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UM OLHAR SOBRE O GEPEBIC

Após três anos de existência e de intensos trabalhos voltados ao processo 
de reflexão acerca do fenômeno informacional e suas facetas, o Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Biblioteconomia e Ciência da Informação (GEPEBIC) 
traz a público, alguns registros que refletem os resultados do movimento de 
olhares, discursivo-reflexivo, que vem ocorrendo desde sua criação e inserção, 
em dezembro de 2015, no Diretório de Grupos de Pesquisas (DGP) do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), no Brasil.

O Gepebic nasceu do interesse de professores, alunos e egressos do Curso 
de Biblioteconomia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) em estudar a 
informação – nosso foco de atenção – considerando sua natureza, seu fluxo, seu 
acesso, seu uso e os demais aspectos que envolvem a geração e a circulação de 
dados informacionais nos mais diversificados ambientes (físico e digital).

Profissionais da área de Biblioteconomia e Ciência da Informação que atuam 
em diversas instituições, nos Estados do Piauí, Maranhão e Ceará, a exemplo do 
Instituto Federal do Piauí (IFPI), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Instituto 
Federal do Maranhão (IFMA) e Universidade Federal do Ceará (UFC), dentre 
outras, acreditaram a proposta de trabalho do Grupo e decidiram participar das 
discussões e estudos envolvidos com a temática em tela.

O Gepebic é, pois, um ambiente de fruição de ideias e formação científica. 
Para legitimar essa condição, organiza-se em quatro linhas de investigação: 1) 
Organização, Produção e Comunicação da Informação Científica; 2) Lugares 
de Memória e Patrimônio Documental; 3) Literatura, Leitura e Biblioterapia; 4) 
Divulgação Científica. Cada capítulo do presente livro traduz parte dos pensamentos, 
ideias e (in)certezas que transitam por cada uma dessas linhas de investigação.

Somos um coletivo comprometido com o processo crítico-reflexivo 
acerca da ciência, suas múltiplas facetas e possibilidades. É por/para isso que 
existimos e sentimos, na concretização desse registro, o desejo, a necessidade e a 
vontade de compartilharmos, com você, dessa viagem, inquietante, pelo universo 
transversalizante da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Boa Leitura!!!!!!

Prof.  Me. Mirleno Lívio Monteiro de Jesus
Líder do GEPEBIC

Teresina, 2019.



PREFÁCIO

A obra “Olhares em movimento sobre a transversalidade dialógica 
da Biblioteconomia e Ciência da Informação” é uma coletânea de resultados 
dos estudos desenvolvidos pelos membros do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
Biblioteconomia e Ciência da Informação (GEPEBIC), vinculado à Universidade 
Estadual do Piauí (UESPI), em parceria com o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). As temáticas são diversas e apresentam a 
interdisciplinaridade da Biblioteconomia e da Ciência da Informação. 

O primeiro capítulo, de autoria do professor Mirleno Lívio Monteiro 
de Jesus, intitulado “PAUL OTLET - um protagonista que revolucionou o 
campo da documentação” descreve a relação, não dicotômica, entre teoria e 
prática, que fundamentou o trabalho, incansável e instigante, de um dos principais 
protagonistas da área da Biblioteconomia e Documentação. O pensamento de 
Paul Otlet e sua prática foram tão importantes para a área, que até hoje são bases 
para o desenvolvimento da Ciência da Informação. O capítulo aborda sobre os 
fundamentos históricos e epistemológicos da Ciência da Informação e seu legado.

Ainda no contexto de organização e representação da informação, porém 
na perspectiva da produção de conhecimento científico no ensino superior, o 
segundo capítulo “Repositório institucional como dispositivo de visibilidade 
da produção cientifica do Centro de Humanidades da UFC”, elaborado pela 
professora Gabriela Belmont de Farias, traz um panorama das ações desenvolvidas 
e dos desafios vivenciados durante o projeto de extensão e pesquisa “Repositório 
Institucional: Preservação da Memória Científica dos Docentes do Centro de 
Humanidades”, na qual visa compartilhar as descobertas e aprendizagem a partir 
das práticas realizadas no repositório institucional.

A questão da informação científica e tecnológica é imprescindível para o 
desenvolvimento do país, partindo de uma perspectiva econômica e social. São 
importantes não só os investimentos nesse tipo de informação como também os 
estudos sobre suas características, produção e disponibilização. Sendo assim, o 
capitulo “Análise e caracterização da informação científica e tecnológica na 
Ciência da Informação”, de autoria da bibliotecária Mayara Cintya do Nascimento 
Vasconcelos, em parceria com a professora Gabriela Belmont de Farias, apresenta 
a análise de artigos publicados em periódicos científicos nacionais da área da 
Ciência da Informação classificados como Qualis A1, com intuito de verificar de 
que forma a área estuda e constata a informação científica e tecnológica no Brasil.



Relacionada à temática comunicação científica, o capitulo “A colaboração 
científica na área da Ciência da Informação” de autoria da bibliotecária Eurides 
Costa Tavares Nogueira e do bibliotecário Hernandes Andrade Silva, apresenta 
a relevância da colaboração científica e sua evidência no compartilhamento 
da autoria, reafirmando que o compartilhamento de ideias é viável para o 
desenvolvimento da ciência. Sabendo que o estudo da comunicação científica 
envolve questões complexas, destacam, entre outros aspectos, que a comunicação 
científica tem como principal função dar prosseguimento ao conhecimento 
científico, permitindo a disseminação e o desdobramento de novas pesquisas ou 
estabelecer novas perspectivas numa determinada área.      

O capítulo “A informação como substrato da vida: memória e contra-
esquecimento” escrito pelos autores Mirleno Lívio Monteiro de Jesus, Pablo 
Soledade e Lídia Maria Batista Brandão Toutain, apresenta a relação informação-
memória-esquecimento e aponta para um novo olhar, o contra-esquecimento, como 
forma de agir para disseminação da informação, revisão e correção de injustiças 
sociais, na qual teve um exercício de pensamento que (re)visitou algumas/alguns 
pensadoras/pensadores e pesquisadoras/pesquisadores da temática em tela e que 
se vestiu da necessidade de situarmos a relação memória e contra-esquecimento 
no contexto das tecnologias de informação e comunicação.

A bibliotecária Francisca Das Chagas Viana apresenta no capitulo “Cultura 
e memória: a informação como elo entre os conceitos”, uma temática com uma 
vasta elaboração de conceitos, atemporais, dinâmicos e acompanham os processos 
sociais em todos os seus movimentos. No percurso do capítulo há indagações sobre 
o papel social da informação e dos bibliotecários no que se refere à discussões 
sobre memória e cultura e sobre bibliotecas enquanto lugares de memória.

As transformações econômicas, sociais, políticas e culturais estão presentes 
nas novas demandas informacionais advindas do progresso tecnológico, que vem 
transformando a maneira de atuação das bibliotecas. A bibliotecária Sônia Oliveira 
Matos Moutinho, autora do capítulo “Práticas de leitur@ na cultura digital dos 
alunos do ensino Técnico Integrado ao Médio da biblioteca multinível do 
IFPI – Campus Teresina Zona Sul” apresenta as mudanças comportamentais 
dos leitores de telas, ou seja, busca compreender as demandas informacionais 
dos estudantes, a fim de propor melhorias dos serviços da biblioteca a eles 
direcionados. Com o advento das tecnologias, o aluno que, antes tinha no livro 
um apoio aos seus estudos e aprendizagem, atualmente tem um leque de sites para 
realizar pesquisas, resolver exercícios, assistir a vídeo-aulas e obter conhecimento 
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de um modo independente, onde quase todas as formas de conhecimento são 
possivelmente acessíveis. O capítulo relata o perfil do aluno dos cursos técnicos 
integrados e as práticas de leitura contemporânea desses alunos em seus diversos 
suportes digitais.

A compreensão da formação por meio do estágio supervisionado é retratada 
no capítulo “O estágio supervisionado na formação profissional no curso de 
bacharelado em Biblioteconomia no Piauí”, de autoria do bibliotecário Antonio 
Luís Fonseca Silva e do professor Francisco Renato Sampaio da Silva. O capítulo 
descreve a contribuição e pontos frágeis do estágio no curso de Biblioteconomia 
da UESPI, contribuindo para uma reflexão de cunho pedagógico.

O capítulo “Alice no país das maravilhas e os sabores da sua leitura: uma 
interlocução biblioterapêutica entre a personagem e uma paciente oncológica 
infantil”, escrito pelo bibliotecário e pedagogo Lucas Veras de Andrade e pela 
psicóloga Ana Caroline Viana de Melo apresenta a biblioterapia muito mais que 
uma terapia por meio de livros. Trata-se de um diálogo entre a psiquê humana 
e a literatura. Os autores relacionam a história da personagem Alice no país das 
maravilhas, de Lewis Carroll, com uma menina, diagnosticada com câncer em 
caráter metastático, tendo como propósito, fazer esta última refletir a partir das 
ações da personagem, saídas possíveis para seu contexto de adoecimento mediante 
o desenrolar do enredo. O método utilizado foi de pesquisa-intervenção. Associada 
a este, utilizou-se a biblioterapia e outros recursos que buscaram aliviar as tensões 
da paciente. O estudo ressalta a importância de se realizar a biblioterapia como 
acompanhamento psicossocial agregado ao tradicional tratamento médico.

“MAYOMBE: a dessacralização de um herói” é o título do capítulo 
escrito pela bibliotecária Denise de Paula Veras. Tem como objetivo apresentar 
a obra de literatura africana Mayombe, à dessacralização do herói angolano. É 
uma narrativa que aborda, profundamente, a organização dos guerrilheiros que 
participavam da frente de combate do Movimento Popular de Libertação de 
Angola (MPLA), apontando as incertezas, inseguranças, medos, contradições e 
ideias do Movimento.

Finalizando este prefácio, desejo uma leitura participativa e colaborativa, 
esperando que, ao seu término, sejam fundamentadas e registradas novas propostas 
de produções de conhecimentos no campo da Biblioteconomia e Ciência da 
Informação.

