relação de tensão, espera ou surpresa. E destas nasce a tensão interna que orienta
a socialização da informação e do conhecimento. Neste sentido, incluindo a percepção de Aquino
(2007), frente a esta definição, percebe-se que o que se discute é mesmo a dimensão da ação mediativa
face os elementos de interação presentes nas relações entre o usuário e o profissional da informação.
Utilizando, então, Paulo Freire (1982) para dar lastro às nossas interrogações de senso cognitivo,
supomos condicionar as formas de conscientização para perceber a capacidade do indivíduo nos
processos interativos e, deste modo, entender que a cada ação mediada, entre o uso e a produção da
informação e do conhecimento, pode também corresponder etapas do desenvolvimento e das formas
de consciência. Compreende-se, neste sentido, que é na composição desse processo que o indivíduo,
que usa e lida com a informação, assume um posicionamento epistemológico que é estabelecido entre
o “buscar” e o “conhecer”, os quais se realizam na dimensão dialética do indivíduo com o mundo.
Nesta reflexão procuramos sentido nos moldes teóricos interpretados por Gonzalez de Gómez
(1983), em relação aos cenários integradores entre o público, fontes e canais de informação diante das
novas premissas informacionais globais e que oferecem contraponto à cultura local e estão refletidas na
estrutura de ação e atuação dos centros de documentação. Essa autora considera que a representação/
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conhecimento/informação são resultante do constructo sociocultural, constituído nas relações dos
homens com os próprios homens (DE GÓMEZ, 1983, p. 13). O que confirma nossa preocupação ao
situar, diante da interação, os elementos constantes no arquivo, na biblioteca, nos documentos e no
próprio Centro como resultantes dessa. Para Capurro (2003), por exemplo, o caráter social da Ciência
da Informação implica no estabelecimento de uma relação entre sujeitos (uma ação de informação),
pois considera que só tem sentido falar em conhecimento se compartilhado com outros. Este autor
concebe, então, a informação como uma prática social em aproximação às concepções de Paulo
Freire (1982) vistas anteriormente, isto é, formas de conscientização que atuam entre os indivíduos
que ali operam. São formas de consciência que, situadas, sinteticamente, podem ser compreendidas
como a consciência ingênua, onde a realidade dos fatos é percebida como estática, a intermediária,
na qual o fato para o indivíduo parece superior e a ele se submete transferindo responsabilidade
e autoridade e a consciência crítica na qual o indivíduo capta os fatos, desoculta as razões que os
explicam, compreende causas e circunstâncias, desvela a realidade e procura humanizar-se em busca
da ação social transformadora (BRENNAND, 2003).
A esses estágios cabe uma reflexão no sentido de estabelecer que essas relações são mediatizadas e,
admitem, portanto, entender que a informação é estratégica e que o indivíduo ao utilizá-la pode oscilar
psicológica e socialmente na sua compreensão (BERGER e LUCKMANN, 1973; MORIN, 2000).
Situamos nossa preocupação com a “afetação”, interferindo na qualidade da produção da informação e
conhecimento no Centro de Documentação. Esse é o fulcro central às nossas interrogações, pois permite
estabelecer níveis de compreensão dos sujeitos, a consciência predominante nas ações e atuações
mediativas entre usuário e profissional da informação, perante as novas demandas informacionais,
além das questões culturais que se apresentam multiplicadas para a Ciência da Informação.
Para finalizar, apresenta-se em epítome à seguinte interrogação: Estaria o profissional da informação
preparado para lidar com as novas e ambivalentes questões da ciência que se põem para o usuário
definir em seus questionamentos multi e transdisciplinares quando acessa, por exemplo, o Centro
de Documentação, com o objetivo de esclarecer uma dúvida ou fixar uma crença no sentido, por
exemplo, descrito por Peirce (1975) em sua filosofia?
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em relação aos procedimentos metodológicos, o caráter social desta pesquisa converge para a
utilização dos aspectos qualitativos na construção da pesquisa que envolve realidades fenomenológicas
em si (MIRANDA, 2003). Assim, esta se constitui fenomenologicamente e propõe, pelo caráter do
estudo de caso, contraposto a elementos comparativos recortar os contextos diferenciados dos centros
de documentação em relação aos aspectos mediativos e cognitivos estabelecidos entre o usuário e o
profissional da informação. A metodologia aplicada prevê utilizar para a coleta de dados a entrevista
(com questões abertas), sendo que o exame dos conteúdos e a fundamentação da análise dos dados
situam-se na análise do discurso, em especial, a Análise do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).
Esta teoria é definida como um procedimento metodológico de natureza qualiquantitativa que visa
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a ultrapassar impasses significativos da representação social em pesquisas, geralmente centrada no
indivíduo singular, buscando alternativa para procedimentos amostrais representativos na escala
coletiva e o controle de variáveis sobre a natureza argumentativa e discursiva da formulação do
pensamento (LÈFREVE e LÈFREVE, 2005). Os elementos indicados por esta técnica alinham-se
também aos supostos semióticos peirceanos, entendendo-os no sentido de recuperar, pela natureza
dos depoimentos baseados em pesquisas qualitativas aspectos da representação social. Para Peirce,
segundo Almeida (2005), representar não é reproduzir simplesmente um objeto tendo como referência
aspectos de sua estrutura e forma. O ato de representar supõe uma íntima relação entre os elementos
disponíveis na consciência do sujeito/indivíduo. Assim Lefèvre e Lefèvre (2005) buscam estabelecer
questões semióticas (iconicidade e interpretação) para associar ao objeto do signo, nesse caso, o
pensar dos indivíduos.
Por outro lado, a questão aberta é capaz, como proposta metodológica, de produzir como
resultado concreto um discurso, “[...] que é o modo como as pessoas, enquanto seres sociais costumam
trocar ideias” (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2005, p. 27). Para tanto, um roteiro inicial sugerido por
Mendonça (2007) e apoiado em Lefèvre e Lefèvre (2005) seria estabelecer uma etapa de pré-teste
em alguns sujeitos tais quais os que serão entrevistados de fato (entre quatro a seis entrevistas) para
que possa estabelecer modificações e adequações de forma e conteúdo na versão definitiva do roteiro
e aplicá-lo então a todos os elencados. Após essa fase, inicia-se a transcrição literal e em seguida a
análise das quatro figuras metodológicas que são: a) Ancoragem; b) Ideia Central; c) ExpressõesChave; d) Discurso do Sujeito Coletivo. Este modelo proporciona as leituras distintas a cada
entrevistado e esta reflete o DSC a partir da interpretação dos dados qualitativa e quantitativamente,
sem ocorrer confusão de dados e permitindo que se conheça e que dimensione com a segurança dos
procedimentos científicos, em detalhe e em forma natural, os pensamentos, representações, crenças e
valores, de todo tipo e tamanho da coletividade, sobre todo tipo e tamanho de coletividade, sobre todo
tipo de tema (MENDONÇA, 2007, p. 161).
4 REFLEXÕES PARCIAIS
Nossa reflexão inicial levou-nos a detectar, na instauração dos processos interativos e
mediativos, entre o usuário e o profissional da informação nos Centros de Documentação, a
concepção do sujeito plural, interagindo local ou virtualmente e estabelecendo múltiplos processos
de interação e intermediação, numa cadeia dinâmica mantida por derivações também plurais, em
relação à tipificação do usuário (especialista e não especialista) e do profissional da informação
(documentalistas, historiógrafos, arquivistas, bibliotecários entre outros) ramificando em diferentes
formas de atuação na produção e disseminação da informação e do conhecimento. Em função disso,
constatou-se a grande incidência de variáveis cognitivas significativas a serem estabelecidas e
estudadas, entre os sujeitos da pesquisa (usuário e profissional da informação), quanto à percepção,
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objetivo, atuação e visão sobre os Centros de Documentação, imiscuído também pelas interferências
dos elementos institucionais da Universidade Pública, que estão em contínua interação com a produção
da informação e do conhecimento, na organização do ambiente social.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As indagações desta pesquisa, norteadas pelas primeiras interrogações e reflexões que lhe
deram partida, demonstram que os supostos interativos e mediativos estabelecidos, entre usuário e
profissional da informação, preveem, por sua amplitude, a necessidade de aprofundar a compreensão
sistemática das tendências e perspectivas verificadas no universo comunicacional contemporâneo,
constatando-se que o Centro de Documentação como um elemento cultural importante desse
processo, está sintonizado às novas premissas informacionais e comunicacionais que se põem sobre
o mundo, com relação aos aspectos da mundialização e da integração em rede. A construção teórica
proposta, indica, portanto, a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a natureza cognitiva
e conceitual dos processos mediativos e interativos que agem sobre os sujeitos nesse espaço, no
sentido de possibilitar novas discussões sobre os seus fundamentos e atuação em face da realidade
multidisciplinar que se impõe perante os rumos da Ciência da Informação.
Abstract: The study aims at analyzing processes associated to the mediation between user and
professional of the information and the cognitive variables that establish between them in the Centers
of Documentation CEDAP (Center of Documentation and Support to Research), of the São Paulo
State University, in Assis, the CME (Center of Memory and Documentation of Education of the
College of Education) of the University of São Paulo, in São Paulo and the CEDAE (Professor
Alexander Eulálio Center of Cultural Documentation) of the University of Campinas. As an specific
objective of this analysis, we aim at understanding the levels of the social relations that are cognitively
closed between the user and the professional of the information. The research, initially defined as a
case study, intends to use a qualitative methodological view, based on the analysis technique called
Speech of the Collective Citizen. The Centers of Documentation are understood as a basic cultural
element of the process of creation of knowledge in the society, therefore, must be syntonized to the new
informative and communicative premises that are on the world.
Keyword: Information Mediation. Cognition. Information. Knowledge. Documentation Center.
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PÔSTER