Gabriela Belmont de Farias
Doutora em Ciência da Informação

Fortaleza, 2018.
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PAUL OTLET

Um protagonista que revolucionou
o campo da documentação

Mirleno Lívio Monteiro de Jesus

1 INTRODUÇÃO

Este texto tece, sob uma urdidura teórico-metodológica, a relação não 
dicotômica entre teoria e prática que fundamentou o trabalho, incansável e 
instigante, de um dos principais protagonistas do enredo informacional que marcou 
o processo de construção da história da Documentação durante a segunda metade 
do século XIX e primeira metade do século XX. Seu pensamento e sua prática 
foram tão importantes que consubstanciaram as bases para o desenvolvimento de 
um campo do saber científico que tem, na informação, sua pedra angular. Refiro-
me à Ciência da Informação.

Tratar sobre os fundamentos históricos e epistemológicos da Ciência 
da Informação é, sobretudo, enfatizar a presença marcante e, porque não dizer, 
decisiva, de um dos maiores ícones no estudo do campo informacional.  

Paul Otlet (1868-1944), advogado, bibliógrafo e internacionalista belga, 
diplomou-se em Direito, mas foi no campo da Documentação que deixou marcas 
indeléveis de um teoria-ação que mudou os rumos dos estudos e das práticas nos 
campos da Documentação e, porque não enfatizar, da Ciência da Informação. Sua 
resiliência manteve acesa a chama dos processos e procedimentos técnicos de 
organização da informação registrada em tipos diversos de suporte. 

Otlet é tido como um dos precursores da Ciência da Informação, por suas 
iniciativas para a organização da informação junto a Henri La Fontaine (1854-
1943), senador belga e Prêmio Nobel da Paz em 1913. A proposta de Otlet, para 
a formação da ciência da Documentação, construiu-se ao longo de quase 50 anos 
de trabalho bibliográfico, elaboração de normas e padrões para o trabalho com 
documentos e constituição de instituições de cooperação internacional.

[...] Otlet era um internacionalista ou, para usar o termo que 
ele mesmo cunhou, um “mundialista” (MATTELART, 2002, 
p. 245), que acreditava na expansão das relações humanas 
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além das fronteiras nacionais, como um determinismo socio-
lógico, e na perfectibilidade da humanidade enquanto uma 
probabilidade dependente da adequada ordenação e articula-
ção de habilidades, recursos e conhecimentos à disposição. A 
especialização das atividades decorrente da divisão mundial 
do trabalho resultaria na onipresença do documento enquan-
to intermediário das atividades e relações humanas, tornan-
do a documentação, dessa maneira, um “campo privilegiado 
de ação” (MATTELART, 2002, p. 233) para os propósitos 
internacionalistas e, até mesmo, “instrumento de internacio-
nalização” (OTLET, 1908 apud RAYWARD, 1975, p. 163), 
ferramenta sobre a qual as relações internacionais poderiam 
e deveriam ser construídas. Tratar de documentos, para ele, 
era tratar do conjunto de conhecimentos que neles encontram 
receptáculo e expressão e, por meio do conhecimento, tratar 
o próprio mundo (MOURA; LARA, 2012, p.3)

A partir de Otlet, a percepção e a compreensão acerca dos documentos 
informacionais e a promoção de seus usos assumem outra dimensão. No entanto, 
para compreendermos a importância de Otlet no cenário da prática e do pensamento 
documentalista, é necessário recorrermos ao contexto de sua presença e de suas 
preocupações com o documento. Trata-se do Movimento Bibliográfico do final do 
século, do qual Otlet foi um dos expoentes.

2 O MOVIMENTO BIBLIOGRÁFICO DO SÉCULO XIX

A documentação nasceu de um movimento surgido no final do século 
XIX e início do século XX, na Europa, com o objetivo de encontrar alternativas 
para organizar a massa crescente de documentos produzidos no período. Esse 
movimento, que envolveu cientistas, pesquisadores, bibliotecários e bibliógrafos, 
ficou conhecido, segundo Santos (2007), como Movimento Bibliográfico e inseriu-
se no contexto da modernidade.

A modernidade afetou profundamente o mundo informacional. As práticas 
relativas à produção, circulação e consumo da informação foram fundamentalmente 
modificadas por diversos fatores, dos quais podemos destacar:

[...] as transformações no processo de geração de conheci-
mento; as novas práticas de organização da sociedade com 
base na racionalização e no controle; e as novas tecnologias 
de registro do conhecimento, ou, nas palavras de Rayward 
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(2008), a proliferação dos sistemas de publicação, tais como 
a aplicação do motor a vapor à tipografia; o desenvolvimento 
de novas máquinas tipográficas; e a criação de tecnologia que 
permitiam registros cinematográficos, fotográficos e sonoros. 
Essas alterações levaram a um aumento exponencial na pro-
dução de informação, aumento este que Schneiders (2012) 
afirma ter impactado diferentemente os diversos estratos da 
sociedade; entretanto, as dificuldades que se seguiram a esse 
impacto apresentavam um traço comum: a informação dispo-
nível era maior do que a capacidade humana de organizá-la 
para torná-la acessível. Consequentemente, a sociedade es-
tabeleceu um novo tipo de relação com a informação e, por-
tanto, torna-se imprescindível a adaptação do aparelho biblio-
gráfico por meio de novos métodos de gestão dos recursos 
informacionais. Para responder a essa nova conjuntura, surge 
no final do século XIX o Movimento Bibliográfico (MEN-
DES, 2016, p. 135).

O Movimento Bibliográfico não resultou unicamente de uma “explosão 
informacional”. Como afirma Schneiders (1982 Apud MENDES, 2016), a busca 
e o uso da informação estavam relacionados a questões diversas de caráter, tanto 
quantitativo como qualitativo, de modo que o movimento deve ser analisado como 
um evento cultural-histórico que se relaciona às crises que ocorreram na ciência 
por volta de 1880. Alinhamo-nos ao entendimento de Schneiders e Mendes, 
concluindo que o Movimento Bibliográfico é resultante de diversas circunstâncias 
e não somente do aumento da quantidade de documentos existente, de modo que 
procuramos compreender esse fenômeno através de sua contextualização cultural 
e histórica. Não obstante, consideramos o movimento como resultante não apenas 
do que ocorreu no domínio da ciência no final do século XIX, mas sim como o 
resultado do desenrolar da própria modernidade e de suas consequências.

O Movimento Bibliográfico objetivava responder às transformações que a 
modernidade impôs ao mundo informacional. Formado por diversos indivíduos, 
tais como cientistas, pesquisadores, bibliotecários e bibliógrafos (SANTOS, 2007), 
o movimento não era uma ação sistematizada composta por um grupo coeso de 
pessoas trabalhando em conjunto; na realidade, nas palavras de Schneiders (2012 
Apud SANTOS, 2007), o Movimento Bibliográfico tratava-se de uma unidade 
formada na diversidade.

Com a modernidade surge um novo entendimento de informação onde, de 
acordo com Muddiman (1998 Apud MENDES, 2016), um conceito estático de 
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conhecimento e livros dá lugar a um discurso cinético de informação, comunicação 
e mercadoria. Esse novo entendimento fez com que os diversos aspectos do mundo 
informacional e de sua infraestrutura social fossem observados e analisados 
de novas maneiras, o que culminou em: difusão de novas ideias; identificação 
de novos fenômenos; mudança nas práticas linguísticas com a criação de nova 
terminologia; criação de novas estruturas formais de comunicação interpessoal; e 
desenvolvimento de novas ferramentas e técnicas para o tratamento da informação 
(RAYWARD, 1997 Apud MENDES, 2016).

Em decorrência dessa nova conjuntura, os métodos existentes de 
organização da informação não eram mais capazes de atender às necessidades 
informacionais, não por sua nulidade, mas sim por não mais se adequarem às 
novas exigências informacionais (SCHNEIDERS, 2012 Apud MENDES, 2016).

A nova consciência informacional não se restringiu às áreas diretamente 
dependentes da ciência. Bibliotecas foram criadas em empresas e serviços 
administrativos, principalmente nas áreas de política econômica, comércio, 
indústria e agricultura. Desse modo surgiram a biblioteca especializada, a unidade 
de informação, o serviço de informação e o serviço de documentação, assim 
chamados de modo a enfatizar a informação per se, que passara a ser organizada 
com maior refinamento e levou à especialização profissional.

É a função atribuída à informação pelo Movimento Bibliográfico que leva 
à mudança da ênfase da preservação para o acesso. O foco no conteúdo e não no 
artefato contentor acaba com a ideia de que formato livro seria intrinsecamente 
superior; todos os tipos de registro seriam então dotados da mesma capacidade 
informativa. Mendes (2016) infere que a mudança de uma perspectiva de 
conservação para uma perspectiva de utilização está relacionada à centralidade 
do processo biológico na modernidade, especificamente o processo duplo de 
metabolismo do corpo humano. Na abordagem moderna os documentos não são 
apenas utilizados, mas sim consumidos. As características de renovação e fertilidade 
são assim inseridas nos serviços de informação, de modo que agora estes também 
são “organismos vivos” capazes de interferir diretamente na sociedade.

Para os expoentes do Movimento Bibliográfico somente através da 
acessibilidade física e intelectual aos recursos informacionais é que a informação 
poderia cumprir sua função. O acesso ao conhecimento registrado dependia 
da organização da informação, pois somente estando organizada ela podia ser 
recuperada e assimilada.
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O grande desenvolvimento tecnológico moderno fez com que os expoentes 
do Movimento Bibliográfico enfatizassem a aplicação das novas tecnologias ao 
processo de disseminação da informação, “pois entendiam que este seria facilitado 
e agilizado através das mesmas. Essas tecnologias levaram à elaboração de 
propostas de máquinas que permitiriam o acesso imediato a todos os documentos 
do mundo; entretanto, aquelas não passaram de meros projetos conceituais” 
(MENDES, 2016, p.143).