A MEDIAÇÃO CULTURAL COMO FERRAMENTA DE
COMUNICAÇÃO
NOS MUSEUS DE CIÊNCIAS
Joana Braga, Giulia Crippa
Resumo: Os museus são instituições que acompanham as mudanças da sociedade. Atualmente, notase um foco dessas instituições para o resgate de seu caráter educativo e a crescimento dos museus
de ciências. Além disso, o museu atual sofre influência de novas dinâmicas de visitação e possui
grande disponibilidade de tecnologias para o desenvolvimento de suas exposições. Portanto, neste
contexto, para entender museu como um mecanismo de aprendizado e comunicação, com foco no
conhecimento, é necessário refletir sobre a mediação. Isto porque é através dela e de seus dispositivos
que o museu encontra o caminho para dialogar com o público e possibilitar que a visita museológica
seja uma experiência transformadora.
Palavras-chave: mediação; museu de ciência; comunicação.
1. Introdução
Os museus são hoje vistos como instituições que favorecem o desenvolvimento sociocultural
de uma sociedade e estão engajados em se tornar ambientes de sociabilidade e debate sobre diferentes
temas. A visita ao museu tem o objetivo de construir conhecimento, estimular o pensamento crítico,
além de comunicar. Comunicar no sentido de transmitir informações sobre o objeto museológico.
Dentre estas funções, a comunicação é ressaltada por Rangel (2009, p. 16) como uma forma transversal
de educar diversos públicos, principalmente numa época onde se privilegia a educação continuada,
ou seja, a educação não-formal. Isto é, o museu apresenta alternativas para a criação de experiências
que deslocam o espaço do conhecimento para um ambiente dinâmico e aberto ao diálogo e à troca.
Sendo assim, buscando compreender como esta comunicação irá ocorrer no museu encontra-se
a noção de mediação que irá então integrar as instâncias da exposição museológica e a comunicação,
favorecendo a transmissão das informações para o público e seus desdobramentos. Pode-se dizer então
que a mediação se apresenta como elemento essencial no fazer museológico, pois, favorece a compreensão
do discurso museológico e favorece novas dinâmicas de relações entre o público e a exposição.
2. Diferentes abordagens para a mediação
O termo mediação está presente em disciplinas relacionadas à ciência da informação, à
comunicação, às pesquisas estéticas, aos estudos de recepção do público, e não possui um conceito
único. Na visão de Rasse (2000), a mediação em si não seria um conceito, mas um campo de debate
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teórico e de práticas profissionais.
No plano cultural o termo está diretamente associado às visitas aos museus, onde estão expostas
representações culturais, objetos de arte, de memória científica, entre tantos outros, que compõem o
discurso museológico. Neste cenário, define-se a mediação como uma “aproximação [que] é feita com
o objetivo de facilitar a compreensão da obra, seu conhecimento sensível e intelectual” (COELHO,
1999, p. 248). Pode-se então apontar o papel da mediação como o de um facilitador da comunicação
e apropriação do conhecimento. Para o autor ela é o espaço de comunicação no qual se tecem as
relações dos visitantes com os museus e o patrimônio, assim como entre um público e uma peça de
teatro, ou seja, entre os públicos e as manifestações artísticas.
Esta reflexão aponta uma abordagem funcional da mediação e pode ser complementada com a
noção de que o seu objetivo é tornar acessível ao público obras (ou saberes) e “a sua ação consiste em
construir uma interface entre esses dois universos estranhos um ao outro (o do público e o, digamos,
do objeto cultural) com o fim precisamente de permitir uma apropriação do segundo pelo primeiro
(DAVALLON, 2007, p. 4)”.
O entendimento de Caune (1999, p. 2) integra as visões anteriores, pois, apresenta a mediação
como um conjunto de práticas sociais que se desenvolvem em diferentes domínios institucionais
e que visam construir um espaço legitimado pelas relações interpessoais que nele se estabelecem.
Acredita-se que essas relações podem ser entendidas também como sendo aquelas que se estabelecem
entre o público e a exposição no museu. O autor ainda entende a mediação como responsável pelo
compartilhamento simbólico, sendo que este fenômeno irá ocorrer nos museus a partir do momento
em que o público não possui todas as referências necessárias para uma plena compreensão ou
apropriação da informação.
É importante ressaltar que a apropriação da informação não implica tornar a mediação somente
como uma tradutora dos significados, dos objetos de uma exposição, mas sim como uma ferramenta que
permite a negociação do conhecimento com o público. Esta deve ser a preocupação dos profissionais
que irão pensar a mediação nos museus, pois, “a mediação é feita, então, no sentido de focar o olhar do
visitante, propiciando descobertas, possibilitando uma ampliação da percepção do conteúdo do acervo
e produzindo reflexões e diálogos transformadores” (TOLEDO; CAIUBY, 2008, p. 44).
Portanto, pode-se dizer que, os museus são vistos como atores institucionais de mediação. Isto
é, as exposições museológicas são a forma (mídia) de narrar simbolicamente sobre diversos temas
e exercem o papel comunicativo que legitima as informações no museu. Sendo assim, os museus
devem trabalhar com diferentes dispositivos para exercer sua função de transmitir o conhecimento
para o público, promovendo relações de troca e que atendam as expectativas do público.
Os dispositivos de mediação compreendem desde agentes culturais que realizam visitas
guiadas como qualquer ação que promova a mediação, associando à idéia de
construções de produtos destinados a introduzir o público num determinado
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universo de informações e vivências (arte, educação, ecologia, por exemplo),
ao jornalismo cultural, divulgação científica, à elaboração de políticas de
capacitação ou de acesso às tecnologias de informação e comunicação, etc.
(ALMEIDA; CRIPPA, 2008, p. 1).
Pressupondo então a existência do terceiro elemento na mediação, que se estabelece entre os dois
extremos (por exemplo, entre público e objeto museológico), observa-se que suas ações possuem
algumas características invariáveis. A primeira delas é a expectativa de que se produza um efeito no
destinatário (acesso, aprendizado, etc.). A segunda é que o objeto, ator ou situação de onde se parte,
sofre modificações no processo. Já terceira característica implica que o operador da mediação pode
ser humano ou dispositivo técnico, ou ainda, ambos. Enquanto isso, a quarta implica na certeza de um
impacto sobre o ambiente ocorre. Assim, fica evidente que a mediação é um processo de mão-dupla,
sendo o museu responsável por fornecer informações, mediá-las e o público, além de recebê-las,
reflete e questiona, transformando o conhecimento. Não se pode imaginar o público como receptor
passivo na mediação.
Por fim, pensando na visita ao museu e nos dispositivos didáticos disponíveis, devese considerar que a visita é realizada num tempo breve. Este tempo deve ser considerado para as
estratégias de comunicação e mediação que irão se desenvolver, bem como o fato de que a visita
pode ser realizada em grupo ou individualmente. Para Marandino et al. (2008), o tempo gasto frente
a um objeto ou painel expositivo é determinado não só pela concepção museológica, como também
pelos dispositivos mediadores. Portanto, considera-se a mediação um elemento importante para que o
público consiga evitar um possível cansaço de uma vista ao museu. Ressalta-se ainda qu
são muitos os públicos que visitam os museus, possuindo diversidade etária,
cultural, social e econômica. (...) as ações educativas realizadas nos museus
devem considerar essa característica e, em geral, há duas formas de enfrentála: elaborando atividades para públicos específicos ou tentando fazer com
que essas ações possam atingir a maior variedade possível de visitantes
(MARANDINO, 2008, p. 23).
Além de considerar as diferentes formas de comunicar, deve-se atentar para a variedade de público
com o qual o museu se relaciona. Em especial, nos museus de ciências, é possível avaliar que existem
dois tipos de públicos distintos, o visitante comum e os estudantes, que buscam nestes espaços uma
atividade complementar à sala de aula. Complementa-se ainda, que, os museus de ciência possuem um
tema nem sempre tangível, que exigem dispositivos que sejam capazes de representar experiências e
o conhecimento científico que nem sempre possui linguagem acessível. Desta forma, nestes espaços,
a mediação se torna ainda mais essencial para favorecer a compreensão do discurso museológico.
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3. Os museus de ciência enquanto local de aprendizado
O museu de ciência é uma instituição que visa atender a curiosidade natural do público
sobre diferentes fenômenos, invenções e outras questões da atualidade. Neste sentido Bruno, (2007)
aponta que “a busca pela qualidade das interlocuções entre as instituições museológicas e os distintos
segmentos sociais tem levado essas instituições a se preocupar com a abordagem de problemas
sociais, com a reciprocidade com o ensino formal e com o tratamento de questões que mostram a
relevância da ciência e técnica para a vida cotidiana de todos os cidadãos” (p. 44). Neste museu, o
público explora o conhecimento de forma diferenciada, muitas vezes revendo o que já foi abordado
na escola em um novo contexto. Os objetos expostos estão removidos do seu contexto original e em
função disso, “as pistas que indicam seus propósitos são muito menos visíveis. Agora, ao invés do
especialista, seu usuário é o visitante, que em geral não é familiarizado com a área de conhecimento
relativo ao instrumento” (FALCÃO, 2007, p. 125). Isto é, os dispositivos de mediação é que serão
responsáveis por favorecer a compreensão do objeto, facilitando para que “os visitantes elaborem
significados compatíveis sobre os instrumentos científicos” (FALCÃO, 2007, p. 126).
A ciência se desenvolve num meio particular de exercício, onde apenas quem lidava com ela
diretamente tinha acesso. Em determinado momento da história a sociedade em geral se apropria das
descobertas científicas. Isto é, as experiências não estavam mais restritas aos laboratórios e havia
agora um crescimento pelo fascínio e interesse pelo conhecimento científico. Daí, os museus de
Ciência também expandem suas perspectivas para o aspecto de divulgação científica, no sentido
de uma educação para a sociedade em geral. Para Suano (1986) “o museu batalhou arduamente
para deixar de ser um armazém de objetos e transformar-se em gerenciador de cultura. E é sabido,
afinal, que o museu será tão sólido quanto seja a pesquisa científica que nele se processa” (p. 74).
Esta consideração recupera uma discussão que hoje vem de encontro às tentativas de potencializar
a educação através da atividade cultural e através das propostas de novas formas de mediação que
surgem com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação.
O papel dos museus e centros de ciência é definido por Brito (2008, p. 38) com o objetivo de
“provocar a curiosidade, desenvolver caminhos que levem o cidadão a questionar e refletir sobre o
mundo que o cerca, trazer a ciência para o cotidiano do visitante, propor intercâmbios institucionais,
disponibilizar informações científicas e aprofundar a reflexão sobre esses conceitos”, proporcionando
assim uma visão multi e interdisciplinar da ciência.
É possível observar na atualidade, duas direções distintas para os museus de Ciência. De um
lado, os museus tradicionais se concentram na preservação da memória coletiva do domínio científico,
através da preservação e conservação dos instrumentos e documentação das gerações passadas. Essas
coleções são construídas principalmente por objetos e exercem sua função educativa a partir de uma
exposição explicativa e capaz de instigar o interesse na Ciência pelo fato de ilustrar como e a partir
do que o conhecimento se constrói. É importante ressaltar que acervos de instrumentos antigos podem
também ser vistos como peças de valor artístico, pois, muitas vezes, possuem mesmo características
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de obras de arte. Isto é, a produção delicada desses instrumentos era também uma característica da
época. O fascínio que essas peças proporcionam ao público ultrapassa as fronteiras do seu valor
científico.
Do outro lado, estão os centros de ciência que se configuram numa perspectiva mais dinâmica da
exposição de ciência. Isto é, as características dessas instituições correspondem ao uso de ferramentas
interativas; ausência de contextualização histórica da evolução da ciência; maior preocupação com
o contexto contemporâneo da ciência; e maior número de atividades complementares às exposições
visando potencializar sua função educativa, entre outros. Seus entusiastas apontam que este modelo
corresponde à própria inserção da tecnologia no cotidiano da sociedade, ela permite que o museu
também seja um ambiente onde o visitante possui uma determinada autonomia de produção. Assim, é
comum encontrar as reproduções de ambientes e experimentos que convidam o visitante a se inserir
de forma realista na atividade científica. Porém, a forma como as instituições colocam em prática este
modelo do “aprender fazendo” constituem vistas na contemporaneidade desafios para a mediação. O
que prevalece é que essas duas formas de abordagens que convivem no cenário contemporâneo do
museu de ciência pretendem fomentar a educação da sociedade, contribuir para a identificação do
valor cultural e para a memória das ciências, considerando as novas dinâmicas dos museus.
4. Considerações finais
Os museus de ciências são instituições que lidam com um tema cuja linguagem não é comum
ou familiar a todo seu público. Diante disso, muitos podem não conseguir compreender o significado
dos objetos expostos e nem compreender o seu discurso. Além disso, os museus de ciências possuem
um foco maior para um objetivo didático do que os demais. Isto é, apesar de poder ser considerada
como entretenimento, a ciência tem o objetivo de ensinar sobre os fenômenos que fazem parte do
cotidiano do público.
Sendo assim, pode-se dizer que nestas instituições a mediação é tratada como elemento
essencial da exposição. Os profissionais procuram “criar exposições como ambientes nos quais os
visitantes possam compatibilizar suas concepções e/ou modelos em relação ao saber científico”
(FALCAO, 2007, p. 127). O museu de ciências é então responsável por exercitar diferentes maneiras
de pensar o processo científico.
O mais importante ao se pensar a mediação no museu de ciência é buscar uma comunicação
que transforme a visita numa experiência positiva de aprendizado. Ao contrário de outros museus, o
museu de ciência permite desenvolver dispositivos de mediação que influenciem todos os sentidos
do público e cria alternativas interativas que transformem o aprendizado cientifico em experiências
lúdicas e sensoriais. Por fim, nota-se uma busca pelo equilíbrio entre mediações que não esvaziem o
conteúdo museológico com mecanismos interativos e discursos expositivos mais tradicionais como as
visitas guiadas e explicativas, tendo em vista os objetivos de comunicação e ensino destas instituições.
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PÔSTER

MEDIAÇÃO DA INFORMAÇÂO: DIRECIONAMENTO DA
ATENÇÃO
POR MEIO DE TÉCNICAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL
Jânio da Silva Paraiso
Resumo: Visou o estudo da mediação da informação por meio de hiperdocumentos que utilizam
técnicas de comunicação visual, apontadas por Donis A. Dondis50 como capazes de atrair o olhar do
leitor. Teve como objetivo analisar se a utilização dessas técnicas interfere no processo de mediação da
informação textual ao possibilitar, mediante a variação da estimulação, o direcionamento da atenção
do leitor e a redução da habituação. Pesquisa exploratória com adoção do método pré-experimental
e utilização de amostra não-probabilística. Para a coleta dos dados optou-se pela observação direta,
tanto intensiva como extensiva. Os resultados obtidos refutaram, embora provisoriamente, a hipótese
inicialmente levantada ao ser constatado que inexiste uma relação direta entre um hiperdocumento
que utiliza técnicas visuais capazes de aumentar a tensão visual e o direcionamento da atenção do
leitor para determinada informação. Ao contrário, as técnicas classificadas como menos provocantes e
menos complicadas, representaram uma organização visual mais clara em termos de direcionamento
da atenção durante a leitura das informações textuais. Pretende-se subsidiar futuras pesquisas com os
conhecimentos necessários para que produtores de informação possam desenvolver hiperdocumentos
capazes de direcionar a atenção do leitor, facilitando a leitura das informações textuais e contribuindo
para a efetivação do ato de aprendizagem.
Palavras-chave: Mediação da Informação. Direcionamento da Atenção. Técnicas de Comunicação Visual
Abstract: This work aims to study the mediation of information through hyperdocuments using visual
techniques of visual communication, pointed out by Donis A. Dondis511 as able to attract the reader’s
eye. Aimed to analyze if the use of these techniques interfere with the mediation process of textual
information by enabling the targeting of the reader’s attention and reduce habituation by varying the
stimulation responsible for highlighting the most important information, thereby contributing to the
effectiveness of the act learning. Explanatory research with the adoption of the method pre-selection
of experimental and non-probabilistic sample. To gather the data, we opted for direct pbservations,
both intensive and extensive. The results disproved, temporarily, the hypothesis raised initially to be
found that does not exist a direct relationship between a hyper document able to increase the visual
tension and directing the reader’s attention to certain information. Rather, the techniques classified as
less provocative and less complicated, represented a clearer visual organization in terms of regulation
of attention during the reading of textual information. It is intended to support future research with the
knowledge necessary so that information´s producers can develop hyperdocuments capable to direct
the reader’s attention, facilitating the reading of textual information and contributing to the realization
of the act of learning.
50 DONDIS, A. Donis. A sintaxe da linguagem visual. Tradução. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 236 p.
1
51
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1

INTRODUÇÃO

O surgimento da Internet transformou a rede em infinita encruzilhada que rompe os paradígmas
de intermediação tradicional entre emissores e receptores ao permitir que cada nó da rede possa
produzir e distribuir mensagens. (SILVA e LOPES, 2011).
Em meio aos desafios inerentes ao processo de tomada de decisão, o ser humano lida
diariamente com a necessidade de solucionar problemas e a grande quantidade de informações
disponíveis dificulta a identificação das mais importantes e que merecem ser destacadas nos textos
pesquisados. Com base neste problema e por meio de uma abordagem investigativa, buscou-se um
projeto de pesquisa que pudesse abranger as áreas de conhecimento do design gráfico, da tecnologia
da informação, da educação e da ciência da informação visando relacionar a mediação da informação
com hiperdocumentos capazes de direcionar a atenção dos leitores.
O objetivo principal foi analisar se técnicas visuais apontadas por Donis A. Dondis como capazes
de provocar o aumento da tensão visual e de direcionar a atenção do leitor interferem na mediação
da informação textual. Procurou-se relacionar a mediação da informação com hiperdocumentos
capazes de direcionar a atenção dos leitores, garantindo uma maior autonomia por parte deles durante
o processo de construção do conhecimento.
• REVISÃO DA LITERATURA
• Técnicas de Comunicação Visual
Com o surgimento da escrita, foi aperfeiçoada a forma de se comunicar, o que antes era
limitado à forma oral, passou a contar também com a comunicação escrita, possibilitando não apenas
a troca mais eficiente das informações, mas também a ampliação e a exteriorização da memória
humana.
Como bem ensina Dondis (1991), a sintaxe visual existe, há linhas gerais para a
criação de composições e há elementos básicos que podem ser aprendidos e compreendidos para
serem usados em conjunto com técnicas manipulativas visando a criação de mensagens visuais claras.
O olho busca se guiar por eixos imaginários, vertical e horizontal num processo interminável
de estabelecimento do equilíbrio relativo. No lado oposto, existe a tensão, exigindo um ajustamento
contínuo a cada oscilação da relação vertical-horizontal, visando sempre à manutenção do estado de
equilíbrio original. Quando o material visual se ajusta às expectativas em termos de eixo sentido,
surge uma composição nivelada, que apresenta um mínimo de tensão. Quando não há o predomínio
destas condições, é criada uma composição visual de tensão máxima, gerando maior atração do olhar
do espectador. (DONDIS, 1991, p. 41)
Na busca de conhecer a importância dos padrões visuais e de descobrir como o organismo
humano vê e organiza o mundo, como bem explica Gomes Filho (2008, p. 36),
recorre-se à lei
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básica, denominada de lei de pregnância da forma, oriunda da teoria da “Gestalt522”. Segundo o autor,
ter alta pregnância implica em possuir uma estrutura mais simples, mais equilibrada e mais regular,
em apresentar um máximo de harmonia, de clareza formal e um mínimo de complicação visual na
organização de suas unidades compositivas. Quanto melhor ou mais clara for a organização visual,
em termos de facilidade de compreensão e rapidez de leitura, maior será o seu grau de pregnância.
Diante do exposto, uma composição nivelada (simples, equilibrada, regular), poderia ser traduzida
como menos provocante, mais simples, menos complicada. (DONDIS, 1991, p. 42) A escolha entre
essas opções é o que determina a resposta do receptor e o seu valor está no modo como é usado, isto
é, de que maneira reforça o significado, quer seja através da tensão ou de sua ausência.
Técnica visual é o conjunto dos procedimentos executados na construção de uma composição
visual, com a finalidade de enumerar, de organizar e de utilizar os elementos visuais básicos, como:
ponto, linha, forma, direção, textura, dimensão, escala e movimento.
6.

Cognição e Atenção

A ciência da informação vista como ciência interdisciplinar, busca na psicologia cognitiva
conhecimentos capazes de compreender a cognição humana a fim de prover a otimização do
processamento da informação. A infinidade de informações disponíveis a que se tem que lidar
diariamente tende a provocar nos indivíduos o que se denomina de dispersão. No entanto, visando
minimizar as conseqüências geradas por este processo, cada indivíduo é dotado da capacidade de,
dentre milhares de informações apresentadas, selecionar algumas delas e considerá-las isoladamente
das demais.
Segundo Sternberg (2010) a atenção é a relação entre o quantitativo de informações
disponíveis, tanto no meio ambiente como nas já presentes na memória, e a capacidade limitada de
processamento das mesmas pelos sistemas sensorais. O autor identifica dois processos associados
diretamente à exposição continuada a estímulos: a habituação e a desabituação. A fim de evitar o
fenômeno da habituação, o mediador tem um papel extremamente importante, devendo interferir
para provocar uma mudança em um estímulo que já se tornou familiar. A atenção, segundo Gagné
(1980), é concebida como um estado interno temporário denominado ‘conjunto mentais’ o qual pode
ser estabelecido por estimulação externa e persistir por um período limitado de tempo. Ela pode ser
captada por mudanças súbitas na estimulação e por qualquer outro meio que permita a variação do
padrão de estimulação apresentado.
• Mediação
A mediação caracteriza-se como um processo intencional e planejado, onde o mediador
seleciona, organiza e planeja o aparecimento do estímulo de acordo com a situação estabelecida por
52
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ele. Diante dos inúmeros estudiosos da mediação, três deles merecem especial destaque pelos seus
trabalhos realizados e pelos ensinamentos que influenciam os demais teóricos: Piaget, Vygotsky e
Feuerstein. Com Jean Piaget, se pôde compreender melhor a cognição humana através de processo
contínuo de “desequilibração”, “assimilação/acomodação” e “equilibração.
Le Coadic (2004),
corroborando com os ensinamentos de Piaget, afirma que a construção do conhecimento ocorre
quando, ao se deparar com uma deficiência ou anomalia no estado atual de conhecimento, passa-se
ao que se chama de “estado anômalo de conhecimento” e, como tentativa de correção dessa anomalia,
necessário se faz obter as informações adequadas para que se produza uma modificação no estoque
mental de saber acumulado.
A abordagem de Vygotsky baseia-se na idéia de que o ser humano se desenvolve pela interação
social, em que o processo simples de “estímulo – resposta” é substituído por um ato complexo e
mediado com a presença de elementos mediadores introduzindo um elo a mais nas relações entre
indivíduo/mundo.
Para Feuerstein a aprendizagem humana emerge da relação indivíduo versus meio, mediatizada
por outro indivíduo mais experiente e existem vários critérios para a realização da mediação, dentre
eles, destaca o da intencionalidade/reciprocidade. Este critério caracteriza-se pela ação consciente
de partilha entre mediador e mediado, em que há uma proposta intencional por parte do educador ao
focar a atenção no estímulo. Na intencionalidade, o mediador coloca uma lente de aumento sobre um
estímulo em particular para focá-lo melhor e distingui-lo de outros estímulos.(FEUERSTEIN apud
VARELA, 2005).
Instruir, segundo Gagné (1980), pode ser definido como o ato de planejar visando iniciar,
ativar e manter a aprendizagem no aluno, de forma que o professor é o planejador da instrução, ou
seja, o professor deve mediar o processo de aprendizagem, de tal forma que os alunos atinjam os
objetivos educacionais. Em qualquer composição gráfica é criado um padrão de forma, o que faz com
que não haja mais a retenção da atenção pelo usuário, dando origem a habituação, portanto, o uso da
técnica visual pode provocar uma interrupção neste padrão, atraindo e direcionando a atenção para a
informação definida pelo mediador para ser destacada no texto.
3

METODOLOGIA

Pesquisa exploratória com adoção do método pré-experimental e de amostra nãoprobabilística; aplicação de experimento e manipulação de variáveis com a finalidade de validar a
hipótese previamente formulada. Foi desenvolvido um hiperdocumento, cujas informações foram
organizadas em blocos de textos e apresentadas por meio de grupos de técnicas de comunicação
visual. Coleta dos dados baseada na documentação direta com utilização de questionário para traçar
o perfil dos participantes e de roteiros de entrevista com objetivo de: relacionar as informações que
mais chamaram a atenção dos participantes; registrar as observações percebidas pelo pesquisador;
enumerar as informações que foram recordadas pelos participantes e de identificar as dificuldades
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e as facilidades enfrentadas. Foi validada a existência de causalidade entre a variável dependente:
“Atenção” e a variável independente: “Informação textual”, a qual foi apresentada pelo hiperdocumento
por meio de técnicas de comunicação visual. .
4

RESULTADOS

A maior parte dos participantes da amostra (64%) acessa diariamente a Internet e quase 100%
dos participantes costumam utilizar a Internet para a realização de diversas atividades: pesquisas;
leituras acadêmicas; leituras de notícias; envio e recebimento de “e-mails” e redes sociais. Foi
possível constatar, por meio dos indicadores utilizados, que as informações mais lembradas e que
os blocos de informações que mais chamaram a atenção dos entrevistados foram apresentados pelo
hiperdocumento por meio de técnicas visuais com alta pregnância da forma.
5

CONCLUSÕES

Mesmo apresentando limites metodológicos relativos à capacidade de produzir generalizações,
pois os dados coletados podem ter sido insuficientes para contestar a bibliografia utilizada e não houve
o isolamento total de todas as variáveis envolvidas, a hipótese formulada inicialmente foi refutada,
embora provisoriamente, ao ser constatado que inexiste relação direta entre um hiperdocumento que
utiliza técnicas visuais capazes de aumentar a tensão visual e o direcionamento da atenção do leitor.
Ao contrário, as técnicas classificadas como menos provocantes e menos complicadas, representaram
uma organização visual mais clara em termos de direcionamento da atenção durante a leitura das
informações textuais. Os resultados podem ser utilizados em futuras pesquisas que abordem a
utilização dessas técnicas de comunicação visual no desenvolvimento de hiperdocumentos voltados
para a educação a distância como instrumentos capazes de manipular os estímulos; de interferir na
fase de apreensão do ato de aprendizagem e de facilitar a mediação da informação textual.
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PÔSTER

REDES DE APOIO SOCIAL E INCLUSÃO DIGITAL NA
TERCEIRA IDADE
Tatiane Krempser Gandra, Adriana Bogliolo Sirihal Duarte
Resumo: O artigo analisa a rede de apoio social de um grupo de idosos que vivenciou o processo
de inclusão digital. O objetivo da pesquisa, de cunho qualitativo, é identificar a rede de apoio de
apoio social e compreender como ela influencia no comportamento informacional e nas formas de
sociabilidade dos idosos. Utilizou-se uma metodologia análise de redes sociais, em conjunto com um
método fenomenológico de pesquisa. A análise inicial dos resultados indica que os idosos assumem
duplo papel na rede: como idoso que recebe o apoio social de diferentes fontes e como pessoa
que fornece apoio a outros idosos. Dentre os tipos de apoio identificados estão o apoio material /
instrumental, o apoio emocional e apoio informacional, sendo este último o mais constante na rede.
Percebe-se, também, que a rede de apoio social e o processo de inclusão digital influenciam no
comportamento informacional e nas formas de sociabilidade dos sujeitos. O estudo aponta a potência
da análise de redes sociais como metodologia de apoio em estudam sobre os diversos fenômenos
informacionais, como a inclusão digital.
Palavras-chave: Inclusão digital. Terceira idade. Redes de apoio social.
1 INTRODUÇÃO
O artigo analisa a rede de apoio social de um grupo de idosos incluídos digitalmente, como
parte de uma pesquisa de mestrado em andamento. O objetivo geral é compreender como a rede de
apoio social influencia no comportamento informacional e nas formas de sociabilidade dos sujeitos. Os
objetivos específicos são: identificar e formalizar a rede de apoio social dos idosos; investigar os tipos de
apoio mais percebidos pelos idosos; analisar o papel da rede como fonte de apoio informacional para os
idosos. Recorre-se à aportes teóricos sobre inclusão digital e redes de apoio social para a compreensão
do fenômeno estudado.
2 INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE
Observa-se, a partir da década de 1990 no Brasil, a acelerada penetração das tecnologias da
informação e comunicação (TICs) em todos os segmentos da sociedade, tornando-se cada vez mais
presentes no cotidiano das pessoas. Neste contexto ganha destaque o binômio exclusão / inclusão
digital, conceituado de diferentes modos por diversos autores. Nesta pesquisa o conceito adotado é o de
Sorj e Guedes (2005), para quem o binômio inclusão / exclusão digital além de tratar do acesso físico
a equipamentos e conexão, “se refere às conseqüências sociais, econômicas e culturais da distribuição
desigual no acesso a computadores e Internet”.
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A taxa de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira cresce a cada nova estatística
realizada. E surgem, também, cada vez mais estudos que indagam a respeito da interação de idosos com
as tecnologias. Nunes (2006), Goulart (2007), Ferreira (2005) e Mendes (2010) ressaltam a importância
de se pensar a interação entre os idosos com as novas tecnologias de modo contextualizado. Os programas
de governo, ONGs ou iniciativas privadas devem desenvolver políticas de promoção do acesso às TICs
utilizando abordagens e metodologias adequadas às especificidades destes sujeitos, visto que na velhice
algumas habilidades podem ser prejudicadas, como a memória que tem grande importância no desempenho
de atividades cotidianas e na aquisição, processamento e recuperação de informações, por exemplo. A
interação dos sujeitos com as novas tecnologias está entrelaçada com a questão da aprendizagem por meio
de recursos informatizados. Ao mesmo tempo em que são necessárias habilidades para que os sujeitos
possam manusear e se apropriar das possibilidades oferecidas pelas tecnologias, estas podem ser um
recurso muito útil em processos de aprendizagem e educação em geral (NUNES, 2006).
Mendes (2010) atenta para o fato de que mesmo entre um grupo de idosos o processo de
interação com o computador e a internet se dá de formas variadas de acordo com os diferentes sujeitos.
Cada um, a sua maneira, experimenta a vivência de inclusão digital de formas diferentes. Isso reforça
a importância de se contextualizar a inclusão digital à realidade de cada sujeito e a necessidade de
políticas públicas específicas para este segmento da sociedade.
3 REDES DE APOIO SOCIAL
Ao viver em sociedade as pessoas interagem e criam vínculos diversos com outros sujeitos,
como as relações de amizade ou trabalho. Formam-se, assim, as redes sociais, que Wasserman e Faust
(1999) definem como um conjunto de atores (nós) mais ou menos finito e todas as relações definidas
entre eles. Gracia (1998) apud Rangel (2007) ressalta a importância de diferenciar alguns conceitos:
rede social trata das características estruturais das relações sociais; o apoio social refere-se às funções a
que esta rede se presta, bem como o efeito sobre o bem-estar das pessoas; o conceito de rede de apoio é
mais restrito, considerando o conjunto de relações que desempenham funções de apoio e proporcionam
ajuda concreta às pessoas.
Na literatura há uma diversidade de modelos sobre tipos de apoio social. Um modelo muito
utilizado é o de Barrón (1996), que identifica três tipos de apoio.
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Tabela 1- Tipos de apoio social
APOIO MATERIAL

APOIO DE INFORMAÇÃO

APOIO EMOCIONAL

Ações e / ou materiais
oferecidos por outras
pessoas que facilitam ou
resolvem atividades do
dia-a-dia.

Fornecimento de informações
e / ou orientações relevantes
que auxiliam o receptor a
compreender os fenômenos
que ocorrem em seu mundo e o
ajudam a adaptar-se às situações.

Refere-se a disponibilidade
de alguém com quem se
possa conversar, de modo
que
proporcione
bemestar ao receptor, que se
sente amado, respeitado e
estimado.

Fonte: Desenvolvido pela autora, baseado em Barrón (1996).

As redes de apoio social revelam-se fundamentais para os idosos, auxiliando na manutenção de
suas atividades cotidianas e proporcionando, além do auxílio material e de informação, o sentimento de
que são estimados pela família, amigos e sociedade em geral.

4 METODOLOGIA
Para alcançar os objetivos da pesquisa recorre-se à parceria entre a análise de redes sociais
(ARS) e a fenomenologia. A ARS é utilizada para estruturar e formalizar a rede de apoio social de
um grupo de oito idosos incluídos digitalmente. Utilizam-se o software de análise de redes sociais
Ucinet 6 e a ferramenta NetDraw 2.111, de visualização. A entrevista semiestruturada é utilizada como
instrumento de coleta de dados, fundamentada pelo método fenomenológico de pesquisa. O epoché é o
primeiro dos principais passos do método fenomenológico e consiste na suspensão de crenças e juízos
de valor por parte do pesquisador, para se olhar atentivamente para o fenômeno. O segundo passo é
a redução eidética, momento em que o pesquisador busca desvelar a essência do fenômeno abordado
(MOREIRA, 2004).
O universo da pesquisa é composto por sujeitos idosos, com 60 anos de idade ou mais, que
passaram por processo de inclusão digital, seja através de alguma inciativa de inclusão ou por iniciativa
própria. Optou-se por uma amostra de oito idosos, baseando-se na visão de Moreira (2004), que observa
este número como média nas pesquisas fenomenológicas, e no conceito de saturação amostral, que
prevê a suspensão da inclusão de novos participantes para que não haja redundância na coleta e análise
dos dados. A seleção da amostra foi realizada a partir da técnica ‘bola de neve’ (GOODMAN, 1961),
que consiste na procura de alguns indivíduos que tenham as características pretendidas, a partir do que
os próprios respondentes indicam outras pessoas.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Figura 1- Grafo da rede de apoio social e tipos de apoio oferecidos

Fonte: Desenvolvido pela autora.

O primeiro passo para responder aos objetivos da pesquisa foi a identificação dos atores que
compõem a rede e, em seguida, do tipo de apoio oferecido durante a inclusão digital. Através da
análise das entrevistas foi possível formalizar a rede de apoio social (FIG. 1). Os atores numerados
de 1 a 8 são os idosos que vivenciaram o processo de inclusão digital e os atores numerados de 9 a
41 são as pessoas que, segundo as falas dos idosos, integram sua rede de apoio social. Alguns idosos
assumem duplo papel dentro da rede: como idoso que recebe apoio social de diferentes fontes e como
pessoa que fornece apoio a outros idosos. O idoso mais indicado como fonte de apoio pelos colegas
foi o ator n° 2. Utilizando as categorias sugeridas por Barrón (1996), definimos os tipos de apoio
social oferecidos aos idosos. Analisando o duplo papel dos idosos, que recebem e fornecem apoio,
foi possível constatar que o apoio oferecido por eles consiste nos tipos informacional e emocional.
“Às vezes eu não dava conta de fazer no computador o que a professora pedia no curso
e ficava com vergonha disso. Aí se alguém na sala percebia, dizia pra eu não ficar com
vergonha, que ele também não estava conseguindo fazer...ou, às vezes, eles me ensinavam
e incentivavam pra não desistir” (fala do idoso / ator 4).
Analisando a rede em sua totalidade é possível perceber que os tipos de apoio predominantes
são o informacional e o emocional, sendo o material / instrumental o menos percebido. O apoio
material / instrumental é percebido pelos idosos como proveniente de amigos e familiares, que
fornecem os equipamentos e serviços necessários para que eles tenham acesso ao computador e à
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internet, especialmente nos casos em que o indivíduo se inclui sozinho ou com auxilio de amigos e
familiares. O apoio emocional, além de percebido entre os próprios idosos, é oriundo, também, de
amigos e familiares que tentam facilitar o processo de inclusão digital oferecendo carinho, atenção
e companheirismo, dentre outros. O apoio de informação é o mais percebido pelos participantes
da pesquisa, correspondendo desde trocas informacionais diversas e orientações até as trocas de
experiências. Entre os próprios idosos o apoio informacional se dá, basicamente, por meio de troca de
experiências relativas ao uso de novas tecnologias e a inclusão digital, seja no sentido de tirar dúvidas
sobre as atividades do curso ou mesmo experiências de uso do computador e internet para outros
fins. Já os familiares e amigos dos idosos são percebidos como fonte de apoio informacional, na
medida em que os ajudam em casa, tiram dúvidas e ensinam sobre o uso do computador ou internet,
além de participam da troca de experiências. Percebe-se que a troca de informações e experiências
exerce grande influência na escolha dos dispositivos utilizados pelos idosos em seu comportamento
informacional e formas de sociabilidade.
“Na época do curso que queria saber algumas coisas sobre diabetes, porque meu netinho
tem, e não sabia como olhar isso na internet. Essa minha amiga foi me falando tudinho
como eu tinha que procurar as informações sobre essa doença...e o curso também me
ajudou muito, aprendi muito e agora eu já aprendi a fazer isso...procurar o que eu quero
na internet ” (fala do idoso / ator 7).
Ressalta-se o papel do apoio informacional, que se destaca na análise da rede social sob dois
aspectos: primeiro, porque favorece o processo de aprendizagem dos dispositivos e recursos digitais,
tanto por meio de orientações e informações dadas quanto por meio de trocas de experiências; segundo,
porque influencia no modo como os idosos buscam e usam a informação no meio digital e nas suas
formas de comunicação e sociabilidade, também por meio de trocas de informações e experiências.
Em alguns casos, é justamente alguma necessidade informacional (como no caso de uma avó que
queria utilizar a internet para buscar informações sobre diabetes, para entender a doença do neto) ou
a necessidade de utilizar novas formas de sociabilidade (como uma mãe que se incluiu digitalmente
com o objetivo de aprender a utilizar ferramentas como Skype e MSN para se comunicar com o filho
que vive em outro país) que motiva os sujeitos a se incluírem.
6 CONCLUSÕES
O presente estudo reforça a potência da ARS como metodologia de apoio em pesquisas que
estudam os diversos fenômenos informacionais, como a inclusão digital. Especificamente sobre redes
de apoio social, os estudos são mais frequentes na área da saúde, sendo ainda incipientes em outras
áreas, como na Ciência da Informação (CI).
Analisando as falas dos entrevistados, percebe-se que, no decorrer do processo de inclusão
digital, são suscitados sentimentos e reações ambíguas e contraditórias. Mas ao final da experiência,
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em geral, os idosos apresentam sentimentos e impressões positivas do fenômeno que vivenciaram.
Embora seja possível traçar considerações que são comuns aos participantes da pesquisa, o processo de
inclusão digital é vivenciado de maneira singular pelos diferentes sujeitos. Cada idoso desenvolve uma
relação peculiar com as novas tecnologias, sentindo-se mais ou menos à vontade na interação com elas.
Isto reforça a importância das redes de apoio social dos idosos tanto durante o processo de inclusão
digital, que foi o foco desta pesquisa, quanto em quaisquer momentos de suas vidas.
Abstract: This article analyses the social support network from a group of elderly that have lived the
process of digital inclusion. The objective of the research, that has qualitative character, is identify
the social support network and understand how it influences in the information behavior and in
the forms of sociability of elderly. Used a methodology of analysis of social network, together with
a phenomenological method of search. The initial analysis of the results indicates that the elderly
assume dual role in the network: like elderly that receive social support from different sources and
like a person that gives support to other elderly. Among the types of support are identified material/
instrumental, emotional support and informational support, the latter being the most constant in the
network. It also realizes that the social support network and the process of digital inclusion influence
on information behavior and in the forms of social subjects. The study shows the power of social
network analysis as a methodology to support studies about the several phenomena informational,
like the digital inclusion.
Keywords: Digital inclusion. Seniors. Social support networks.
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PÔSTER