O movimento que, segundo Mendes (2016), era desprovido de uma 
organização coesa, acabou por originar duas novas disciplinas: a Biblioteconomia 
Especializada e a Documentação. 

A natureza fragmentada do Movimento Bibliográfico levou 
ao desenvolvimento de duas disciplinas diferentes que estive-
ram frequentemente em atrito tanto nos Estados Unidos como 
na Europa5. Apesar dos conflitos, sempre houve uma gran-
de correspondência entre a Biblioteconomia Especializada 
ea Documentação, que faziam uso basicamente dos mesmos 
métodos para organizar e disponibilizar a informação, ambas 
priorizando a informação per se independentemente do su-
porte no qual estava registrada (MENDES, 2016, p.146).

A acessibilidade era central para o Movimento Bibliográfico,bem como 
a adequação dos recursos informacionais às capacidades cognitivas individuais. 
Para o Movimento, tanto operações físico-espaciais como atividades cognitivas 
subjetivas eram necessárias para que houvesse a apropriação da informação.

O acesso à informação depende da disseminação da mesma. Assim, o 
Movimento Bibliográfico formulou, na visão de Mendes (2016), propostas de 
redes cooperativas para empréstimo de documentos entre bibliotecas; fez planos 
de utilização do microfilme – a tecnologia preferida do movimento –como meio 
de registro, disseminação e armazenamento da informação; e imaginou máquinas 
que permitiriam a recuperação da informação remotamente. Redes cooperativas 
continuam a ser fundamentais para a disseminação da informação, principalmente 
com o uso crescente da internet; o microfilme teve um grande uso nos serviços 
de informação, apesar de ter sido substituído por tecnologias mais eficientes e 
eficazes; e atualmente diversos dispositivos eletrônicos celulares permitem o 
acesso remoto à informação.

Foi nesse ambiente que se constituiu o papel provocador e decisivo de Paul 
Otlet e que demarcaria a Documentação enquanto campo de estudos e práticas da 
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informação documentária que visava a representação do conteúdo dos documentos, 
inclusive as atas, cartas, relatórios técnicos etc.

3 O CAMPO DA DOCUMENTAÇÃO NA PERSPECTIVA OTLETIANA

Segundo Moura e Lara (2012), no contexto da documentação proposta por 
Otlet, o conhecimento depositado nos documentos deveria ser adequadamente 
identificado, isolado e tornado independente das construções de sua forma original 
de publicação, e os próprios suportes e meios de divulgação e apresentação do 
conhecimento deveriam ser reestudados e retrabalhados de modo a dispor as 
informações de maneira mais adequada à sua compreensão e uso. Esse é um 
princípio básico contido no Tratado de Documentação, obra publicada em 1934, 
por Otlet, quando já havia completado 66 anos.

Paul Otlet inicia o primeiro capítulo de sua publicação, dedicado a 
apresentar os fundamentos da Documentação, com o seguinte parágrafo: 

[...] para tornar acessível a quantidade de informações e de 
artigos criados cada dia pela imprensa cotidiana e pelas re-
vistas, conservados nas brochuras, relatórios, prospectos, nos 
documentos oficiais, para recuperar as matérias esparsas nos 
livros, para fazer um todo homogêneo dessa massa incoe-
rente, é necessário novos procedimentos, muito distintos dos 
praticados pela antiga Biblioteconomia, tal qual são aplicados 
(OTLET, 1934 Apud FONTOURA, 2012, p.181).

Por meio da análise deste parágrafo, é possível perceber que: a) a 
preocupação principal era com a acessibilidade da informação; b) Seu foco é 
amplo e recai sobre diversos conjuntos documentais, normalmente encontrados 
em acervos tanto de bibliotecas quanto de arquivos; c) O objetivo é bem definido; 
“dessa massa incoerente”, “fazer um todo homogêneo”; d) Sua sugestão é o 
aperfeiçoamento dos procedimentos tradicionais da Biblioteconomia;

A base de todo o projeto de Otlet se situa sobre 

[...] o conjunto de técnicas que ele denomina “método do-
cumentário” (INSTITUT INTERNATIONAL DE BIBLIO-
GRAPHIE [1907]2 1990, p. 105), composto de duas etapas 
– a identificação de itens de informação pelo Princípio Mono-
gráfico e sua Classificação, conforme os códigos da Classifi-
cação Decimal Universal (CDU) – e um fator orientador, a vi-
são do conjunto (vue d’ensemble), que se apresenta ao longo 
de todo o processo. A própria configuração do método reflete 
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a filosofia dos projetos de Otlet e, por meio de sua aplicação 
hipotética, ele desenvolve todas as suas construções teóricas 
posteriores (MOURA; LARA, 2012, p.4).

A fundamentação teórica do Princípio Monográfico é consequência dos 
estudos e observações sobre o livro, da concepção de ciência e da sustentação 
teórico-metodológica que Otlet desenvolveu para forjar a documentação.

Observando seu enunciado sobre o problema fundamental da documentação, 
exposto a seguir, percebe-se a linha de raciocínio que leva à formulação do 
Princípio Monográfico, que considera dois aspectos: conteúdo e forma.

[...]documentação é somente o terceiro termo de uma tríade: 
Realidade, Conhecimento, Documento. Por consequência, a 
documentação tem como problema fundamental a formula-
ção de métodos próprios, para resgatar do empilhamento de 
documentos as verdades originais, importantes, não repeti-
das e colocadas num quadro sistemático das ciências. Este 
problema tem alguma analogia com a metalurgia, que tem 
como objeto um método para separar da ganga dos minerais 
cuja rotulação é mais ou menos elevada (OTLET, 1934 Apud 
SANTOS, 2007, p. 61)

Sob essa perspectiva, interpreta-se a documentação como uma “ciência” 
que organiza os documentos, encarados como materializações da ação da 
inteligência humana sobre a realidade. Compete à documentação estabelecer 
métodos para a seleção e o tratamento dos “dados intelectuais” encaixando-os 
no “quadro sistemático das ciências” (OTLET, 1934 Apud SANTOS, 2007, p. 
61) para que possam ser acessados. Em outras palavras, à documentação compete 
tratar o conteúdo dos documentos, a informação. Não se pode deixar de considerar 
que, possivelmente, a inspiração para a elaboração do Princípio Monográfico se 
encontre nas estruturas do próprio livro, representadas pelos índices remissivos e 
notas de rodapé.

No segundo aspecto, o da forma, a documentação aborda as estruturas nas 
quais os documentos se apresentam, considerando-as como “meios de transmissão 
de dados informativos para o conhecimento” (OTLET, 1934 Apud SANTOS, 
2007, p.61), não importando a distância no tempo e no espaço. Otlet entende o 
livro/documento também como uma síntese do desenvolvimento tecnológico da 
sociedade, sendo, portanto, um objeto em evolução. A tecnologia, por sua vez, 
torna mais fáceis e rápidos os processos de transmissão do conhecimento e, em 
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decorrência, a sua assimilação pela sociedade.
O Princípio Monográfico é, conforme Santos (2007) uma das contribuições 

mais importantes de Paul Otlet para a documentação e, posteriormente para a 
ciência da informação. Para realizá-la, utiliza, na perspectiva da autora, os conceitos 
de suporte da informação (documento) e de conteúdo informacional (mensagem), 
permitindo, dessa maneira, relacionar informações que se encontram dispersas 
em diferentes documentos, proporcionando a elaboração de novos sentidos. 
Obtêm-se, com esses procedimentos, novos documentos que contêm informação 
também nova. Existe aqui, portanto, um duplo movimento: desmaterialização e 
virtualização de documentos e sua transformação em informação nova, fruto da 
recombinação de informações, que comporão um novo documento.

Otlet modifica a forma do documento, fragmentando-os, e reorganiza os 
conteúdos de forma a gerar novos todos informativos. Os objetos informacionais, 
elaborados, segundo o Princípio Monográfico, assemelham-se aos registros das 
bases de dados e aos objetos hipertextuais, porque são unidades de informação 
que podem ser compreendidas isoladamente. Porém, se inseridos em contextos 
mais amplos, como as bases de dados ou sistemas hipertextuais, podem ser 
reinterpretados e relacionados de diversas maneiras, dependendo do acervo de 
conhecimento de cada indivíduo, bem como de seus objetivos.

O Princípio Monográfico é o conceito no qual os repertórios se baseavam, 
é o processo de construção da informação que pode ser relacionada pelo indivíduo 
de acordo com seus processos mentais e capacidades de associação de ideias. 
Tal maneira de lidar com a informação é inovadora e levava em consideração o 
pesquisador.

A documentação é, segundo Otlet (1934 Apud SANTOS, 2007, p.60), 

[...] uma ciência de observação que, uma vez chegada à ex-
pressão de certas relações gerais, serve-se do método deduti-
vo para generalizar seus dados, e dos métodos de combinação 
e de invenção para imaginar dados novos. As investigações 
têm como finalidade determinar as propriedades do livro e 
do documento e, com estas, sua natureza específica segundo 
as leis de sua ação. O objeto de investigação é ou o descobri-
mento das causas ou o das leis e a definição dos tipos.

Otlet inicia, em 1895, a aplicação do método documentário, formando 
o Repertório Bibliográfico Universal (RBU), catálogo em fichas que reuniria a 
bibliografia da totalidade da produção intelectual humana, de modo a constituir-se 
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em um primeiro instrumento para o acesso universal ao conhecimento registrado. 
Nos anos seguintes, ele expande a proposta para além das referências bibliográficas, 
dando início ao Repertório Iconográfico Universal e ao Repertório Universal de 
Dossiês, gênese da proposta da Enciclopédia Documentária (MOURA; LARA, 
2012). Trata-se de uma visão holística do processo documentário.

Essa visão holística e abrangente da Documentação, ao visar a organização 
e recuperação de todo o conhecimento humano já registrado, apoiava-se de forma 
inovadora em acervos de arquivos, bibliotecas e museus.