INFOEDUCAÇÃO E CULTURA QUILOMBOLA: DIÁLOGO
ENTRE
SUJEITOS E SABERES
Edison Luís dos Santos, Ivete Pieruccini
Resumo Estudo de caráter etnográfico tendo em vista descrição de elementos do processo de
apropriação social de informação em culturas quilombolas, a partir da implantação de Programa de
Infoeducação na Escolinha Jambeiro (Cambury, Ubatuba-SP), entendido como indispensável ao uso
e produção de novos conhecimentos pela comunidade local.
Palavras-chave: Infoeducação. Mediação cultural. Quilombolas. Dispositivos dialógicos.
Abstract: Study the process of social appropriation of information in quilombolas communities and
implementation of the Programme Infoeducation in Residents Association of Cambury Quilombo
(Ubatuba-SP). We seek to meet the demand for cognitive skills in the production and use of Dialogic
Devices and strengthen the role of cultural mediation in subjects knowing.
Key words: Infoeducation. Cultural mediation. Quilombolas. Dialogic devices.
2. Introdução
Políticas culturais que visam ampliar o acesso à cultura, disponibilizando livros e outros
dispositivos em nome da “inclusão social”, têm são pouco eficazes no combate ao analfabetismo
em geral: atualmente, vivemos processo de apartheid cultural sem precedentes, caracterizado pela
marginalização em relação aos bens culturais e inaptidão para a busca significativa de informação,
Tais lacunas inibem a apropriação do saber: um número significativo de brasileiros não sabe ou não
aprendeu a se informar, outros tantos apresentam pouca proficiência em leitura, não compreendem o
que leem, têm dificuldade em interpretar textos e de posicionar-se criticamente frente ao que leem; são
obstáculos à formação de sujeitos autônomos e críticos que necessitam apropriar-se do conhecimento
a fim de exercer a cidadania plena e construir novos saberes.
O modelo ovos códigos e valores socioculturais: “nos novos tempos, informar-se e informar
mudaram de natureza e de estatuto socioculturaconvencional de ensino no Brasil tem sido a mais
pródiga fábrica de medíocres em informação. Dados à estampa, são baixos os índices de rendimento e
as deficiências de aprendizado, traduzidos em apatia social e total “perda de interesse”. A falta de aptidão
cognitiva é o maior obstáculo para que as pessoas possam apropriar-se de novos conhecimentos. O
universo abundante de informações, facilitado pelo maior acesso a instrumentos, ferramentas e novas
tecnologias, não implica a apropriação automática de nl. Já não são mais atos simples, aprendidos
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apenas informalmente no cotidiano. Antes, são atos cognitivos cada vez mais complexos, implicando
saberes e fazeres que necessitam ser aprendidos de modo sistemático, orgânico e contínuo, como
condição de participação afirmativa na vida cultural de nosso tempo”. (PERROTTI, 2008: 7).
Diante deste cenário desafiador, como diagnosticar e avaliar o impacto de políticas públicas em
comunidades tradicionais quilombolas, onde o acesso aos dispositivos de informação e comunicação
é escasso, sobretudo nos rincões onde não há escolas, nem bibliotecas, nem hospitais? E qual deve ser
o papel dos dispositivos dialógicos nos processos de apropriação social da informação e na construção
de novos saberes? De que modo tais dispositivos podem ampliar, significativamente, a “inteligência
coletiva” e o protagonismo cultural dos sujeitos do saber? A relevância social deste projeto de pesquisa
consiste em apresentar estudo etnográfico sobre o processo de apropriação social do conhecimento,
por meio de diálogo entre conceitos: mediação cultural, ordem informacional dialógica, infoeducação
e uso significativo de dispositivos dialógicos de informação e comunicação. Uma proposta alternativa
aos modelos convencionais edificados sob o paradigma vertical da ordem informacional monológica.
Aqui, valorizar-se-á a pesquisa colaborativa como artesanato (CALLON, 2004: 64-79) e a busca por
modelos de ação voluntária e coletiva que possam ser traduzidos em políticas públicas permanentes,
a fim de responder às necessidades e desejos simbólicos dos próprios sujeitos do saber.
A missão maiúscula consiste na implantação de Programa de Infoeducação na Escolinha
Jambeiro, localizada na comunidade de remanescentes quilombolas de Cambury, Ubatuba-SP.
Objetivo geral
Estudo do processo de apropriação social da informação na comunidade quilombola do Cambury,
Ubatuba.
Objetivos específicos
Estudar o processo de apropriação social da informação em comunidades quilombolas por meio de
pesquisa etnográfica colaborativa;
Produzir programa de infoeducação em permanente diálogo com quilombolas e implementá-lo na
Escolinha Jambeiro, no Quilombo de Cambury;
Experimentar novas formas de uso significativo e alternativo de dispositivos dialógicos de informação
e comunicação que favoreçam o empoderamento e o protagonismo sociocultural dos sujeitos do saber;
Propor adoção de políticas públicas pautadas na pedagogia cultural da infoeducação como alternativa
de uso e apropriação social do conhecimento.
3. Referencial teórico-metodológico
A busca do diálogo foi a principal motivação deste exercício etnográfico. Um diálogo nas
veredas entre o conhecimento científico e os saberes tradicionais quilombolas. Neste trabalho de campo,
optamos por percorrer as trilhas da investigação social interpretativa, cujo enfoque se caracteriza pelo
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uso da abordagem qualitativa em contraposição ao esquema positivista e quantitativista de pesquisa
que fragmenta a realidade em unidades passíveis de mensuração, estudando-as isoladamente.
Conforme argumenta F. Erickson, “o objeto da investigação social interpretativa é a ação, não a
conduta”. (WITTROCK, 1989: 214).
Segundo esta perspectiva, o trabalho de cunho investigativo que realizamos em campo constitui
apenas um retrato metonímico e circunstancial de uma realidade social mais ampla e complexa. Não
sendo possível desvelar toda a trama de significados por meio de um exercício etnográfico, adotou-se
aqui uma estratégia de aproximação progressiva do local, por meio de duas visitas intercaladas em
datas próximas, durante o mês de junho e julho de 2011. Nas duas ocasiões, enfrentamos desafios
e temores ao ingressar no campo. Diante das dificuldades para considerar os diversos componentes
do contexto social mais amplo (história, geografia, cultura, educação e sociedade), entendidos como
extralocais, nosso intuito foi estabelecer possíveis relações na construção da cadeia de significados;
interpretar a cultura quilombola por meio da aproximação gradativa ao significado e anotar qual
a compreensão que os participantes têm dos acontecimentos. Não bastaria a simples imersão no
cotidiano de outra cultura (tornar-se meramente nativo) para chegar a compreendê-la: “a experiência
cotidiana não é sistemática, e até que a cultura apareça retratada coerentemente no texto etnográfico,
um longo caminho há que ser percorrido” (CALDEIRA, 1988: 137), na medida em que o trabalho
etnográfico envolve observação e participação de longo prazo no terreno.
Enquanto elemento de identidade, a perspectiva adotada por este ensaio etnográfico é a de
que a relação com a terra faz parte do ser quilombola e fundamenta-se numa concepção de educação
cultural, encarnada na dinâmica da vida: conhecer as sementes e os tempos de plantar e de colher, os
ciclos da chuva e as formas de aproveitamento de água, a cultura de certas plantas e animais típicos
etc. Neste caso, “cada quilombo É um caso”. Esta é a orientação principal da busca empreendida para
desvelar os significados deste microcosmo social, objeto de investigação interpretativa, reflexão e
observação em trabalho de campo, que resultou na elaboração deste “exercício etnográfico”.

4. Abordagem metodológica
A estratégia combinada de pesquisa etnográfica e pesquisa colaborativa busca estudar
dimensões significativas de dispositivos de informação e comunicação, adequadas à realidade
sociocultural, ambiental e econômica da comunidade quilombola de Cambury: entorno, expressões
culturais, participação, deficiências, desafios etc. O passo importante será a implantação de Programa
de Infoeducação com dispositivos dialógicos de informação e comunicação (DDIC), construídos em
processo colaborativo. O êxito do Programa de Infoeducação dependerá do diálogo e das negociações
junto aos quilombolas, bem como das mudanças e sugestões dos atores sociais que se apropriarão dos
DDICs. Pretende liberar as iniciativas coletivas, dando maior espaço aos sujeitos do saber, a fim de
suscitar reações de todo tipo, engajamento, resistência, crítica, diálogo e negociação.
Os principais momentos a serem contemplados pela abordagem metodológica são os seguintes:
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a) Pesquisa etnográfica para reconhecimento e estudo do processo de apropriação social do
conhecimento na comunidade quilombola de Cambury;
b) Estudo de dispositivos dialógicos de informação e comunicação adequados ao contexto local de
mediação cultural;
c) Estudo dos saberes tradicionais quilombolas e suas dimensões significativas;
d) Desenho, construção e implementação de Programa de Infoeducação na Escolinha Jambeiro,
Quilombo de Cambury, Ubatuba-SP (ver mapa).

5. Resultados / Discussão
Para entender as complexas relações sociais da cultura tradicional de Cambury (especialmente a
quilombola/caiçara) foi preciso afastar-se – “des-conhecer” – dos conhecimentos acumulados até aqui e
reconhecer uma realidade complexa, composta pela mestiçagem, pela diferença e pela variedade cultural.
Em nossa travessia por esta trama de significados, esses foram os principais elementos constitutivos do
universo polifônico e cultural de Cambury, que nos fala das justas aspirações a uma vida mais digna e o
desejo de ascensão é também uma forma de protesto e expressão de certos direitos elementares.
Para a busca de significados, escolhemos o espaço das fronteiras, das mediações... Mas, em
Cambury, “onde” poderiam ocorrer essas mediações? A suspeita inicial recaiu sobre a cotidianidade
familiar, na medida em que se constitui um dos poucos lugares onde o indivíduo se confronta
com o outro e onde também manifesta suas ânsias e frustrações. Em Cambury, onde todo mundo
é parente de todo mundo, o exercício etnográfico consistiu basicamente em situar-se no contexto
dessa cotidianidade familiar, em busca de significados. Assim, foi possível observar, neste exercício
etnográfico, quão difícil é a vida para esta cultura marginal (lateral) que luta para manter-se viva
diante das pressões do mercado imobiliário, da indústria cultural e do turismo; o sentimento de logro
diante das sobredeterminações arbitrárias do poder público, enfim, a sensação de impotência causada
pelos avanços técnico-científicos da sociedade capitalista.
A sociedade não pode simplesmente desdenhar os valores culturais das comunidades
tradicionais, tampouco manter-se completamente indiferente a elas. Há uma interferência mútua de
uma sobre a outra.
Vivemos os paradoxos da sociedade pós-moderna, paralisada pelo excesso de informação,
sem sentido: uma sociedade globalizada que “no seu bojo transporta a miséria, a marginalização e a
exclusão da grande maioria da população mundial” (SANTOS, 2002: 53), e outros processos ocultos
que se traduzem pelo esfumaçamento dos parâmetros de tempo e espaço: a negação aos direitos de
existência, de permanência e preservação da memória, principalmente quanto às particularidades
socioculturais das populações tradicionais: o respeito, a proteção e a promoção da diversidade de suas
expressões culturais.
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6. Conclusão
A falta de aptidão cognitiva é o maior obstáculo para que as pessoas possam apropriar-se
de novos conhecimentos. O universo abundante de informações, facilitado pelo maior acesso a
instrumentos, ferramentas e novas tecnologias informacionais, não implica a apropriação automática
de novos códigos e valores socioculturais: “nos novos tempos, informar-se e informar mudaram de
natureza e de estatuto sociocultural. Já não são mais atos simples, aprendidos apenas informalmente
no cotidiano. Antes, são atos cognitivos cada vez mais complexos, implicando saberes e fazeres que
necessitam ser aprendidos de modo sistemático, orgânico e contínuo, como condição de participação
afirmativa na vida cultural de nosso tempo”. (PERROTTI, 2008: 7).
Sem a aprendizagem dos novos saberes informacionais, os remanescentes de quilombos de
todo o país terão ainda maior dificuldades de dar um salto para o futuro: o veto cognitivo impedeas de integrar-se à cultura, assimilar, processar e produzir novos saberes na algaravia informacional
da aldeia global: “Ensinar a buscar informação, a pesquisar, a desenvolver o espírito e a autonomia
investigativos são aspectos centrais incluídos nos programas de educação para a informação. [...]
Sem tais competências e atitudes o sujeito não consegue apropriar-se das informações necessárias à
construção do conhecimento, nem desenvolver atitudes de interesse em conhecer, mesmo se exposto
aos diferentes produtos culturais. [...] Sem estruturas socioculturais que lhe dê apoio, sem saber
buscar informação, a maioria dos sujeitos perde-se nas tramas do conhecimento, sem condições
de apropriar-se nem da memória, nem dos saberes de seu tempo. Está incapacitado, portanto, para
inventar e projetar o futuro”. (PIERUCCINI, 2004: 11) O Programa de Infoeducação, ao contemplar
o diálogo com a comunidade local, não deixará em aberto as relações com o amplo universo de
signos em circulação. Tal processo colocaria a apropriação cultural em risco, confinando os sujeitos
à própria memória. A aposta maiúscula deste projeto de pesquisa será a criação de um Programa de
Infoeducação Quilombola na Escolinha Jambeiro, em Cambury (Ubatuba-SP), numa perspectiva de
diálogo entre sujeitos e saberes, para que possam reinventar o cotidiano e “ampliar a esfera do ser”.
Perspectivas:
Apostamos na criação de dispositivos dialógicos de informação e comunicação que superem
o mero processo de assimilação de informações, a fim de reverter o quadro de apatia sociocultural:
um novo modo de pensar e agir, com formas de experimentação do saber que fomentem a iniciativa,
a criatividade, a autonomia, a dúvida e a independência intelectual dos sujeitos para que sejam
protagonistas de sua própria história…
7. REFERÊNCIAS
BARATIN, M. & JACOB, C. (Org.) O poder das bibliotecas: a memória dos livros no Ocidente. RJ: UFRJ, 2008.
BOSI, A. Dialética da colonização. 3ª ed. SP: Companhia das Letras, 1998.

GT3

1045

BURKE, P. Uma história social do conhecimento. RJ: Jorge Zahar, 2003.
CALLON, M. Por uma nova abordagem da ciência, da inovação e do mercado: o papel das redes sociotécnicas. In:
Tramas da rede. Porto Alegre: Sulina, 2004.
CANCLINI, N. G. Diferentes, desiguais e desconectados. RJ: Ed. UFRJ, 2004.
_____. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. RJ: Ed. UFRJ, 2001.
CASTELLS, M. Internet e sociedade em rede. In: MORAES, D. (Org.) Por uma outra comunicação. RJ: Record, 2003.
CHARLOT, B. Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artmed, 2000.
CHARTIER, R. Formas e sentido. Cultura escrita: entre distinção e apropriação. Campinas: Mercado de Letras/ALB,
2004.
CHAUI, M. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. SP: Fundação Perseu Abramo, 2004.
COELHO, J. T. Dicionário crítico de política cultural: cultura e imaginário. SP: Fapesp/Iluminuras, 2004.
GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualificativa em ciências sociais. RJ: Record, 2007.
HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. RJ: DP&A, 2000.
IANNI, O. A era do globalismo. 8ª ed. SP: Civilização Brasileira, 2004.
LE COADIC, Y.-F. A ciência da informação. Brasília: Briquet de Lemos, 1996.
MORIN, E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. RJ: Bertrand Brasil, 2004.
_____. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. RJ: Bertrand Brasil, 2002.
_____. Saberes globais e saberes locais: o olhar transdisciplinar. SP: Garamond, 2000.
MUNANGA, K. (Org.) Superando o racismo na escola. 2ª ed. rev. Brasília: MEC, 2005.
PARENTE, A. (Org.) Tramas da rede. Porto Alegre: Sulina, 2004.
PAULA, L. R. de. Relatório técnico-científico sobre os remanescentes da comunidade de quilombo de Camburi, Ubatuba/
SP. SP: ITESP, abr.2002.
PERRENOUD, P. & THURLER, M. G. Competências para ensinar no século XXI. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.
PERROTTI, E. A aventura de conhecer: entre a falta e o excesso de informações. In: Salto para o futuro, v. 28, n. 15, 3-8,
set. 2008.
_____. Lugares de leitura: a escola como espaço de leitura. In: Salto para o futuro, p. 8-28, 2004.
_____. Confinamento cultural, infância e leitura. SP: Summus, 1990.
_____.& PIERUCCINI, I. Infoeducação: saberes e fazeres da contemporaneidade. In: Informação e contemporaneidade:
perspectivas. Recife: Néctar, 2007.
PIERUCCINI, I. A ordem informacional dialógica: estudo sobre a busca de informação em educação. Tese de
Doutoramento. São Paulo: ECA, USP, 2004.
_____. A busca do conhecimento na escola: a pesquisa escolar e a construção do conhecimento. In: Salto para o futuro,
v. 28, n. 15, p. 47, set. 2008.

POSTMAN, N. Tecnopólio: a rendição da cultura à tecnologia. SP: Nobel, 1994.
GT3

1046

SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências. Porto: Afrontamento, 1987.
SANTOS, L. G. dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sociotécnico da informação digital e genética. SP: Editora
34, 2003.
SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. RJ: Record, 2005.
_____. Pensando o espaço do homem. 5a ed. SP: Edusp, 2004.
SOARES, C. C. & CARNEIRO, M. E. R. Bibliotecas rurais para a inclusão social no Brasil. In: Inclusão Social, Brasília,
v. 3, n. 2, p. 15-24, jan./jun., 2010.
SOMMER, L. H.; BUJES, M. I. E. Educação e cultura contemporânea: articulações, provocações e transgressões em
novas paisagens. Canoas: Ed. Ulbras, 2006.
TRIVINHO, E. A condição transpolítica da cibercultura. Famecos, Porto Alegre, n. 31, 2006: 91-101.
WARSCHAUER, M. Tecnologia e inclusão social: a exclusão digital em debate. SP: Senac, 2006.

GT3

1047

PÔSTER

ESTUDOS DE USUÁRIOS NA PRÁTICA PROFISSIONAL DE
BIBLIOTECÁRIOS
Maria Inês Moreira Sepúlveda, Carlos Alberto Ávila Araújo
Resumo: Os estudos de usuários têm se constituído em temática muito presente na pesquisa
acadêmica da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Ao mesmo tempo, sua importância
é constantemente realçada na literatura referente ao planejamento de bibliotecas, prática profissional
do bibliotecário e desenvolvimento de coleções. Apesar disso, constata-se que, na prática, os estudos
de usuários não são desenvolvidos nas bibliotecas. Para verificar esse fato e encontrar as razões
que o explicam, realizou-se um estudo empírico com sete das bibliotecas que compõem o Sistema
de Bibliotecas da Universidade Federal de Minas Gerais (SB/UFMG). Os resultados apontam que
os estudos de usuários não são realizados sistematicamente e que, para a aquisição de materiais
bibliográficos, as unidades pesquisadas utilizam-se de outros critérios.
Palavras-chave: Estudo de Usuários. Biblioteca Universitária. Bibliotecário Acadêmico.

1 Introdução
Na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação enfatizam-se os vários serviços que
devem ser disponibilizados aos usuários, fornecendo a estes informações, de preferência, com valor
agregado. Assim, um sistema de informação deve focalizar seus esforços no sentido de facilitar
e aperfeiçoar os serviços de organização e disseminação da informação de forma a satisfazer as
necessidades dos usuários. Ressalta-se que o usuário é o motivo primeiro da existência da unidade de
informação.
As teorias sobre informação e sua relação com os usuários, a satisfação das necessidades
de informação, conduzem aos estudos focados nesse tema, ressaltando sua importância como um
instrumento para melhorar a eficácia e a eficiência de sistemas de informação.
Na literatura sobre planejamento de bibliotecas, desenvolvimento do acervo e prática
profissional do bibliotecário, o estudo de usuários é tema muito presente, e sempre com importância
destacada, já que esse instrumento provê informações que irão nortear as suas atividades. Os estudos
de usuários indicam as necessidades e demandas de informação dos usuários, assim como o seu nível
de satisfação, sendo, por esse motivo, instrumento para preparação de diagnóstico de planejamento e
avaliação dos serviços prestados.
A pesquisa surgiu da percepção da distância entre teoria e prática profissional em relação ao
estudo de usuários da informação. Constatou-se que os estudos de usuários têm se constituído, nos
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últimos anos, em tema expressivo no campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Em alguns
programas de pós-graduação brasileiros é a temática mais estudada ou está presente entre as temáticas
mais importantes dos estudos (ARAÚJO, 2007).
O objetivo geral é verificar se as atividades de estudo de usuários são praticadas pelos
profissionais bibliotecários.
2 Estudos de usuários
A temática dos estudos de usuários relaciona-se com vários aspectos da Biblioteconomia e
Ciência da Informação. Neste texto, ela é discutida a partir de três aspectos: sua presença no ensino;
sua inserção nas questões de planejamento e a sua execução na prática profissional.
Em 1980, Odília Rabello preocupada com a ausência de uma disciplina ou corpo de
conhecimento em relação ao usuário nas escolas brasileiras de graduação em biblioteconomia realizou
pesquisa de mestrado analisando o campo de conhecimento relativo aos usuários de biblioteca
(RABELLO, 1980, p. 2). A pesquisadora propôs que o campo se desenvolvesse em torno do conceito
geral interação biblioteca/usuário, ressaltando que a comprovação da adequação dessa proposta seria
apresentada no desempenho profissional do bibliotecário (p. 104). Ela ressaltou que não se referia
“especificamente a uma disciplina, mas a um grupo de disciplinas” (p. 105), embora alertasse
[...] que se faz sentir com maior urgência quando se observa a complexidade crescente
tanto das necessidades da sociedade quanto da organização e funcionamento das
bibliotecas. A ausência de formação profissional nessa área constitui, talvez, a maior
falha de nossos currículos de graduação (p. 107).

Segundo Dias (2002), “a pesquisa em ciência da informação pode incluir certos núcleos temáticos
que não se constituem em habilidades necessárias ao profissional que atua na prática da área”.
Para ele, o acesso à informação deve ser entendido como o objeto de interesse da área e, para
facilitar o acesso, pressupõe-se que as informações estejam organizadas. Para tal, ressaltou que, “–
organização e busca de informação, e usuários – são naturalmente os conteúdos importantes para as
disciplinas de pós-graduação e para a pesquisa em ciência da informação”.
Em relação à vinculação entre os estudos de usuários e as atividades de planejamento, Almeida
(2000, p. 14-15) destaca que os estudos de usuários são essenciais para a avaliação dos serviços
desenvolvidos pela biblioteca e, como tal, fazem “parte do processo de planejamento e da tomada de
decisões”.
Miranda (2007, p. 90) destaca que “as indicações recebidas daqueles que frequentam a
biblioteca, colhidas por meio do estudo de usuários, são relevantes na seleção do acervo”. Partindo
do pressuposto que a gestão da coleção é fator básico para que as bibliotecas alcancem seus objetivos.
Assim sendo, a política de desenvolvimento de coleções estabelece as diretrizes para o processo
de seleção e aquisição do acervo da biblioteca, pretendendo atender os interesses e necessidades de
informação de seus usuários, além de consistir num item fundamental para tomada de decisões.
Por fim, estudos de usuários também estão relacionados com a prática profissional. A CBO
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(BRASIL, 2002) classificou as atividades do profissional da informação em nove áreas: gerenciar
unidades, redes e sistemas de informação; desenvolver recursos informacionais; desenvolver
estudos e pesquisas; realizar difusão cultural; desenvolver ações educativas; prestar serviços de
assessoria e consultoria; disponibilizar informação em qualquer suporte; tratar tecnicamente recursos
informacionais; disseminar informação. Essas atividades podem ser consideradas tanto como tarefas
relativas à área administrativa quanto de organização, tratamento e disseminação da informação.
A lista de atividades é bastante extensa e para conseguir cumprir com todos os requisitos
necessários ao bom funcionamento da unidade de informação, o profissional deve, necessariamente,
apoiar-se em estratégias que o auxilie na tomada de decisões e na efetivação dos objetivos da biblioteca.
Apesar da importância desse tipo de estudo, Figueiredo (1994, p. 28) destaca que,
Até recentemente, estudos de usuários não eram ferramentas de planejamento
bibliotecário, pois se constituíam mais de estudos acadêmicos, conduzidos por
não profissionais e sem a participação dos administradores de bibliotecas (grifo
nosso).

Percebe-se, assim, uma valorização dos estudos de usuários tanto na pesquisa acadêmica
quanto na literatura sobre a atuação profissional e as atividades de biblioteca, embora se observe a
pouca realização destes estudos no contexto das práticas biblioteconômicas.
3 Objeto de estudo
Para a realização do estudo proposto, foram escolhidas como objeto empírico bibliotecas do
Sistema de Bibliotecas da UFMG (SB/UFMG), composto por 26 bibliotecas presentes nas diversas
unidades acadêmicas da UFMG.
Para a definição do corpus da pesquisa, optou-se pela escolha de uma biblioteca relativa a
cada uma das grandes áreas do conhecimento definidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq). Os critérios utilizados para a escolha de cada biblioteca em cada grande
área foram o tamanho e, eventualmente, razões práticas ou especificidade do acervo, totalizando oito
unidades.
Para a coleta de dados, optou-se por entrevistas parcialmente estruturadas, realizadas com os
bibliotecários-chefes das bibliotecas selecionadas. Em uma das bibliotecas selecionadas, contudo, a
entrevista foi cancelada. Foram entrevistadas, portanto, para a pesquisa, sete bibliotecárias-chefes.
4 Resultados
As perguntas iniciais tiveram por finalidade avaliar o desenvolvimento do acervo, isto é, se
existe uma política de desenvolvimento de acervo e, em caso positivo, constatar se essa política
foi baseada em estudo de usuários. Ao serem indagadas sobre a definição dos critérios de seleção
e aquisição, avaliação e descarte dos materiais bibliográficos e não bibliográficos, as entrevistadas
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informaram que a Biblioteca Universitária formou um grupo com o objetivo de preparar a Política
de Desenvolvimento de Acervo do SB/UFMG, mas que essa política ainda não está aprovada. Em
relação ao descarte, as entrevistadas ressaltaram que o material bibliográfico das bibliotecas do SB/
UFMG é patrimoniado e, portanto, fica sujeito à legislação federal.
Já em relação às formas de aquisição, as bibliotecárias responderam que, muitas vezes, se
orientam a partir de mais de um fator para o estabelecimento de critérios. Cinco fatores foram apontados
por elas. O mais frequente deles, com cinco respostas, constituiu-se dos títulos mais solicitados, isto
é, aqueles que são mais emprestados, mais reservados ou mais consultados. Outros fatores apontados,
com três respostas cada, foram a bibliografia básica utilizada em disciplinas dos cursos e sugestões
dadas pelos usuários, sendo que uma das entrevistadas apontou que o bibliotecário de referência atua
como intermediário das sugestões.
As perguntas referentes às sugestões para aquisição de material bibliográfico tiveram como
intuito compreender como se dá a relação da biblioteca com o usuário. Quanto a essa questão, todas
as entrevistadas afirmaram receber sugestões dos usuários.
As perguntas relacionadas à realização de cursos sobre utilização e serviços da biblioteca
tiveram como intuito perceber qual a importância dada à instrução dos usuários. Todas responderam
que são realizados cursos, principalmente, para os calouros da graduação e para os cursos de pósgraduação.
As perguntas relacionadas à Disseminação Seletiva da Informação (DSI) tiveram como
objetivo saber se a biblioteca antecipa-se ao atendimento das necessidades de informação de seus
usuários e, principalmente, entender como é traçado o perfil dos seus usuários. Nenhuma das
bibliotecas pesquisadas promove a DSI.
Quando interrogadas sobre como é traçado o perfil do usuário para o atendimento de suas
expectativas e necessidades de informação, quatro bibliotecárias-chefes responderam que não existe
processo para detectar as necessidades de informação dos usuários; uma delas acrescentou que fará
um projeto no curso de especialização em que está matriculada com esse objetivo; duas disseram que
atendem às reivindicações e sugestões dos alunos; e a outra respondeu que os usuários se antecipam
em relação às suas necessidades de informação que, no caso dessa biblioteca, não mudam muito. As
três restantes basearam suas respostas no tempo de trabalho, na experiência, na idade dos usuários e
na prática de atendimento das demandas.
A última pergunta dizia respeito à realização ou não de estudo de usuários na biblioteca
em questão. Três bibliotecárias-chefes responderam que não realizam estudo de usuários. Das
respondentes que afirmaram realizar estudo de usuários, todas esclareceram que esses estudos são
feitos por estudantes da Escola de Ciência da Informação da UFMG. E, por fim, uma afirmou que já
conhece bem os usuários, pois mantém contato direto com eles, entretanto, foi através de um estudo
de usuários que ela descobriu que os alunos de um dos cursos da escola estavam frequentando pouco
a biblioteca em virtude de o acervo estar desatualizado.
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5 Considerações
As respostas indicam que, na prática profissional ainda predominam os aspectos técnicos,
focados no sistema, que entendem o acervo como algo objetivo, destinado a suprir as necessidades
das bibliografias das disciplinas. Assinalam no sentido de que os usuários são elementos das unidades
e devem se adequar aos serviços prestados e para isso são treinados.
As questões apontadas por Rabello (1980) mostram-se presentes, o estudo de usuários é um
dos temas mais pesquisados em Ciência da Informação, entretanto, na prática o usuário é tomado em
consideração apenas pelos estudos acadêmicos, os profissionais que atendem esses usuários continuam
relevando o estudo de usuário como secundário na prática profissional. Como diria Rabello, o estudo
do usuário continua “ao acaso”, sem fundamentos metodológicos que permitam ouvir e realmente
conhecer o usuário como um indivíduo.
Nesse sentido, Targino (2006) reforça que,
[...] mediante a práxis, o homem cria (faz, reproduz) e transforma (conforma) o
seu mundo humano e histórico e a si mesmo, o que o diferencia dos demais seres.
Como decorrência, toda e qualquer prática profissional só se transforma em práxis
profissional quando assume função social.