Paul Otlet considerava, fundamental e necessária, a organização e gestão 
específica e descentralizada dos suportes da produção intelectual, realizada pelos 
arquivos, bibliotecas e museus. O que ele sugeriu foi a criação de um novo 
repositório centralizado, que atuaria como um complemento aos já existentes. 
Deveria ser criado então um repositório de fichas catalográficas para a referenciação 
de tudo o que já havia sido produzido intelectualmente pelo homem.

Desta forma, este novo repositório de fichas, proposto pela Documentação, 
permitiria o registro global do conhecimento, bem como sua pesquisa de forma 
otimizada. Esta ação, conhecida hoje como gestão da informação e realizada por 
bancos de dados informatizados, não surgiu, prática e conceitualmente, após a 
segunda guerra mundial, mas foi proposta, segundo Fontoura (2012, p.149), na 
década de 1890.

O acesso ao documento original, ou na íntegra, deveria ser realizado em 
um momento posterior, pois o que a Documentação permitia em primeiro lugar, 
era identificar a existência de tudo o que havia sido produzido sobre determinado 
assunto. E saber, tudo o que já havia sido produzido sobre uma questão científica, 
poderia, em grande parte dos casos, reduzir custos e ampliar resultados, agilizar 
processos e queimar etapas, os objetivos finais do trabalho destes pesquisadores.

Em artigo publicado, ainda em 1895, Otlet e La Fontaine (Apud MOURA; 
LARA, 2012, p.8-9) explicam e defendem sua proposta e seu método de trabalho 
e argumentam pela necessidade da construção do repertório.

[...] a primeira tarefa que deve ser realizada, portanto, é a in-
dexação das fontes bibliográficas existentes e a preparação 
de sua tabela completa, uma espécie de mapa bibliográfico 
integrado mostrando, além das regiões já exploradas, as que 
permanecem a ser descobertas. [...] Os esforços do Escritório1 
para a unificação, no entanto, ajudarão a chamar a atenção dos 

1 Refere-se ao Office International de Bibliographie, órgão responsável pelo desenvolvimento do RBU.
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pesquisadores especialmente para áreas que têm sido muito 
negligenciadas, e assim, gradualmente, os vazios no grande 
mapa bibliográfico desaparecerão ([1895] 1990, p. 39).

Essa é uma de várias ocasiões em que Otlet se refere à construção de 
repertórios por meio da figura da formação de um mapa. Em 1891, ao desenvolver 
suas primeiras reflexões sobre o trabalho documentário, ele havia sugerido uma 
analogia a partir da relação entre o trabalho dos exploradores e a construção de 
instrumentos geográficos.

[...] o que seria mais fácil para um explorador do que conhe-
cer precisa e instantaneamente as áreas às quais ele deve diri-
gir suas investigações se ele pretende agregar território novo 
ao mundo conhecido e explorado. Para determinar quais são 
as mais recentes descobertas, tudo que ele deve fazer é abrir 
um dos grandes mapas publicados pelas nossas sociedades 
geográficas. O que resta a ser descoberto é revelado a ele pela 
evidência recente. Confiando em seu guia, ele pode partir cer-
to de não desperdiçar suas energias e recursos em expedições 
que já foram feitas e que são, portanto, inúteis para o avanço 
da ciência da geografia (OTLET, [1891] 1990 Apud MOU-
RA; LARA, 2012, p.9).

Otlet vê, no mapa, um instrumento sintetizador, que aglutina conhecimentos, 
gerando economia dupla de recursos para os geógrafos, que não têm de procurar 
informação em múltiplas fontes dispersas, assim como não correm o risco de se 
repetir em suas pesquisas, pois podem saber precisa e instantaneamente o que 
aguarda investigação. As sociedades geográficas, por sua vez, obtêm, por meio 
dessas novas descobertas, 

[...] as informações necessárias para atualizar seus mapas, 
que, em seguida, serão instrumento de trabalho para novos 
exploradores, que descobrirão novos lugares a mapear e, as-
sim, sucessivamente. A proposta de Otlet é que a bibliografia 
ofereça exatamente o mesmo tipo de instrumento ao pesqui-
sador, considerado um “explorador” dos “territórios” do co-
nhecimento (MOURA; LARA, 2012, p.9).

Note-se que a adoção e recorrência da metáfora do mapa indicam a 
existência de uma concepção desses “territórios” semelhante à adotada ao se 
trabalhar a representação do espaço físico. Para Otlet, a unidade intelectual do 
conhecimento é paralela à unidade física da Terra, pois a “enorme massa de 
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documentos aparentemente desconectados” compartilha de uma natureza comum 
enquanto “produto da cooperação internacional para o desenvolvimento do 
conhecimento”, assim como os territórios da Terra dividem o espaço do globo e 
conectam se em continuidade espacial, tornando possível reuni-los em um único 
instrumento, o mapa: “Tal concepção unitária e sintética do conhecimento e da 
documentação sustenta a base do Repertório Bibliográfico Universal” (OTLET, 
[1903] 1990 Apud MOURA; LARA, 2012, p.10).

A universalidade que Otlet defende para o trabalho documental não se 
relaciona apenas com suas ambições organizacionais, mas ao que ele identifica 
como a própria natureza do objeto científico da Documentação: os documentos, 
onipresentes ou universais nas relações humanas (MOURA; LARA, 2012), e o 
conhecimento registrado neles, considerado intrínseca e universalmente válido, 
pois representativo da realidade objetiva. Enquanto disciplina científica, a 
Documentação constituir-se-ia simultaneamente especializada e universal: seria 
responsável por uma etapa específica do trabalho intelectual que é a lida com os 
documentos, mas assim como estes estaria presente em todos os níveis e áreas de 
atividade humana.

Otlet identifica, na onipresença dos documentos, uma decorrência da 
especialização das atividades pela divisão do trabalho, os documentos, tornando-
se intermediários de comunicação entre os homens no tempo e no espaço. Isso 
acarretaria o crescimento da interdependência entre nações e indivíduos, mas, ao 
mesmo tempo, dificultaria o reconhecimento desses vínculos, pois a realização 
apenas de etapas específicas obliteraria a visão do todo (MOURA; LARA, 2012). 
Em nível global, o desequilíbrio desses fatores alimentaria conflitos e poria em 
cheque a paz mundial; no trabalho científico, promoveria a repetição de esforços 
e atravancaria os avanços da ciência. Tornar-se-ia necessário, então, integrar a 
produção documental dessas atividades dispersas, dispondo e expondo sua unidade 
intrínseca de maneira amplamente acessível. 

Otlet adota a figura da construção do edifício para representar o processo de 
construção coletiva do conhecimento, buscando equilibrar a liberdade individual 
de pesquisa e a necessidade de cooperação coletiva do grupo.

Cada um traz para o edifício comum a pedra que ele mesmo 
escavou. É importante, no entanto, que a pedra seja aparada 
para as dimensões do espaço que deve ocupar ao lado das 
outras, e consequentemente que o estado de desenvolvimen-
to do conjunto do trabalho seja sempre exata e facilmente 
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conhecido (OTLET; LA FONTAINE, [1895] 1990 Apud 
MORA; LARA, 2012, p. 27).

Nota-se que cada um é livre em seu trabalho, pois traz a pedra que ele 
mesmo escavou, bruta, mas deve coordenar esforços e sujeitar-se à disponibilidade 
de encaixe do conjunto, para que a pedra seja aparada, tratada conforme as normas 
estabelecidas. Ilustra-se assim a convicção de Otlet de que a aplicação rigorosa das 
metodologias científica e documentária bastaria para que os repertórios resultantes 
do trabalho documentário resultassem em um produto livre da subjetividade 
característica das obras individuais.

Ao pensar a questão da bibliografia e da dispersão dos fatos nas montanhas 
de documentação, Otlet já prenuncia um envolvimento com todos os tipos de 
mídia, a dispersão do conhecimento não dizendo respeito apenas à quantidade 
de documentos produzidos, mas à multiplicidade de formas em que eles se 
apresentam. 

Isso nos leva à compreensão de que estamos falando de um visionário. Otlet, 
mediante sua percepção acerca da importância da organização do conhecimento, 
previu, no início do século XX, a profusão e a convergência de diferentes e 
diversos meios para a organização e a comunicação do conteúdo das mensagens 
– a informação. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desenvolvimentos de Paul Otlet para o trato dos documentos com 
vistas à construção da ciência da Documentação são extensos, tanto do ponto de 
vista teórico quanto de iniciativas práticas e institucionais. Na base de todos eles, 
no entanto, identifica-se a mesma preocupação internacionalista de prover, por 
meio da ação junto aos documentos, a comunicação entre os homens através das 
fronteiras físicas, culturais e linguísticas. 

A compreensão de Otlet quanto à importância do processo de divisão 
internacional do trabalho, que considera o potencial positivo do aumento 
exponencial da produção de conhecimento assim como os riscos de desintegração 
e conflito que o desequilíbrio da divisão propicia, sustenta a formulação de suas 
propostas. 

O método documentário, pelo qual se propõe a extração, isolamento e 
classificação dos fatos dos documentos, constitui a técnica intelectual básica do 
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tratamento documental, segundo Otlet, e o repertório em fichas, o novo modelo 
de formato para disposição e acesso à documentação integrada. Com esses 
instrumentos, Otlet pretendia constituir uma técnica de trabalho documental que 
favorecesse a construção organizada, coletiva e objetiva do conhecimento, em 
oposição à dispersão da produção de intelectual. Ao mesmo tempo em que amplia 
o escopo do que deve ser considerado parte do universo da documentação, sua 
proposta frisa a necessidade de se desenvolver meios e linguagens universais para 
a visualização desse conjunto documental de forma integrada.

O Princípio Monográfico é uma das contribuições mais importantes de Paul 
Otlet para a documentação e posteriormente para a ciência da informação. Para 
realizá-la, utiliza os conceitos de suporte da informação (documento) e de conteúdo 
informacional (mensagem), permitindo, dessa maneira, relacionar informações que 
se encontram dispersas em diferentes documentos, proporcionando a elaboração 
de novos sentidos. Obtêm-se, com esses procedimentos, novos documentos que 
contêm informação também nova. Existe aqui, portanto, um duplo movimento: 
desmaterialização e virtualização de documentos e sua transformação em 
informação nova, fruto da recombinação de informações, que comporão um novo 
documento.
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REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL COMO 
DISPOSITIVO DE VISIBILIDADE DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA DO CENTRO DE HUMANIDADES DA UFC

Gabriela Belmont de Farias

1 INTRODUÇÃO

A sociedade, simultaneamente, produz e consome informação a todo o 
momento. De acordo com Le Coadic (2004), esse processo tem como base um ciclo 
de construção, comunicação e uso da informação, sendo a comunicação mediadora 
de todo esse processo. A informação científica, além de assegurar o contato entre 
os pesquisadores (ou pares), promove a comunicação das pesquisas desenvolvidas 
em âmbito global, regional e local, fazendo-se presente desde o início de uma 
pesquisa, em que a literatura do assunto será revisada pelo pesquisador, até a sua 
divulgação em meios formais ou informais. Sendo, portanto, imprescindível para 
o desenvolvimento do meio científico e tecnológico de um país. No entanto, o 
acesso à comunicação científica esteve, por muito tempo, enfraquecido e limitado, 
tomando forças e se expandido somente com a afamada “explosão informacional”, 
decorrente da evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
e do reconhecimento da importância dessas comunicações para a ampliação da 
ciência e tecnologia. 

As Instituições de Ensino Superior (IES), sendo um ambiente científico, 
são consideradas um berço da intensa produção de novos conhecimentos e, 
consequentemente, do processo de comunicação científica para possibilitar o uso 
dessas informações à sociedade. Para tanto, necessitam de constante atualização 
de recursos inovadores e seguros, favoráveis à construção, disseminação, 
recuperação, aplicação e transformação desses conhecimentos. Ressalvamos que 
o conhecimento é essencial para o ciclo de construção da comunicação científica, 
que, de acordo com CHOO (2003, p. 36), 

[...] é conseguida quando se reconhece o relacionamento 
sinérgico entre o conhecimento tácito e o conhecimento ex-
plícito dentro de uma organização, e quando são elaborados 
processos sociais capazes de criar novos conhecimentos por 
meio da conversão do conhecimento tácito em conhecimento 
explícito.
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Essa conversão, que o autor se refere, necessita do amparo de uma política 
aliada a uma gestão que visa organizar e tratar tecnicamente o conhecimento e 
que reconheça a importância do processamento da informação científica para a 
instituição. 

Diante do exposto, o presente relato de experiência objetiva apresentar um 
panorama das ações desenvolvidas e dos desafios vivenciados pelos membros do 
projeto de extensão intitulado “Repositório Institucional: Preservação da Memória 
Científica dos Docentes do Centro de Humanidades”, cadastrado na Pró-Reitoria 
de Extensão da Universidade Federal do Ceará, a fim de proporcionar uma visão 
do compartilhamento das vivencias em sala de aula com as experiências permitidas 
a partir das práticas realizadas no projeto para o desenvolvimento da educação e 
mercado de trabalho.

2 REPOSITÓRIOS INSTITUCIONAIS: CONCEITOS

O desenvolvimento das tecnologias foi crucial para a democratização do 
acesso à informação, transformando vários âmbitos sociais e seus modelos de 
comunicação, principalmente a comunicação científica. As mudanças relacionadas 
ao acesso livre aos resultados de pesquisas beneficiam a comunidade acadêmica 
através da facilidade de comunicação entre seus membros, além do aumento da 
visibilidade da produção científica. 

Um dos resultados do movimento de acesso livre foi a criação de 
Repositórios Digitais (RDs), bases de dados que têm por objetivo reunir e tornar 
aberto o acesso à pesquisas. Segundo Leite; Costa (2007) sua predominância em 
universidades possibilitou a melhoria do ensino, do aprendizado e da pesquisa, 
além do aumento do número de citações de autores, tornando a comunicação 
científica mais rápida e visível.

Os RDs podem ser divididos em temáticos, tratando da produção 
intelectual de uma determinada área do conhecimento; institucionais, que lidam 
com a produção científica de uma instituição; e de teses e dissertações, que lidam 
exclusivamente com teses e dissertações. (IBICT, 2012).

Os Repositórios Institucionais (RIs) surgem na segunda metade de 2002, 
a partir do lançamento do software DSpace (desenvolvido pelo Massachussetts 
Institute of Technology e da Hewlett-Packard Labs, na Universidade de Cambridge, 
para possibilitar a criação de RIs), como uma estratégia das instituições para 
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acompanhar as mudanças aceleradas que ocorrem na comunicação eletrônica 
técnico-científica e para: ser um banco de dados baseado na Web (repositório) de 
material escolar; ser cumulativo e perpétuo; aberto e interoperável; também para 
minimizar os problemas causados pelas falhas nas coleções de periódicos devido 
ao preço das assinaturas. (WARE, 2004). 

Os RIs de acordo com Sayão; Marcondes (2009) são bases de dados na 
Web na qual a instituição deposita sistematicamente sua produção científica e 
a disponibiliza de forma ampla para as comunidades interessadas. Os RIs são 
produtos informacionais que oferecem um conjunto de serviços voltados para a 
gestão e para a disseminação de informações em formato digital. Esses serviços 
incluem captura, armazenamento, tratamento técnico, organização, preservação 
e entrega de conteúdos digitais de toda a natureza – texto, imagem, vídeo, áudio, 
apresentações, programas de computador, datasets, etc. –, considerando-os como 
um conjunto de serviços de informação que se materializam por meio de um site 
Web.

Os RIs, segundo Leite (2009), surgiram de forma inovadora no contexto da 
comunicação científica e do gerenciamento do conhecimento, como:

[...] um serviço de informação científica — em ambiente di-
gital e interoperável — dedicado ao gerenciamento da pro-
dução intelectual de uma instituição. Contempla, por conse-
guinte, a reunião, armazenamento, organização, preservação, 
recuperação e, sobretudo, a ampla disseminação da informa-
ção científica produzida na instituição. (LEITE, 2009, p. 21).

Sua estrutura permite, também, o acompanhamento dos trabalhos 
científicos de uma forma mais ampla e instantânea, com a disponibilidade de dados 
estatísticos como “número de downloads, relação downloads/citação, índices 
de premiações e de apoios à pesquisa por pesquisadores etc.” (MARCONDES; 
SAYÃO, 2009). Desse modo, pesquisadores podem obter o resultado do impacto 
de suas pesquisas de uma maneira mais imediata do que através da espera da 
publicação de um periódico, por exemplo, possibilitando ampliação do diálogo 
entre pares e incentivando o desenvolvimento de pesquisas futuras. 

Costa; Leite (2009) sustentam que os RIs possuem quatro atributos 
importantes: institucionalmente definido: seus limites são definidos pelas fronteiras 
da instituição e devem ser oficialmente reconhecidos pela instituição por meio 
de implementação de políticas que garantam sua existência; orientação científica 
e acadêmica: cientificamente orientado deve significar conteúdo reconhecido e 
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validado pela comunidade científica e academicamente orientado flexibiliza 
a perspectiva da validação alcançada pelo peer review, e contemplam também 
outras formas de comunicação científica, mais informal, inclusive materiais de 
ensino; cumulativo e perpétuo: preservar a produção intelectual de uma instituição 
e garantir acesso amplo e irrestrito; aberto e interoperável: uma das principais 
características responsáveis pelo aumento do impacto dos resultados de pesquisa 
e visibilidade da produção, do pesquisador e da instituição.

A implantação de Repositórios, além de preservar e disponibilizar a 
informação científica à comunidade acadêmica, “incorpora a facilidade de 
comunicação, da colaboração e de outras formas de interação dinâmica entre 
usuários de um vasto universo” (MARCONDES, SAYÃO, 2009).

Os RIs podem também servir como representação da qualidade de uma 
instituição, possibilitando a transparência, pois têm o poder de “demonstrar 
a relevância científica, social e econômica de suas atividades de pesquisa, 
aumentando a visibilidade, o status e o valor público da instituição”. (LEITE, 
COSTA 2006, p.213). 

Desse modo, é preciso pensar nas estratégias de planejamento e marketing, 
nas estratégias de povoamento dos RIs (aquisição de conteúdos) e nos mandatos 
de autoarquivamento, que constituem uma extensão do publish or perish, pelo fato 
de que “[...] os pesquisadores são promovidos e obtêm financiamento com base no 
desempenho de pesquisa, no qual o impacto (a citação) constitui um importante 
indicador” (LEITE, 2009, p. 88).

2.1 UFC: Centro de Humanidades e Repositório Institucional 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) foi criada em 1954, com a Lei n. 
2.373, e instalada em 1955, com a seguinte constituição: Faculdades de Direito, de 
Farmácia e Odontologia, de Medicina e pela Escola de Agronomia. Atualmente é 
dirigida pelo Prof. Dr. Henry de Holanda Campos.

 Sediada em Fortaleza, Capital do Estado, a UFC é um braço do sistema do 
Ensino Superior do Ceará e sua atuação tem por base todo o território cearense, de 
forma a atender às diferentes escalas de exigências da sociedade. A Universidade 
Federal do Ceará é composta de sete campi, denominados Campus do Benfica, 
Campus do Pici e Campus do Porangabussu, todos localizados no município 
de Fortaleza (sede da UFC), além do Campus Avançado de Sobral, do Campus 
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Avançado do Quixadá, Campus Avançado do Crateús e Campus Avançado de 
Russas. A UFC chega hoje com praticamente todas as áreas do conhecimento 
representadas em seus campi. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 
2016). Sua visão está em:

Consolidar-se como instituição de referência no ensino de 
graduação e pós-graduação (stricto e lato sensu), de preserva-
ção, geração e produção de ciência e tecnologia, e de integra-
ção com o meio, como forma de contribuir para a superação 
das desigualdades sociais e econômicas, por meio da promo-
ção do desenvolvimento sustentável do Ceará, do Nordeste 
e do Brasil. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 
2015, p.13).