A reflexão proposta é a inclusão nos programas das disciplinas relativas ao estudo de usuários
da discussão referente à dificuldade de se realizar esses estudos no exercício profissional.
USER STUDIES IN PROFESSIONAL PRACTICE OF LIBRARIANS
ABSTRACT: The user studies have been made in this very topic in academic research in the area
of Library and Information Science. At the same time, its importance is constantly highlighted in
the literature related to planning in libraries, professional practice of librarianship and collection
development. Nevertheless, it appears that in practice, studies of users in libraries are not developed.
To verify this fact and find the reasons for this, we carried out an empirical study with seven of the
libraries that make up the Libraries System in UFMG. The results indicate that the user studies
are not performed systematically and that, for the acquisition of bibliographic materials, the units
surveyed are using other criteria.
Keywords: Users studies. University library. Academic librarian.
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PÔSTER

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
COMO FACILITADORAS DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM EM UMA BIBLIOTECA ESCOLAR
Lucirene Catini Lanzi, Edberto Ferneda
Resumo: A biblioteca escolar é parte inserida no contexto educacional. E como integrante deste
contexto ela também é corresponsável pelo processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Talvez não
como uma aprendizagem formal em sala de aula, mas certamente como mediadora do conhecimento
e instigadora de informações. Partindo do pressuposto que o bibliotecário escolar, além de ser um
mediador da informação, é também um educador e, como tal, precisa usar recursos pedagógicos
para uma melhor assimilação cognitiva por parte dos alunos/aprendizes. Este trabalho tem como
objetivo apresentar referências e experiências que demonstram que as Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) podem ser aliadas na aquisição do conhecimento, acadêmico e cultural, pelos
estudantes. Para isso, utilizou-se como metodologia a Teoria de Piaget, que esclarece como funcionam
as etapas de aprendizado de acordo com as faixas etárias, além de autores da Ciência da Informação.
Foi desenvolvido também um estudo de caso na biblioteca escolar do Colégio Cristo Rei de Marília/
SP onde diversos recursos tecnológicos foram implantados como blogs, mais especificamente a
plataforma Tumblr, e redes sociais. Também foi promovida uma Confraria da Informática na qual os
alunos foram estimulados a pensar e trocar informações sobre o assunto. Todo este processo resultou no
maior interesse dos alunos por pesquisas e uma maior motivação em buscar novas leituras. Com isso,
a biblioteca em questão teve sua atuação reformulada, deixando de ser alheia ao aspecto pedagógico
e passando a ser vista como personagem ativa do trabalho educacional desenvolvido pela instituição.
Palavras-chave: Biblioteca escolar. Mediação, Tecnologia. Aprendizagem
Abstract: The school library is included in the educational context. As a part of this context it is also
partly responsible for the teaching-learning process. Maybe not as a formal learning in the classroom,
but certainly as a mediator of knowledge and information instigator. Assuming that the librarian, in
addition to being a facilitator of information, is also an educator and as such need to use educational
resources to better cognitive assimilation by the students/learners this study aims to give references
and experiences that demonstrate that the Information and Communication Technologies (ICT) can
be combined with the acquisition of knowledge, scholarship, students. For this, we used as a method
of Piaget’s theory, which explains how to work the steps of learning according to age groups, and
other authors of Information Science. It also developed a case study in the school library of the Cristo
Rei College - Marília/SP, where many technological resources were deployed as blogs and social
networks. Also promoted was a Confraternity of Computing in which students were encouraged to
think and exchange information on the subject. This whole process has resulted in greater student
interest and motivation for research by reading, in order, adding new content. With this, the library in
question was rephrased his performance, that is no longer alien to the teaching aspect and came to
be seen as active character of the work developed by the educational institution.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho é parte de um projeto de dissertação de mestrado que pretende apresentar
e discutir a situação da biblioteca escolar e propor novos modelos de atuação, aproveitando as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como aliadas para a recuperação da informação
e pesquisas estudantis. O intuito deste projeto é resgatar nos alunos o interesse pela biblioteca e o
interesse em discernir conteúdos relevantes diante de um amplo universo de fontes.
Hoje, a chamada sociedade da informação implica, e implicará cada vez mais, em uma nova
postura por parte das pessoas. Como já se tornou corriqueiro ouvir, não dominar as novas tecnologias
da informação equivalerá, na prática, a um novo tipo de analfabetismo.
Considerando que as TIC oferecem dispositivos com os quais as crianças e adolescentes de
hoje se comunicam e obtém informação, o profissional bibliotecário escolar tem como obrigação
inserir-se neste ambiente digital, ser capaz de incidir no rumo das transformações, no sentido mais
favorável ao seu desenvolvimento.
Por isso, através do referencial teórico e estudo de caso, este trabalho apresenta contribuições
para que a biblioteca escolar integre o processo de ensino-aprendizagem da instituição educacional a
qual está vinculada utilizando-se das TIC. Assim, o objetivo é dinamizar suas atividades e criar um
vínculo com crianças e adolescentes usuárias do ambiente informacional.
Dessa forma, acredita-se que a Ciência da Informação possa desempenhar importante papel
na formação dos estudantes, sem se submeter ou se sobrepor à área educacional. Mas, desenvolvendo
métodos próprios que possam complementar o processo de ensino-aprendizagem.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Parte-se do princípio que toda situação educacional tem como ponto inicial um meio de
comunicação (exposição oral, texto, imagem, atividades, etc.). Entende-se que aprender é mais do
que recuperar a informação, depende de interações no contexto de aprendizagem, da informação ou
material disponível, das ferramentas e das características cognitivas individuais dos estudantes.
Para compreender estas características cognitivas será utilizada neste estudo a Teoria Piagetiana.
A presença de Piaget, autor da área da Educação, em um trabalho voltado a Ciência da Informação se
justifica, visto que, neste caso, trata-se de uma biblioteca escolar, um órgão fortemente relacionado
ao contexto educacional. Além disso, através da Teoria Piagetiana é possível compreender o processo
de assimilação cognitiva dos alunos, sendo imprescindível para propostas efetivas de novos recursos
e ferramentas que agreguem ao processo de ensino-aprendizagem.
Na perspectiva cognitivista construtivista Piagetiana segundo Parra (1983, p. 35) “Educar
consiste, de forma geral, em provocar o desequilíbrio na mente do educando, de maneira compatível
com seu nível de desenvolvimento, de modo que, ao procurar o reequilíbrio, ele se reestrutura
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cognitivamente e aprende”. O reequilíbrio pode ser entendido como a troca de um estado de
desequilíbrio por outro de equilíbrio.
Para Piaget, só há aprendizagem quando ocorre acomodação. Desta forma, a aprendizagem
é tida como um processo ativo, sendo importante uma postura ativa por parte do estudante, que
também possui responsabilidade no processo. Barreto (2008,p.10) reforça este conceito: “O lugar que
a informação se faz conhecimento é na consciência do receptor que precisa ter condições de aceitar
esta informação e a interiorizar”.
O papel da informática na educação e no processo de ensino-aprendizagem sofreu muitas
transformações ao longo dos anos. Os primeiros usos do computador na educação estavam longe de
serem considerados “educativos”, já que se limitava a utilizar ferramentas de cálculo.
Tradicionalmente, as tecnologias têm sido utilizadas como ferramentas para ensinar, em uma
visão na qual os alunos entendem a tecnologia como fonte de conhecimento. Assim foi com a televisão
educativa e também agora com os computadores.
A assimilação da informação digital exige, do receptor, uma decodificação
dupla ou em dois estágios; em um primeiro estágio há que se acessar e
decodificar o conteúdo em meio digital e em uma segunda etapa, que é válida
para qualquer tipo de informação, a apropriação cognitiva deste conteúdo.
Ser digitalmente fluente envolve não apenas saber como usar as ferramentas
tecnológicas de navegação na Web, mas também saber como construir coisas
significativas com estas ferramentas. (Bloor apud Barreto, 2009, p.6)

Só existe aprendizagem se o aluno a deseja, mas é função da escola e do professor/colaborador
contemplar condições que favoreçam e suportem atividades que possam resultar em aprendizagem.
Um ambiente de aprendizagem construtivista deveria possibilitar a existência de atributos
necessários à aprendizagem e ainda permitir a interação entre diferentes atributos.
Segundo Jonassem (1999, p. 89) “caracteriza-se aprendizagem construtivista como aquela
que permite aos alunos aprender a reconhecer e resolver problemas, compreender novos fenômenos,
construir modelos mentais desses fenômenos, definir e regular seu processo de aprendizagem.”
(Tradução nossa)
Resumindo, trabalhar com tecnologia numa visão construtivista significa usar as tecnologias
para engajar ativamente os alunos no processo de aprendizagem. As tecnologias para uma aprendizagem
construtivista podem ser qualquer ambiente ou conjunto de atividades que permitam o envolvimento
dos alunos no processo.
As reais modificações advindas das tecnologias intensas, trazendo ao cenário
uma nova articulação com o saber, são as alterações relacionadas ao tempo
de acesso e a disponibilidade de ir aos espaços de conteúdo: as condições de
interatividade e interconectividade entre o acesso do receptor e a informação.
Estas transformações estabeleceram um novo relacionamento em meio ao
gerador e o receptor, e estas são as mudanças que, em sua essência, ficarão
para sempre. (Barreto, 2007, p. 03)
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Diante da importância da tecnologia destacada acima, convêm ressaltar a preocupação exposta
por Silva.
Os especialistas da Documentação (sejam eles arquivistas, bibliotecários
ou gestores de informação) debruçam-se sobre os aspectos técnicos da
organização e representação da informação (vulgo Tratamento Documental)
e os consequentes procedimentos propiciadores da difusão e do acesso
à mesma, mas sentem uma grave lacuna na sua formação, no que respeita
ao conhecimento, uso e domínio das tecnologias que são cada vez mais
indissociáveis da própria Informação. (2008, p.150)

3 ESTUDO DE CASO
No período de 08 a 26 de novembro de 2010 uma enquete foi disponibilizada aos alunos
frequentadores da biblioteca. Nesta enquete eles deveriam responder a seguinte questão: “O que você
gostaria que a biblioteca tivesse de novidade para 2011?” As alternativas eram: a) novos livros; b)
blogs e perfis em redes sociais; c) confrarias sobre temas de interesse e d) eventos culturais. Os alunos
foram instruídos a dar apenas uma resposta.
No total, 172 alunos/ usuários assíduos da biblioteca participaram sendo que 57% demonstraram
preferência pelos blogs e redes sociais; 20% optaram pelas confrarias; os eventos culturais foram a
resposta de 13% e 10% dos usuários gostariam de novos livros.
3.1 Tecnologias
Após a enquete relatada acima e demais observações indiretas das tendências comportamentais
dos alunos, em fevereiro de 2011 foi implantado um Blog da biblioteca alimentado pelos próprios
alunos.
Para isso foi escolhida a plataforma Tumblr, um serviço gratuito que permite aos usuários
publicarem imagens, textos, vídeos, links, citações e áudio. A escolha desta ferramenta deu-se devido
a grande utilização dela por parte dos adolescentes, além de possuir características singulares não
encontradas em outros tipos de blogs como o Wordpress ou Blogspot, por isso relevantes de serem
estudadas.
Umas das especificidades do Tumblr é o dinamismo e facilidade de postagem sendo que os
conteúdos podem ser atualizados até mesmo pelo celular. Outro fator que merece destaque é o fato de
contemplar mais as imagens do que os textos.
Fundado em 2007, o Tumblr funde em sua estrutura elementos que estariam
tanto no Twitter como nos blogs. Assim como no Twitter, o usuário possui uma
página principal onde acessam as atualizações das pessoas que seguem e pode
replicá-las ou adicioná-las às suas favoritas [...] Se no Twitter as informações
chegam aos usuários em textos muito curtos, no Tumblr elas chegam através
de fotos, desenhos, ou frames capturados de um vídeo. A plataforma permite
que os usuários utilizem textos, mas é nas imagens que se concentram os
conteúdos pesados. (MARINHO, 2011, p. 9)
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O interesse no uso do Tumblr foi estimular os alunos a compartilharem as redes sociais com
a biblioteca, motivando-os a buscarem e apropriarem-se das informações que sejam relevantes
no contexto educacional. Além disso, incentivou-se a postagem de informações pelos alunos que
pudessem interessar a demais estudantes da mesma faixa etária.
A biblioteca pode e deve ser um elo entre o aluno e o que ele deve saber e conhecer para o seu
processo de aprendizado. Porém, também precisa ser um ambiente informal e neutro para estimulá-los
a pesquisarem e compartilharem as informações que encontram na rede e considerem interessantes
para as demais pessoas.
Este novo perfil da biblioteca resultou em publicações regulares feitas pelos alunos do Colégio
Cristo Rei no perfil Facebook e no blog da biblioteca. Os assuntos são atualidades, fatos corriqueiros
do Colégio (eventos, atividades extracurriculares do colégio, temas interessantes comentados em sala
de aula, vídeos engraçados e politizados), enfim, tudo o que os alunos elegem como relevante.
3.2 Confrarias
Como complemento e valorizando a segunda resposta mais citada na enquete realizada com
os alunos foi dado início também a realização de confrarias, ou seja, reuniões entre um grupo de
estudantes com interesses comuns. Neste caso o assunto escolhido foi a informática, sendo que os
alunos, do 5º ao 9º ano, se reúnem uma vez por semana conversam sobre um assunto proposto dentro
da temática principal com a mediação da bibliotecária da instituição. Além dos alunos, são convidados
especialistas da área que participam da confraria e contribuem com informações relevantes e conferem
ainda mais dinamismo aos encontros.
O objetivo desta atividade é construir o conhecimento de forma informal e prazerosa, auxiliar
na preparação de crianças e adolescentes para a convivência com o outro e para lidarem com a
diversidade de forma saudável, habilidade imprescindível em um mundo em que cada vez mais é
possível trabalhar, namorar, comprar, comer, pesquisar, viajar sem sairmos do “refúgio” de nossas
casas, o que reduz nosso contato real com o outro.
Não há fórmulas que garantam essa conquista, mas dentre os espaços regulares de vivência
comum, as escolas constituem, sem dúvida, espaços privilegiados para que se potencializem
experiências grupais, visando não apenas um ganho intelectual, mas social.
E, levando tudo
isso em conta, analisa-se que o grande diferencial da confraria é a troca de conhecimentos sem a
relação mestre-aprendiz, onde todos podem ensinar e todos aprendem.
Alguns dos principais resultados percebidos após a implantação das Confrarias foram: uma
Biblioteca mais dinâmica e totalmente inserida no ambiente digital; maior aproximação entre alunos e
Biblioteca, comprovada pelo aumento no volume de empréstimo de livros e periódicos disponibilizados
no acervo; adesão e comprometimento maciço dos estudantes aos eventos da Biblioteca e do Colégio;
disposição em dar opiniões e sugestões para o dia a dia da biblioteca, especialmente na aquisição de
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novos títulos; postura mais consciente nas pesquisas escolares e demais buscas em ambientes digitais;
motivação para novas atividades com o objetivo de adquirir novos conhecimentos; envolvimento
dos professores na Confraria, a fim de aproximar-se dos alunos e aprender com eles novos recursos
tecnológicos; participação dos alunos na atualização do blog da Biblioteca, gerando frequentes
buscas de informações a fim de serem postadas; entrelaçamento entre as TICs e o processo de ensinoaprendizagem e favorecimento da integração entre a Biblioteca e os demais ambientes educacionais.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apropriando-se da Teoria Piagetiana, dos conceitos a respeito do desenvolvimento da
inteligência cognitiva e das referências sobre Ciência da Informação e ferramentas tecnológicas e
de comunicação online este trabalho expôs um modelo utilizado pela biblioteca escolar do Colégio
Cristo Rei, onde os alunos, mediados pela bibliotecária, são estimulados a conhecer, ensinar, pesquisar
e utilizar todos os suportes tecnológicos e adentrarem em ambientes digitais, com segurança, domínio
e bastante interesse.
Eles são estimulados a aprender questionando, interagindo com a informação de igual para
igual. Quem sabe mais: ensina; quem sabe menos aprende com um parceiro “igual”, buscando desta
forma o estado de equilíbrio Piagetiano.
Baseado no referencial teórico e na argumentação de que a TIC só vem agregar na construção
de um conhecimento mais envolvente, motivador e condizente com o interesse das crianças e
adolescentes, nascidos em plena efervescência da era digital, este trabalho propõe uma conduta mais
incentivadora e com o propósito de mediar a aprendizagem da TIC no ambiente escolar usando a
biblioteca escolar como local apropriado.
O resultado obtido com esta pesquisa evidencia que a biblioteca pode ser um local neutro, sem
o compromisso de uma educação formal, sem uma estruturação engessada e por isso consegue inovar
e colocar em prática a Teoria Construtivista de um aprendizado mais colaborativo, capacitando os
aprendizes a conhecerem e organizarem os conhecimentos sobre a realidade (física, afetiva e social), de
modo a garantir uma adaptação progressiva melhor e mais integrada ao meio.
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PÔSTER

O COMPORTAMENTO INFORMACIONAL DO PREGOEIRO
Neiva Aranda Lopes Butarello, Linete Bartalo
Resumo: Com o objetivo de analisar o comportamento informacional dos atores envolvidos no
procedimento licitatório Pregão Eletrônico, no âmbito da Diretoria de Material da Pró-Reitoria de
Administração e Finanças da Universidade Estadual de Londrina-UEL/PROAF/DM, desenvolveu-se
esta pesquisa. O comportamento informacional abrange a busca e o uso da informação, desencadeadas
pelas necessidades informacionais oriundas do desenvolvimento do trabalho. Participaram desta
pesquisa 10 pregoeiros e a coleta de dados junto aos mesmos foi realizada por meio de entrevista,
com um roteiro semi-estruturado que identificou suas necessidades informacionais para o trabalho
de pregoeiro e as formas de busca e de uso das informações. Para coletar dados dos processos
licitatórios dos anos de 2007, 2008 e 2009, foi elaborada uma ficha que reuniu informações de uma
amostra de 37 processos. Encontrou-se como resultados que a economicidade proporcionada pela
modalidade Pregão Eletrônico nestes anos estudados ficou entre 20% e 25% com relação aos valores
estimados para o certame e que as necessidades informacionais dos participantes são voltadas para o
conhecimento do objeto a ser licitado, suas especificações e valores. As formas de busca da informação
estão direcionadas para leitura do edital, consulta à Procuradoria Jurídica e colegas de função. Assim,
pode-se considerar que o comportamento dos pregoeiros é de busca e uso informacional constantes,
cessando apenas com a homologação de cada procedimento licitatório.
Palavras-chave: Licitação. Comportamento Informacional. Pregão Eletrônico.
ABSTRACT: In order to analyze the information behavior of actors involved in Electronic
Auction bidding process within the Directorate of Material Dean of Administration and Finance
Londrina-UEL/PROAF/DM State University, developed this research. The information behavior
encompasses the search and use of information triggered by the information needs arising from
the development work. 10 participated in this research and data collection heralds next to them
was conducted through interviews with a semi-structured questionnaire which identified their
information needs for the job of town crier and ways to search and use of information. To collect
data from the bidding processes of the years 2007, 2008 and 2009, we created a form that gathered
information from a sample of 37 cases. It was found that the economy as a result provided by the
Electronic Auction mode studied in these years was between 20% and 25% and that the information
needs of the participants are focused on the knowledge of the object to be bid, specifications, and
values. The ways of searching for information are directed to read the announcement, the Attorney
Legal Consultation and co-function. Thus, one can consider that the behavior of the preachers is
search and informational use constants, ceasing only with the approval of each bidding procedure.
Keywords: Bidding. Information behavior. Electronic Auction
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1 INTRODUÇÃO
Nos órgãos públicos, tudo acontece sob o jugo da soberania estatal, assim as ações
administrativas são condicionadas ao acompanhamento, parecer e aprovação de autoridades
constituídas, em especial aquelas que envolvem recursos financeiros. No âmbito público, é estabelecida
uma padronização de procedimentos que não permite discrepâncias. Aceita-se, no máximo, que sejam
promovidas adaptabilidades no campo dos elementos que podem ser apostos ao negócio jurídico,
segundo conveniência das partes e necessidade também jurídica, mas sem jamais perder seu eixo
principal, sua essência isonômica garantida constitucionalmente. Contudo, depende do homem fazer
com que esse alvo seja atingido, é sua postura administrativa que vai proporcionar ou não o êxito no
cumprimento dessa normativa.
No estabelecimento dos procedimentos licitatórios em suas diversas modalidades, entre
elas o Pregão Eletrônico, cada uma das fases sofre influências dos indivíduos que as executam, que
também são responsáveis por promoverem o estabelecimento de elementos que se tornam base de
conhecimentos, que disseminados e aplicados se transformam em novas fontes de informações sob a
forma de determinação de conduta. Compreender essa atuação significa entender os rumos das ações
tomadas e as novas medidas a serem implementadas.
O comportamento informacional abrange a busca, o uso e manejo das informações e suas
fontes, derivadas das necessidades informacionais dos indivíduos. Há de se considerar também que
a lei e todo o conjunto normativo determina e direciona as ações dos administradores públicos e,
por isso, constitui-se em instrumento determinante e limitante de comportamento. Nessa liberdade
limitada pelas normas, o comportamento dos atores em prol de uma necessidade comum, de se aplicar
a lei, é que se observa a condução dos procedimentos licitatórios, na modalidade Pregão Eletrônico,
para atendimento da demanda administrativa.
Em suma, nos setores públicos, os comportamentos dos atores, apesar de demandarem
exclusivamente da condição expressa em lei, não é uma fórmula pronta que impossibilite o insucesso,
mas sofre as influências das circunstâncias envolvidas na sua condução, os perfis dos atores,
necessidades, competências, cultura, enfim, todo um contexto que pode corroborar para sucesso ou
insucesso dos procedimentos.
Igualmente entende-se relevante conhecer as ações empreendidas pelos pregoeiros por serem
eles sujeitos que aprendem e desenvolvem habilidades informacionais, que colocadas em prática,
possibilitam a utilização adequada de recursos organizacionais para o funcionamento da máquina
administrativa.
Nesse sentido, a pesquisa que aqui se relata partiu do princípio de que uma organização só
consegue atingir seus objetivos por meio do comportamento de seus agentes e que compreender essa
atuação significa entender os rumos das ações tomadas e as novas medidas a serem implementadas.
Com o objetivo de analisar o comportamento informacional dos atores envolvidos no procedimento
licitatório Pregão Eletrônico, no âmbito da Diretoria de Material da Pró-Reitoria de Administração
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e Finanças da Universidade Estadual de Londrina-UEL/PROAF/DM, foram identificadas as
necessidades informacionais dos pregoeiros na realização do procedimento licitatório modalidade
Pregão Eletrônico, verificadas as formas de busca e uso da informação para satisfazer essas
necessidades, bem como a economia gerada para a Instituição nos processos licitatórios- modalidade
Pregão Eletrônico- em relação às demais modalidades licitatórias dos anos de 2007, 2008 e 2009.
2 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL
O comportamento dos envolvidos no processo licitatório são, de certa forma,
pré-determinados por legislação específica, porém sua condução também está condicionada ao
conhecimento e habilidades adquiridas pelos servidores. Para cada modalidade licitatória há uma prédeterminação legal que exige diferentes comportamentos na sua condução, compreendê-las possibilita
identificar suas necessidades informacionais e as condições para sua adoção pela administração, cujas
ações dão origem a outros novos conhecimentos e assim sucessivamente a novos comportamentos.
2.1 Necessidade Informacional
A necessidade informacional não tem que ser essencialmente a lacuna de conhecimento
presente no indivíduo, ou seja, sua carência compreensiva, mas também aquela que se apresenta,
neste caso da licitação, no processo que está sob a responsabilidade do pregoeiro e sem a qual o
procedimento se tornaria impossibilitado de atingir seus objetivos. Porém essa lacuna informacional
processual, somente será sanada se esse servidor possuir o conhecimento necessário para detectar
essa ausência e desenvolver um comportamento de busca para que ela seja adquirida e passe a fazer
parte do conjunto de informações que compõem esse processo.
As necessidades informacionais são as relações existentes entre as informações e os propósitos
dessas para o individuo” (DERR, 1983, p. 276), onde a condição de necessidade informacional deriva
do fato de se ter uma meta que requer informações para sua satisfação, ou seja, satisfazer a necessidade
que a gerou.
A percepção do desconhecido no momento da ação promove, em tempos variáveis, diferentes
modos para busca e uso da informação. Por outro lado a mesma atividade gerada da necessidade
humana influenciada pela observação, interpretação, compreensão, momento e experiência
vivenciada em ocasiões anteriores gera comportamentos distintos a cada realização de uma mesma
ação, ratificando a idéia de Dewey (1979, p.48) de “que todas as experiências se sustentam na anterior
e modificam a ulterior”, ficando a eleição do que se julga adequado para atender uma necessidade e
resolução do que se chama problema, diretamente relacionado com o ambiente em que o indivíduo se
encontra, as influências que ele recebe do meio, o interesse do mesmo na sua obtenção, assim como
de experiências já vivenciadas.
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2.2 Busca e uso da informação
Wilson (1981) define o comportamento de busca e uso como sendo todas as atividades realizadas
pelo indivíduo para reconhecer mensagens que satisfaçam às necessidades por ele identificadas, ou
seja, a busca pela informação iniciada quando se percebe que o conhecimento possuído é menor que
o desejado para tratar de algum assunto.
Choo (2003, p. 118) identifica e relaciona os principais elementos que influenciam o
comportamento do indivíduo passando por três estágios: necessidade, busca e uso da informação.
Quando se refere à necessidade de informação o autor aponta que ela surge quando o indivíduo
reconhece vazios existentes em seu conhecimento e em sua capacidade de dar significado a uma
experiência. No momento da busca, o indivíduo procura intencionalmente informações que possam
mudar seu estado de conhecimento passando para o último elemento que é o seu uso. No momento da
utilização são realizadas a seleção e o processamento das informações ou mensagens que produzem
uma mudança em sua capacidade de vivenciar, agir ou reagir à luz desses novos conhecimentos.
Para Francis (2005, p. 67) “uma questão importante que deve ser tomada para a compreensão
do comportamento de busca de informação é a capacidade dos usuários [...] para contornar os sistemas
em favor de outras fontes de informação”, como experiência e vivência pessoal na construção de
novos significados que incluem pensamentos e sentimentos traduzindo-se de forma expressiva para
o mesmo.
3 A PESQUISA
Para analisar o comportamento informacional dos pregoeiros envolvidos com a licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, foram estudados os processos de licitação desta modalidade dos anos
2007, 2008 e 2009 e entrevistados 10 pregoeiros que realizam este procedimento.
Dos 119 processos realizados durante estes 3 anos foram selecionados aleatoriamente 37
deles, sendo 18 de 2007, 07 de 2008 e 12 de 2009. Para facilitar a análise documental foi elaborada
uma ficha para extração dos dados dos processos, tais como identificação da licitação, recursos, tipo
de material adquirido, intervenções do pregoeiro durante a realização da sessão pública e os valores
propostos (de abertura e de conclusão), bem como a economia com relação ao valor proposto e
concluído. A ficha de coleta de dados foi pré testada com sete dos 37 processos, os quais foram
incluídos para a análise dos resultados.
As questões do roteiro semi-estruturado de entrevista foram elaboradas para alcançar os
objetivos propostos para a pesquisa, quais sejam, identificar as necessidades informacionais dos
pregoeiros na realização do procedimento licitatório modalidade Pregão Eletrônico e verificar as
formas de busca e uso da informação para satisfazer essas necessidades. O roteiro foi pré testado
com três pregoeiros que não fizeram parte do grupo de participantes. Participaram da pesquisa 10
pregoeiros que exercem esta função em cumprimento à Portaria de nomeação para esta função. Eles
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foram entrevistados individualmente e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). As entrevistas foram gravadas e transcritas, sendo que os conteúdos foram sintetizados e
analisados de acordo os objetivos estabelecidos para a pesquisa.
4 RESULTADOS
As necessidades informacionais dos pregoeiros para realização do procedimento licitatório
modalidade pregão eletrônico focam-se, em um primeiro momento, no objeto a ser licitado, na
preocupação quanto a conhecer o que será adquirido e suas especificidades, para comprar o que
realmente a Instituição deseja obter.
Enquanto alguns têm em um primeiro momento a necessidade de conhecimento do objeto
e edital, outros julgam inicialmente necessário um conhecimento muito profundo da lei e seus
princípios e até mesmo o conhecimento de informática, por tratar-se de uma modalidade desenvolvida
eletronicamente. Outra necessidade apontada é a pesquisa de mercado realizada para se estabelecer
um teto máximo para a licitação e utilizada por eles como parâmetros nas fases de classificação e
de lances. Três dos participantes vão além das informações contidas na pesquisa de mercado para
obtenção de informação e consultam licitações realizadas anteriormente pela Instituição.
Para os pregoeiros entrevistados toda e qualquer situação apontada deve ser averiguada e
esclarecida independente da instância em que se encontre o desenvolvimento do processo licitatório.
Dessa forma julgam que a busca por informação somente deve terminar quando se está seguro da
ação a ser realizada. Para tanto, além do edital, certames já concluídos e os sites sobre licitação, a
consulta a terceiros também tem figurado como prática para esclarecer pontos duvidosos relacionados
a seus trabalhos e que fogem aos seus conhecimentos. A troca informacional entre eles também é
realizada de forma voluntária passando a ser um mecanismo para prover de informação o grupo e
influenciar a modificação de seus comportamentos, reconsiderando e reinterpretando as proposições
que se consolidam em novos conhecimentos.
Os pregoeiros apresentam comportamento pró-ativo de se preparar antecipadamente a cada
nova licitação, o que permite conhecer previamente a natureza e a extensão de sua necessidade
informacional como suporte ao processo de decisão, avaliando as informações criticamente. Com
isso a administração passou a submeter os editais de licitação à apreciação desses profissionais com
intuito de se detectar possíveis falhas antes de torná-lo público.
No que tange a informação processual a análise documental permitiu comprovar informações
relativas ao comportamento financeiro com percentuais de economicidade de 17,70%, 15,36%, e
12,56% para os anos de 2007, 2008 e 2009, respectivamente, com relação aos valores que seriam
contratados se o mesmo certame fosse realizado em outra modalidade licitatória que não o pregão
eletrônico.
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5 CONCLUSÕES
Apesar de apresentarem um comportamento pró-ativo para a realização do certame por vezes
esses profissionais se deparam com situações diferenciadas que demandam novo aprendizado e,
para tanto, novas informações necessitam ser agregadas aos seus conhecimentos. Para adquiri-las
recorrem a seus colegas transformando-os em fontes primárias de consulta para preenchimento de
suas lacunas informacionais. Esse compartilhamento informacional existente entre os pregoeiros
são comportamentos que melhoram a comunicação, o planejamento e o relacionamento interpessoal
para resolverem as dificuldades, estimulando assim a promoção do aprendizado e aquisição da
competência necessária para exercer sua função e, em contrapartida, desenvolver na instituição um
trabalho eficiente e de qualidade.
O comportamento de busca e uso da informação pelos pregoeiros se volta para as formas de acesso
a informação e construção de conhecimento, seja pelo aprendizado individual proporcionado pelos
cursos, pelas particularidades de desenvolvimento de cada certame licitatório, pelo compartilhamento
das informações exercido pelos mesmos, bem como da tentativa de se solucionar algum problema. Da
mesma forma as lacunas informacionais são supridas quando esses indivíduos rompem as barreiras do
desconhecido proporcionando sentido às suas indagações. As experiências adquiridas a cada certame
tem se transformado em base de conhecimento para esses agentes influenciando suas percepções para
os procedimentos seguintes, valorizando dessa forma a experiência pessoal.
Apesar de reconhecer que o comportamento se dá de forma individual não se pode deixar de
observar que no caso dos pregoeiros existem ações que direcionam para alguns padrões de condutas
as quais se submetem para cumprimento da legislação e, assim, chegar à economicidade desejada pela
Instituição que representam e apregoada pela referida modalidade licitatória em relação às demais.
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PÔSTER