A administração acadêmica da UFC é coordenada por unidades, com a 
denominação de Centros, Faculdades e Institutos, sendo eles:

1. Centro de Ciências 
2. Centro de Humanidades 
3. Centro de Tecnologia 
4. Centro de Ciências Agrárias 
5. Faculdade de Medicina 
6. Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem 
7. Faculdade de Direito 
8. Faculdade de Educação 
9. Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Se-
cretariado Executivo 
10. Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) 
11. Instituto de Cultura e Arte (ICA) 
12. Instituto de Educação Física e Esportes (IEFES) 
13. Instituto Universidade Virtual – UFC Virtual

O Centro de Humanidades (CH) fica instalado no campus do Benfica. O 
campus formou-se, inicialmente, com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 
após a Reforma Universitária da UFC, em 1969, transformou-se no Centro de 
Humanidades (CH) da UFC. Após sua criação, o CH passou a ser constituído pela 
Faculdade de Ciências Sociais e Filosofia, pela Faculdade de Artes e Arquitetura e 
pelas Faculdades de Letras. Algum tempo depois, com a integração da Faculdade 
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de Artes e Arquitetura ao Centro de Tecnologia, o CH deixou de ser constituído 
por Faculdades, tendo agora oito Departamentos e seus Cursos de graduação. 
Conforme apresentado na imagem abaixo:

Imagem 1 – Departamentos do CH-UFC

Fonte: http://www.ch.ufc.br/departamentos

O Centro de Humanidades “busca focar seu compromisso na solução dos 
problemas locais de sua área de atuação, sem esquecer o caráter universal de sua 
produção.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2016). 

Assim, a fim de preservar e gerir a produção técnico-científica da 
Universidade de maneira mais adequada e de valorizar sua universalidade e seu 
potencial, o projeto RI-UFC foi aceito em 2010, através do Edital do Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) - Finep/PCAL/XBDB 
n. 003/2009, em que foram disponibilizados servidores e softwares para o RI, 
como o DSpace, atual gerenciador, a fim de apoiar e colaborar com a disseminação 
e o acesso à produção científica. 

Criou-se em 2011 a Resolução n.02/CONSUNI/UFC, que estabelece 
normas para a Política Institucional de Informação Técnico-Científica da UFC no 
que se refere ao seu RI.
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A Resolução n.02/CONSUNI/UFC leva em consideração cinco 
necessidades de: 

a. Preservação e ampliação da produção técnico-científica 
da Instituição, 

b. Potencializar o intercâmbio entre a UFC e outras insti-
tuições, acelerar o desenvolvimento de suas pesquisas e 
ampliar o acesso, visibilidade e recuperação da produ-
ção técnico-científica, 

c. Otimizar a gestão de investimentos em pesquisa nesta 
Instituição,  

d. Contribuir com a elaboração de indicadores da produção 
científica e tecnológica institucional e 

e. Apoiar os processos de ensino aprendizagem por meio 
do acesso facilitado ao conhecimento. (UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DO CEARÁ, 2011).

Segundo a resolução que normatiza o RI-UFC é designada a comissão de 
implantação e manutenção do RI por: 

01 (um) representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; 
01 (um) representante da Pró-Reitoria de Graduação; 
01 (um) representante da Pró-Reitoria de Extensão; 
01 (um) representante do Sistema de Bibliotecas;
01 (um) representante da Coordenadoria de Comunicação Social e 
Marketing Institucional; 
01 (um) representante da Secretaria de Tecnologia da Informação (STI); 
01 (um) representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE).

A resolução define produção técnico-científica como sendo:

Aquela constituída de resultados de pesquisa consolidados 
disponíveis em veículos de comunicação científica que te-
nham revisão por pares, bem como documentos produzidos, 
submetidos ou patrocinados pela Universidade Federal do 
Ceará ou por membros da comunidade universitária. (UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2011).

Para tanto, considera-se produção técnico-científica os seguintes docu-
mentos: 
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I - artigos publicados em periódicos científicos;
II - teses e dissertações defendidas nos programas de pós-gra-
duação da UFC; 
III - teses e dissertações defendidas extra UFC cuja autoria é de 
servidores desta instituição;  
IV - livros e capítulos de livros;
V - trabalhos apresentados em eventos científicos e acadêmicos; 
VI - produção cultural oriunda de trabalhos científicos e acadê-
micos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2011).

Atualmente, o RI possui aproximadamente 17.000 documentos 
disponibilizados na íntegra, de acesso livre. Estão divididos em comunidades 
de acordo com os campi, centros, faculdades e institutos sendo o Centro de 
Humanidades a maior comunidade, contendo mais de 3.000 documentos. 

2.2 Metodologia

Este projeto de extensão nasceu após uma análise dos benefícios, 
apresentados na literatura, do uso do Repositório Institucional pelas instituições de 
pesquisa, somado à realização de um diagnóstico da adesão da comunidade docente 
do CH ao RI da UFC. O CH possui 8 departamentos, conforme apresentado na 
seção anterior, na qual há 221 docentes vinculados.

O diagnóstico foi realizado por meio da análise da comunidade do CH 
no RI-UFC e por uma amostragem aleatória do Currículo Lattes dos docentes, 
focando o item de publicação no período de 2011 a 2015. 

Os procedimentos relacionados ao diagnostico ocorreram em novembro 
de 2015, tendo como lapso de tempo, de publicação docente, os anos entre 2011 a 
2015. É preciso ressaltar que o recorte de tempo foi determinado de acordo com o 
ano de criação do RI-UFC somado ao ano de elaboração da proposta do projeto. 
A metodologia adotada para o desenvolvimento do relato de experiência baseia-se 
na descrição das atividades relacionadas ao projeto.

2.2.1 Projeto RICH-UFC

O projeto visa o arquivamento de documentos científicos no Repositório 
Institucional da Universidade Federal do Ceará (RI-UFC), especificamente na 
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comunidade do Centro de Humanidades (CH), com o propósito de fortalecimento 
e visibilidade das produções científicas e tecnológicas das áreas de conhecimento 
que o CH contempla. Para tanto o projeto lida com duas perspectivas, sendo elas: 
sensibilizar e conscientizar da necessidade de preservar a memória científica e 
tecnológica dos docentes do CH, visando potencializar a recuperação e dar 
visibilidade à informação científica da área de Humanas e afins; e oportunizar 
experiências laborais aos alunos do curso de Biblioteconomia sobre o fenômeno 
da tecnologia da informação e suas diversas modalidades.   

O objetivo geral do projeto é o arquivamento e preservação da memória 
científica dos docentes do CH, visando potencializar a recuperação e dar 
visibilidade à informação científica do CH. 

Tendo como objetivos específicos: a) desenvolver habilidades 
informacionais, por meio da pratica laboral, dos bolsistas envolvidos no projeto; b) 
capacitar os bolsistas para realizar os procedimentos necessários até o arquivamento 
dos documentos no RI; c) criar um canal de comunicação com os docentes do CH 
sobre como o projeto irá funcionar além de receber documentos não localizados na 
web; d) arquivar toda documentação produzida pelos docentes do CH no período 
de 2011 a 2015; e) desenvolver um manual de alto arquivamento para os docentes 
do CH.

2.2.2 Desenvolvimento do Projeto RICH-UFC

O projeto teve início em abril de 2016 e conta com o seguinte quadro de 
colaboradores: nove bolsistas, sendo 4 alunos de Biblioteconomia, 2 alunos de 
Matemática  e 1 aluno de Ciências Sociais, de História e de Letras; 4 bibliotecários 
do sistema de bibliotecas da UFC, sendo dois deles da Biblioteca Central (que é 
responsável pela gestão do sistema) e dois da Biblioteca do CH; e uma docente 
do Departamento de Ciências da Informação na qual é coordenadora do projeto.

Os bolsistas juntamente com a docente tiveram quatro dias de capacitação, 
nos dias 25 a 28 de abril do ano de 2016, com os bibliotecários do sistema de 
bibliotecas da UFC, após a capacitação cada bolsista teve conhecimento do 
departamento que ficaria responsável em recuperar os documentos científicos e 
sensibilizar os docentes a aderirem ao projeto. Ficando a distribuição desta forma: 1 
bolsista para o Departamento de Ciências da Informação; 1 bolsista o Departamento 
de Ciências Sociais; 1 bolsista para o Departamento de História; 1 Departamento 
de Letras Estrangeiras; 2 bolsistas Departamento de Letras Vernáculas;  1 bolsista 
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Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos; 1 bolsista para o Departamento 
de Literatura e 1 bolsista  para o Departamento de Psicologia.

 Após a capacitação e a divisão por departamentos, a atividade realizada 
durante o período de abril a julho de 2016 se concentrou na identificação das 
produções dos docentes, tendo como fonte principal o currículo Lattes de cada 
um, e a recuperação e armazenamento dos documentos localizados, além das 
solicitações dos documentos não encontrados em ambiente web.

3 RESULTADOS

Verificamos que a comunidade do CH tem um número expressivo de 
arquivamento no RI-UFC, entretanto não reflete significativamente a produção 
científica e tecnológica do corpo docente do CH.  O CH possui oito departamentos 
no qual há 221 docentes vinculados. Ao efetivar uma amostra com intuito de 
evidenciarmos a lacuna de arquivamento no RI-UFC, comprovamos que existe 
uma lacuna de arquivamento de documentos científicos na comunidade do CH 
equivalente a 2000 (dois mil) documentos. Ressaltamos que esse resultado é uma 
média do cálculo das produções dos docentes do CH registradas no currículo 
Lattes no período de 2011 a 2015. Com base na amostra, destacamos a relevância 
da necessidade de criarmos um projeto com participação de alunos para auxiliar o 
corpo docente no arquivamento dos documentos científicos e tecnológicos no RI-
UFC, proporcionando a essa equipe vivenciar e relacionar a teoria com a prática.