O COMPORTAMENTO INFORMACIONAL DOS
TRABALHADORES QUE ATUAM NO PROGRAMA DE
CONTROLE DA HANSENÍASE DO ESTADO DO PARANÁ
Sandra Aparecida Silva dos Santos, Linete Bartalo
RESUMO: Com o objetivo de analisar o comportamento informacional dos trabalhadores do programa
Hanseníase-SINANNET (Sistema Nacional de Notificação de Agravos) do Paraná, realizou-se a
pesquisa que aqui se relata a qual investigou as necessidades informacionais destes trabalhadores
e suas formas de busca e uso da informação para suprir estas necessidades. Os participantes da
pesquisa foram 224 trabalhadores do estado e dos municípios de abrangência das 22 regionais de
saúde que responderam a um questionário com 17 questões que investigaram suas necessidades de
informação e as formas de busca e de uso da mesma. Os resultados obtidos demonstraram que os
trabalhadores da hanseníase e SINANNET do estado do Paraná reconhecem suas necessidades de
informação sendo que as principais relatadas referem-se ao Tabwin (tabulador desenvolvido pelo
DATASUS- Departamento de Informática do SUS) para ser utilizado nas bases de dados do SUS e
também questões referentes ao SINANNET, buscando as informações com a coordenação regional
da hanseníase. Afirmam encontrar a informação sempre que buscada, apontando como dificuldade
mais comum o excesso de informação, sendo o coordenador regional de hanseníase a principal fonte
de busca da informação, o que sinaliza para a necessidade de criação de uma rede informacional onde
se estimule a busca e a pesquisa utilizando-se dos recursos disponíveis a fim de instrumentalizar os
trabalhadores no uso de estratégias para a solução de suas necessidades de informação.
Palavras chave: Comportamento informacional; Hanseníase; SINANNET; SUS
THE INFORMATION BEHAVIOR OF WORKERS WHO WORK IN LEPROSY CONTROL
PROGRAM OF THE STATE OF PARANA
ABSTRACT: In order to analyze the behavior of workers informational program-Leprosy SINANNET
of Paraná, was held here that the research reports that investigated the information needs of these
workers and their ways of searching and using information. Survey participants were 224 workers of the
state and municipalities covered the 22 regional health authorities who responded to a questionnaire
with 17 questions that investigated their information needs and ways to search and use thereof. The
results showed that workers of leprosy and the state of Paraná SINANNET recognize information
needs and the main needs reported refer to TabWin (tab developed by the Department of Informatics
DATASUS-SUS) for use in databases the SUS and also questions regarding the SINANNET, seeking
the information with the regional coordination of leprosy. They say they always find the information
sought, citing as the most common difficulty too much information, and the regional coordinator of
leprosy the main source of information search, which signals the need to create an informational
network where it stimulates the search and research using available resources to equip workers in the
use of strategies to solve their information needs
Keywords: Information Behavior, Leprosy, SINANNET, SUS
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INTRODUÇÃO
A informação a partir do século XX passou a ser considerada um fator de produção e,
como tal, elemento determinante para o sucesso das organizações (MORESI, 2000; MOTA, 2005;
SCHLESINGER et al., 2008; MARTELETO, 2009).
A hanseníase é uma das mais antigas doenças que acomete o homem, sendo popularmente
conhecida como lepra. As referências mais remotas datam de 600 a.C. e procedem da Ásia, que,
juntamente com a África, podem ser consideradas o berço da doença. Atualmente possuindo
tratamento e cura, mas apresentando alto poder incapacitante, ainda é um enorme desafio, devido ao
estigma que carrega.
Os trabalhadores da saúde envolvidos com o problema enfrentam vários desafios como lidar
com o preconceito que a doença suscita, propiciar o tratamento adequado e realizar a prevenção
de incapacidades, notificar a doença com rapidez e eficiência, contribuindo para a identificação da
realidade epidemiológica de determinada área geográfica. Os casos de hanseníase são acompanhados
por profissionais de saúde, através do SINANNET -Sistema Nacional de Notificação de Agravosque objetiva coletar, transmitir e disseminar dados gerados pelo sistema de vigilância sanitária sendo
encontradas falhas quanto a não totalidade de transferência de dados, alimentação fidedigna de casos
novos e acesso às informações pelos profissionais de saúde.
Diante disso, conhecer o comportamento informacional desses trabalhadores representa
importante fator no tratamento, cura e controle da doença, já que atuam em seus municípios e
regiões, contribuindo para a redução dos índices da hanseníase no Brasil e no mundo, diagnosticando
e tratando integralmente todos os cidadãos acometidos pela doença, buscando interromper sua cadeia
epidemiológica.
O desconhecimento do comportamento informacional dos trabalhadores da hanseníase
desencadeia dificuldades na elaboração de propostas que garantam melhor acesso, busca e uso da
informação, sendo esta realidade geradora de atrasos no tratamento dos dados da hanseníase, de
dificuldades na alimentação do SINANNET, do uso incipiente das informações contidas no sistema,
de falhas no atendimento ao paciente, com consequente impacto nos serviços de saúde.
Assim, a pesquisa que aqui se relata teve como objetivo analisar o comportamento
informacional dos trabalhadores do programa Hanseníase-SINANNET do Paraná, tendo investigado
as necessidades informacionais destes trabalhadores e suas formas de busca e uso da informação para
suprir estas necessidades.
2 O COMPORTAMENTO INFORMACIONAL NA ÁREA DE SAÚDE
O ritmo de produção e a disseminação da informação imprimem na atualidade, principalmente
na área de saúde, uma quantidade fenomenal de informação disponível em fontes variadas.
Tradicionalmente o profissional médico subsidiava suas decisões junto ao paciente em sua experiência
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profissional, treinamentos e orientação de colegas especialistas. Malterud (2001) pondera serem estas
fontes insuficientes para a realidade atual. A evolução da sociedade, entre outros fatores, favoreceu
a criação da Medicina Baseada em Evidências- MBE- que para Atallah e Castro (1998) constitui-se
em novo paradigma da prática médica, utilizando evidências para a tomada de decisões clínicas no
atendimento à saúde do paciente, imprimindo ênfase à consulta à literatura existente subsidiando o
atendimento médico. No entanto, a necessidade de informação não se constitui necessidade exclusiva
do profissional médico, mas de todos os profissionais da área de saúde, por constituir-se em área
prioritária para o ser humano, dela dependendo sua qualidade de vida e até mesmo sua vida.
Reconhecida a necessidade da informação, é preciso obtê-la e entendê-la para usá-la. Wilson
(2001, p. 49) propõe quatro definições relacionadas ao comportamento informacional. A definição
de comportamento informacional que “diz respeito à totalidade do comportamento humano em
relação ao uso de fontes e canais de informação, incluindo a busca da informação passiva ou ativa”;
o comportamento de busca da informação que é definido como a “atividade ou ação de buscar
informação em consequência da necessidade de atingir um objetivo”; o comportamento de pesquisa
de informação, que “diz respeito ao nível micro do comportamento, onde o indivíduo interage com
todos os tipos de sistemas de informação” e o comportamento do uso da informação que “se constitui
do conjunto dos atos físicos e mentais envolvidos em agregar a nova informação aos conhecimentos
já existentes”.
Choo (2006) parte do pressuposto de que a busca e uso da informação possui um propósito
onde o indivíduo requer a informação para chegar a um estado desejado. A busca constitui-se então
da procura da informação para mudar seu estado de conhecimento. Durante esta procura, surgem
comportamentos como o de selecionar e identificar as fontes, articular um questionamento, uma
pergunta ou um tópico; extrair a informação, avaliar e estender, modificando ou repetindo a busca,
objetivando gerar uma mudança no estado de conhecimento do indivíduo que pode gerar alterações
em sua ação.
Neste estudo reconheceu-se a importância do comportamento informacional dos trabalhadores
da saúde, especificamente para o programa de controle da hanseníase, pois a capacitação e a qualificação
pessoal e organizacional estão diretamente relacionadas ao processo de inovação e constituem-se
um processo permanente e, conforme Garvin (1993), inesgotável e fundamental para a geração da
aprendizagem e do conhecimento.
3 DELINEAMENTO DA PESQUISA
Para alcançar o objetivo proposto para a pesquisa, o de analisar o comportamento informacional
dos trabalhadores do programa Hanseníase-SINANNET do Paraná elaborou-se um questionário com
17 questões que além de caracterizar os participantes quanto à idade, escolaridade e tempo de trabalho,
entre outros, investigaram também as necessidades informacionais destes trabalhadores, suas formas
de busca, acesso e uso da informação. Houve um estudo piloto para pré testar o instrumento de
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coleta de dados que sofreu alterações posteriores, antes da pesquisa principal. Dos 42 questionários
encaminhados aos trabalhadores para compor o estudo piloto, 18 foram devolvidos respondidos. A
análise dos dados gerou as alterações no questionário final, sendo que os respondentes deste estudo
piloto foram excluídos do grupo de participantes.
Os participantes da pesquisa foram os trabalhadores da saúde, que atuam na coordenação do
programa de controle da hanseníase, em nível regional/municipal e trabalhadores responsáveis pelo
SINANNET do Paraná. Os trabalhadores dos municípios estão sob abrangência das 22 regionais de
saúde, distribuídas em todo o estado totalizando 582 trabalhadores distribuídos nos 399 municípios
do Paraná. O instrumento de coleta de dados foi encaminhado utilizando-se a ferramenta Google.docs
a estes 582 trabalhadores, sendo que 224 deles responderam e devolveram automaticamente.
Foi utilizado para a análise dos dados o programa SPSS versão 15. A análise estatística
realizada foi a descritiva, sendo aplicado o teste de associação de qui-quadrado (X²), considerando
o nível de significância de 5%, a fim de verificar as relações existentes entre as diferentes variáveis
estudadas As questões que demandaram respostas descritivas receberam tratamento diferenciado,
sendo listadas, organizadas, categorizadas e analisadas de acordo com seus conteúdos.
4 RESULTADOS
A idade dos participantes variou de 20 anos e 8 meses a 65 anos e 7 meses, ficando a média
de idade em 37 anos e 1 mês.
Foram encontrados 179 profissionais que apresentavam escolaridade de nível superior
conforme demonstra a figura 1, sendo que destes, 81 relataram possuir curso de especialização.
SAÚDE

Formação em Curso Superior

ADMINISTRAÇÃO
75,97%
7,26%
2,23%
1,67%
2,23%
1,67%
3,90%

CIÊNCIAS DA
INFORMAÇÃO
EXATAS
OUTRAS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
EDUCAÇÃO

Figura 1 - Formação em Nível Superior
Quanto às funções desempenhadas pelos trabalhadores, 80 deles (36,19%) exercem a função
de técnicos da hanseníase sendo também responsáveis pelo SINANNET de seu município.
4.1 Necessidade de informação
No que se refere à necessidade de informação, 44,2% dos participantes reconhecem-na quando
não compreendem uma situação que se apresenta, 32,5% ao não conseguirem finalizar uma atividade
e 17,9% quando sentem dúvidas ao repassarem informações aos usuários ou colegas, conforme
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resultados apresentados na Figura 2.
R ec onhec im ento da Nec es s idade de Inform aç ão

quando apres enta dúvidas no repas s e de
informaç ões ao us uário e a c olegas
não tem nec es s idade de informaç ão

17,90%
1,80%

outras s ituaç ões

3,60%

quando não c ons egue finaliz ar uma atividade
quando não c ompreende s ituaç ão que s e
apres enta

32,50%
44,20%

Figura 2 - Reconhecimento da Necessidade de Informação
4.2 Formas de Busca da Informação
Os participantes buscam a informação quanto à operacionalização e funcionamento do
sistema SINANNET na base de dados do Ministério da Saúde (47,32%) e em livros, manuais e
anotações (32,14%). As outras fontes citadas por 12,5% dos participantes constituem-se na busca de
informações através das Regionais de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, coordenação da hanseníase,
DATASUS, SINANNET e base DBF de hanseníase sendo o Google o buscador da internet mais
utilizado. Os participantes buscam as informações para a continuidade do trabalho principalmente na
base de dados do Ministério da Saúde e do estado (47,5%), sendo o DATASUS a base de dados mais
acessada. Quanto à relevância da informação buscada, para 52,7% dos respondentes a informação
é extremamente relevante. A Figura 3 apresenta as fontes de busca relativas à concessão de pensão.
Fontes de busca de Informação- Pensão

0,40% 9,40%

profissionais que atuam com
pacientes
livros manuais e anotações

17%
65,20%

8%

coordenação estadual
coordenação regional

Figura 3 - Fontes de busca de Informação relativas à concessão de Pensão
4.3 Acesso à Informação
As dificuldades mais comuns enfrentadas pelos trabalhadores no acesso à informação dizem
respeito às redes de informação (22,8%), se bem que 46,9% relataram não ter dificuldade para acessar
informações, conforme resultados apresentados na Figura 4.
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Dific uldade de Ac es s o à Inform aç ão
46,90%

A c es s ar as redes de
informaç ão via internet no
trabalho
E nc ontrar livros , manuais e
c artilhas relac ionados ao tema
em s eu loc al de trabalho

22,80%
12,90%
7,10% 6%
11%

Não tenho dific uldade

.
s elec ionar res ultados
Figura 4 - Dificuldades de Acesso à Informação

quantidade ex c es s iva de
informaç ao

5 CONCLUSÕES

No Brasil, o programa Sociedade da Informação, lançadooutros
em 1999 pelo governo federal,
pretendeu estabelecer as bases para uma inserção competitiva do Brasil na sociedade global da
informação e teve por finalidade integrar e coordenar o desenvolvimento e a atualização de serviços
avançados de computação, comunicação e informação e suas aplicações. Necessário se faz utilizar os
dados e as informações na tomada de decisões em nível estadual e municipal e isso só acontece com
o acesso e a apropriação da informação pelo trabalhador da saúde.
Quanto ao aspecto emocional da necessidade, busca e uso da informação, Choo (2006) destaca
que os sentimentos dos indivíduos, muitas vezes baseados em experiências passadas, o alertam
sobre certos sinais importantes influenciando sua preferência e seleção. Na escolha do coordenador
regional da hanseníase como principal fonte de informação por grande parte dos respondentes, há de
se considerar o forte papel que as regionais de saúde desempenham junto aos municípios e a histórica
dependência dos municípios com o Estado, principalmente, antes da descentralização das ações de
saúde.
Há de se destacar um fato preocupante quanto ao índice de não acompanhamento da notificação
de agravos por parte dos coordenadores do programa hanseníase e SINANNET e de índices de pouca
ou nenhuma frequência de acesso à notificação de agravo relatada por alguns trabalhadores.
A sociedade atual denominada “sociedade da informação”, demanda buscas constantes de
conhecimentos como elemento facilitador e articulador das transformações sociais e de trabalho e,
em contrapartida, também disponibiliza uma quantidade enorme de informação que necessita ser
eficientemente buscada, acessada, compreendida e utilizada.
Um estudo mais aprofundado do uso da informação no ambiente de trabalho e na tomada
de decisões, bem como um acompanhamento mais efetivo das capacitações disponibilizadas aos
trabalhadores que atuam nos municípios seria de grande importância para a excelência no atendimento
e o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis na realização do trabalho.
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