Ao concluirmos o levantamento dos currículos Lattes, conforme a 
tabela 1, constatamos que dos 221 docentes, 7 docentes não possuem currículo 
na plataforma Lattes, 67 estão com o currículo Lattes desatualizado, tendo o 
departamento de Letras Estrangeiras o maior índice de currículos desatualizados 
(19), seguido do Departamento de Psicologia, com 11 currículos desatualizados. 
Esses indicadores demonstram que ainda muitos docentes não compreendem a 
real função do currículo Lattes enquanto fonte de informação. 

De acordo com a tabela 1, até o mês de julho, dos 221 docentes pertencentes 
ao CH, os bolsistas efetivaram o levantamento do Lattes de 176 docentes, 
constatando uma demanda de 1.071 documentos não disponíveis no ambiente 
Web.
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Tabela 1 - Levantamento do currículo Lattes e das produções dos professores

DEPARTAMENTOS Total de
Professores

Lattes
inexistente

Lattes
desatualizado

Nº de
Professores

(levantamento)

Documentos
indisponíveis

Ciências da
Informação 18 1 2 17 100

Ciências Sociais 37 0 6 7 94

História 19 0 4 9 63

Letras Estrangeiras 51 5 19 51 238

Letras Vernáculas 33 0 8 33 206

Letras-Libras 16 1 8 13 33

Literatura 16 0 9 16 153

Psicologia 31 1 11 30 184

Fonte: Dados do projeto, 2016.

Em relação à produtividade relacionada aos downloads dos documentos 
encontrados no ambiente web, ao arquivamento no RI-UFC e às correções das 
descrições de metadados, verificamos que foram realizados 1.181 downloads 
entre o mês de abril a julho, 209 arquivamentos no RI-UFC e 51 correções das 
descrições de metadados.

Quadro 1 - Levantamento da produtividade do projeto RICH-UFC

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Ressaltamos que ao realizarmos a submissão dos documentos ao RI a 
equipe de bibliotecários responsável pelo RI-UFC avalia os metadados para 
liberação do documento, caso haja erro na descrição dos metadados o documento 
retorna para as correções necessárias.
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Tabela 2 - Levantamento da produtividade do RI-UFC/CH

DEPARTAMENTOS DADOS DO
 RI-UFC 09/05/2016

DADOS DO
RI-UFC 15/12/2016

Departamento de Ciências da Informação 19 146
Departamento de Ciências Sociais 846 1133

Departamento de História 247 431
Departamento de Letras Estrangeiras - 209
Departamento de Letras Vernáculas 772 1116

Departamento de Letras-Libras e Estudos Surdos - -
Departamento de Literatura 156 244
Departamento de Psicologia 418 781

Total 2.458 4.060

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Ao analisarmos os dados apresentados na tabela 2, verificamos que a 
comunidade do CH no RI-UFC vem tendo frutos significativos. Ressaltamos 
que esse fruto não se deve somente ao projeto, mas também à sensibilização da 
comunidade universitária da importância de estar alimentando o RI-UFC.

4 CONCLUSÃO

Observamos, na revisão da literatura, que os repositórios têm ganhado 
notoriedade pela facilidade de acesso ao que é produzido nas instituições. Muitos 
trabalhos têm sido apresentados sobre esse assunto. Os repositórios institucionais 
representam todo o trabalho de uma instituição. Sendo ele bem alimentado 
com as produções da comunidade científica, logo outros poderão surgir, como 
o repositório temático, para mostrar em quais áreas específicas a comunidade 
acadêmica colabora com a produção do conhecimento. 

Em relação ao objetivo geral do projeto, verificamos que está sendo 
alcançado o arquivamento e, consequentemente, a preservação e a visibilidade da 
memória científica dos docentes do CH.  Já em relação aos objetivos específicos 
já alcançamos totalmente dois dos cincos objetivos e dois estão em andamento, 
considerando que faltam cinco meses de projeto. Os objetivos alcançados totalmente 
estão relacionados à capacitação dos membros do projeto, que ocorreu no mês de 
abril do ano corrente e à criação de um canal de comunicação com os docentes 
por meio do e-mail do projeto. Os objetivos em andamento estão relacionados ao 
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arquivamento das documentações produzidas pela comunidade do CH entre o ano 
de 2011 a 2015 e ao desenvolvimento das habilidades informacionais, por meio da 
prática laboral, dos bolsistas envolvidos no projeto. O manual de autoarquivamento 
para os docentes do CH será desenvolvido em novembro para ser apresentado ao 
sistema de Bibliotecas da UFC.

Por fim, considera-se que o projeto vem proporcionando aos seus membros 
uma visão diferenciada relacionada ao universo de suas práticas laborais e do 
que tange as fontes de informação existentes no ambiente acadêmico. Muitas 
descobertas e curiosidades surgem por meio do funcionamento do projeto, 
enriquecendo a compreensão e o funcionamento do RI.
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ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Mayara Cintya do Nascimento Vasconcelos
Gabriela Belmont de Farias

1 INTRODUÇÃO

A informação ocupa lugar de destaque em nossa sociedade, tanto nas 
relações pessoais quanto nas profissionais. Estamos constantemente usando-a para 
tomar decisões e resolver problemas cotidianos. 

Partindo para o campo científico e tecnológico é ainda mais expressiva 
a relevância que a informação apresenta. Sua constituição, comunicação, 
transferência e uso são estudados pela Ciência da Informação (CI) com o intuito 
de uma melhor compreensão sobre sua influência no processo de desenvolvimento 
econômico e social do Brasil. A questão da informação científica e tecnológica 
(ICT) é imprescindível para o desenvolvimento do país partindo de uma 
perspectiva econômica e social. São importantes não só os investimentos nesse 
tipo de informação como também os estudos feitos sobre suas características, 
produção e disponibilização. Analisar a produção científica e tecnológica é, 
portanto, fundamental para o campo da CI. 

A comunicação da ICT se processa através de dois tipos de fontes de 
informação: as formais e as informais. As primeiras são representadas por 
publicações primárias, secundárias, terciárias e pelos serviços e ambientes 
de informação. As segundas são representadas por diferentes modalidades de 
intercâmbio interpessoal, como conversas, correspondência, telefonemas e 
reuniões de caráter restrito.

Este estudo optou por analisar as fontes formais de informação, tendo 
como objeto de análise, os artigos, publicados em periódicos científicos nacionais 
da área da CI classificados como Qualis A1. Utilizamos como parâmetro de busca 
o termo “informação científica e tecnológica”, além de quantificar as publicações 
por ano, tipo de autoria, autores em evidência e analisar o conteúdo dos resumos 
dos artigos selecionados com intuito de identificar as abordagens temáticas. 
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2 A INFORMAÇÃO COMO INSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Na atual conjuntura social observamos um crescente aumento no acesso 
e uso da informação, tornando-a relevante no processo de tomada de decisão em 
diversos campos do saber. A informação passa a ocupar lugar de destaque nas 
relações humanas e também passa a ser utilizada como matéria-prima, insumo 
no campo científico e tecnológico. Etimologicamente a palavra insumo tem sua 
origem no termo insumere que em latim significa “despender”, “fazer uso de” 
ou seja, a informação como insumo nos campos científico e tecnológico é usada 
como elemento essencial para o desencadeamento de pesquisas e processos que 
têm como resultado final a própria informação ou ainda a aplicação de novas 
tecnologias em novos produtos. 

A informação, portanto, tem um valor estratégico em ambos os campos e 
representa “[...] mais que um meio de desenvolvimento econômico, a informação 
tem uma função paradigmática num mundo onde nada se produz aleatoriamente, a 
partir de uma ideia que brotou sem uma influência informativa externa.” (SOUZA, 
p. 35, 1991). A realização de pesquisas pressupõe o aproveitamento e uso da 
informação com finalidades específicas, as pesquisas científica e tecnológica 
embora coincidam em alguns aspectos possuem diferenças quando se trata do 
propósito a que se destinam,

A pesquisa industrial partilha sua busca de novos conhecimen-
tos, mas suas metas são, em última análise, bem diferentes 
daquelas do pesquisador acadêmico. Na indústria, a meta da 
pesquisa é o conhecimento aplicável às necessidades comer-
ciais da empresa que a capacite a participar da vanguarda da 
nova tecnologia ou a lançar os fundamentos científicos para o 
desenvolvimento de novos produtos ou processos - desde um 
substituto não-calórico da gordura até um processo de fabrica-
ção gerenciado por computadores inteligentes em vez de seres 
humanos. (ROUSSEL; SAAD; BOHLIN, p.14, 1992)

O tratamento e a disponibilização dessas informações é fator crucial para o 
melhor aproveitamento e consequentemente otimização dos processos envolvidos 
com o desenvolvimento tanto científico como tecnológico. A divulgação de 
resultados proporciona o surgimento de um ciclo/fluxo que permite às atividades 
de cunho científico e tecnológico constante atualização e novas descobertas. 
Entretanto para que haja um ciclo fluido da informação científica e tecnológica é 
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necessária a compreensão de suas funcionalidades e aplicabilidade nos ambientes 
informacionais.

A informação científica pode ser conceituada como “[...] todo conhecimento 
que resulta - ou está relacionado com o resultado - de uma pesquisa científica.” 
(AGUIAR, p 10, 1991). A principal etapa da pesquisa científica é a divulgação 
dos resultados justamente pelo motivo da circulação das informações científicas 
que servirão de base para outras pesquisas e proporcionarão o avanço da ciência, a 
divulgação também garante a autoria do sujeito que publicou. Corroborando com 
esse pensamento Mueller (2000, p. 21) afirma que, 

Para obter confiabilidade, além da utilização de uma rigoro-
sa metodologia científica para a geração do conhecimento é 
importante que os resultados obtidos pelas pesquisas de um 
cientista sejam divulgados e submetidos ao julgamento de ou-
tros cientistas, seus pares.

Esse processo de divulgação dos resultados e ponderação por parte de 
outros membros da comunidade científica garante ao pesquisador reconhecimento 
e validação de sua pesquisa. 

As funções da informação científica foram elencadas por Aguiar (1991) 
sendo importante para a divulgação de conhecimento novo obtido por meio de 
pesquisa científica, validar o direito de prioridade intelectual, servir como input 
para uma nova pesquisa científica e explicitar a metodologia utilizada no projeto 
de pesquisa científica. Podemos inferir que a informação científica é ao mesmo 
tempo insumo e produto da pesquisa, ela agrega valores às informações anteriores 
e as transforma em algo novo, como explica Aguiar (1991, p.10),

A informação científica é, por isso, o conhecimento que cons-
tituiu, em um certo momento da evolução da ciência, um 
acréscimo ao entendimento universal então existente sobre 
algum fato ou fenômeno, tendo-se tornado disponível como 
resultado de uma pesquisa científica, ou seja, de um trabalho 
de investigação conduzido segundo o método científico. 

Segundo Aguiar (1991, p. 11) a “[...] informação tecnológica é todo 
tipo de conhecimento relacionado com o modo de fazer um produto ou prestar 
um serviço, para colocá-lo no mercado [...]”, tendo como funções: servir como 
matéria-prima para o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas, garantir o 
direito de propriedade industrial, divulgar tecnologias de domínio público, auxiliar 
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o processo de gestão tecnológica, proporcionar acompanhamento e avaliação de 
tendências de desenvolvimento tecnológico, viabilizar a avaliação do impacto 
econômico, social e ambiental das tecnologias. (AGUIAR, 1991). Ela também 
serve como meio de confrontar informações anteriores, “A informação tecnológica 
leva os indivíduos a novas teorias, novas teses; ela traz experiências que foram 
desenvolvidas em outros ambientes que não o que se vivência, para que se possa 
avaliar, testar, analisar, criticar etc.” (VALENTIM, 1997, p.27). 

A informação tecnológica é insumo essencial para manter a competitividade 
no ambiente industrial. O processo de transformação da informação tecnológica em 
bem de consumo requer da indústria atenção especial e constante monitoramento, 
Valentim (1997, p. 17) afirma que,

Assim como a sociedade brasileira, o setor industrial 
brasileiro deve despertar definitivamente para a importância 
da informação, principalmente a tecnológica, tendo uma 
postura moderna com relação a ela e ter a convicção de que 
sem informação, principalmente a tecnológica, não haverá 
competitividade. 

As informações tecnológicas assumem na indústria papel crucial 
principalmente quando tratamos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Roussel, 
Saad e Bohlin (1992) classificam P&D em três tipos, incremental, radical e 
fundamental. A incremental tem como características a competente exploração 
do conhecimento técnico e científico, o baixo risco e a modesta recompensa. A 
radical permite a criação de novos conhecimentos para a empresa com um objetivo 
comercial característico, além de possuir um risco maior e elevada recompensa. A 
fundamental também permite a criação de novos conhecimentos para a empresa 
com o intuito de ampliar e aprofundar o entendimento da mesma possui alto risco 
e aplicabilidade incerta às necessidades comerciais. 

A informação está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento científico 
e tecnológico, por isso na atualidade pensar em crescimento significa pensar em 
formas de utilizar e gerir a informação de forma eficiente. Com relação ao campo 
científico Le Coadic (2004, p.26) elucida, “A informação é a seiva da ciência. sem 
informação, a ciência não pode se desenvolver e viver.” Tal afirmação nos faz 
refletir sobre a informação como fator crucial para a continuidade das atividades 
científicas em todas suas etapas. No campo tecnológico é visível o valor que essa 
informação possui como elucidado pelas autoras, 
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Informação tecnológica é cada vez mais importante para a 
capacitação tecnológica das indústrias; tem tido papel funda-
mental no processo de P&D. [...] A sociedade brasileira deve 
estar atenta para a crescente importância da informação, bem 
como sua relação com a economia e a globalização [...]. (VA-
LENTIM, 1997, p. 16).

Na economia globalizada há um enorme volume de informa-
ções a serem processadas. Assim, a organização de um siste-
ma abrangente e continuamente atualizado de informações é 
um requisito indispensável para uma atuação mais eficiente e 
eficaz de qualquer setor da economia de um país. Portanto, na 
dinâmica que envolve a globalização da economia, organizar 
e disponibilizar o grande fluxo de informações a respeito de 
mercado, barreiras técnicas, legislação, companhias, econo-
mia, finanças, produtos, tecnologia e políticas governamen-
tais é um fato que se torna cada vez mais necessário e urgente, 
para subsidiar a tomada de decisões nas empresas brasileiras, 
visando à competitividade. (JANNUZZI, 2002, p. 23). 

A informação também é fator imprescindível para o desempenho econômico 
e seu processo de comunicação contribui para a eficiência das empresas, “Em 
termos econômicos, cada vez mais se reconhece que a informação (e sua efetiva 
comunicação) é o recurso mais importante para eficiência de qualquer indústria, 
processo de produção ou comércio.” (FREIRE, 1991, p.21). É importante ressaltar 
que as informações científicas e tecnológicas são complementares o que corrobora 
com o pensamento de Le Coadic (2004) sobre a questão de a industrialização 
passar pela ciência e da ciência passar pela industrialização.

3 ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO CIENTÍFICA 
E TECNOLÓGICA 

Em seu livro “Ciência da informação” Le Coadic (2004, p. 25) enuncia 
que a Ciência da Informação é “[...] uma ciência social rigorosa que se apoia 
em uma tecnologia também rigorosa” e ainda que “tem por objeto o estudo das 
propriedades gerais da informação (natureza, gênese, efeitos), e a análise de seus 
processos de construção, comunicação e uso.”. 

 O autor discute os três processos das informações científicas e técnicas: 
construção, comunicação e uso. No primeiro processo, a construção, é abordada 
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a questão da relevância das atividades científicas e técnicas sendo elas “[...] 
o manancial de onde fluem os conhecimentos científicos e técnicos que se 
transformarão, depois de registrados, em informações científicas e técnicas.” 
(LE COADIC, 2004, p.26). O amplo crescimento das atividades de pesquisa 
desencadeou num processo de valorização da informação onde o sistema de 
construção de conhecimentos se incorporou ao desenvolvimento econômico e 
social. Esse crescimento possibilitou a multiplicação do número de periódicos 
especializados e consequentemente o aumento da literatura científica, o que em 
tese, não significou o crescimento igualitário do ponto de vista qualitativo. 

Como características do crescimento da informação o autor cita a ampliação 
dos setores onde se exerce esse conhecimento; o movimento de síntese e o desejo 
de unidade; o aparecimento de novos produtos, processos de produção, atividades 
e empresas; a introdução de novos produtos no mercado, o desenvolvimento de 
novos processos de produção e a criação de novas atividades e novas empresas. 
Diante de todo esse processo de crescimento temos os atores da construção dessa 
informação, a comunidade científica que em termos gerais “[...] é o grupo social 
formado por indivíduos cuja profissão é a pesquisa científica e tecnológica.” (LE 
COADIC, 2004, p. 28), essa comunidade permite ao cientista que ele compartilhe 
seus resultados e como retorno dessa atividade ele obtém o reconhecimento de 
seus pares. No segundo processo, a comunicação, Le Coadic (2004) ressalta os 
processos formal - escrito e o informal - oral. O processo de comunicação escrita, 

[...] compreende principalmente as publicações primárias, 
onde se apresentam pela primeira vez perante o público, na 
forma de produto de informação, os resultados das pesquisas, 
e as publicações secundárias e terciárias, muito dependen-
tes das primárias, uma vez que se resumem e indexam. (LE 
COADIC, 2004, p. 33). 

O processo escrito está ligado à necessidade de formalização dos 
resultados de pesquisa numa perspectiva de aumento do número de cientistas, o 
que possibilitou à Ciência status de atividade social e ao cientista a inclusão no 
ambiente social junto a outros trabalhadores. 

A comunicação oral compreende “[...] formas públicas (conferências, 
colóquios, seminários, etc.) e privadas (conversas, mensagens, etc.) de difusão 
das informações” (LE COADIC, 2004, p. 33). O processo informal possui certa 
instabilidade, pois sua informação tende a ser modificada e comunicada diversas 
vezes. Diferenças podem ser apontadas com relação aos elementos dos dois 
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processos, no processo formal a informação é pública, armazenada de forma 
permanente, recuperável, relativamente velha, comprovada, de disseminação 
uniforma, redundância moderada e não há interação direta. No processo informal 
a informação é privada, geralmente não armazenada, irrecuperável, recente, não 
comprovada, há redundância e interação direta e o produtor decide a direção do 
fluxo dessa informação. 

Os dois processos são de fundamental importância e são usados em 
momentos diferentes pelo pesquisador. E finalmente o terceiro processo, o uso, 
“usar informação é trabalhar com a matéria informação para obter um efeito 
que satisfaça a uma necessidade de informação.” (LE COADIC, 2004, p. 38). 
Conhecer a necessidade de informação é o primeiro passo para a compreensão dos 
motivos que levaram uma pessoa a precisar de informação. Essas necessidades 
podem ser divididas em: necessidade de informação em função do conhecimento 
que deriva do desejo de saber e a necessidade de informação em função da ação 
que deriva de “necessidades materiais determinadas pela realização de atividades 
humanas, profissionais e individuais: trabalhar, ir de um lugar para outro, comer, 
dormir, reproduzir-se.” (LE COADIC, 2004, p. 40). 

A comunicação no meio científico é estritamente importante para o 
desenvolvimento de pesquisas. De acordo com Le Coadic (2004, p. 32), “O papel 
da comunicação consiste em assegurar o intercâmbio de informações sobre os 
trabalhos em andamento, colocando os cientistas em contato entre si.”. Essa 
comunicação pode ser classificada em informal, quando possui natureza mais 
pessoal também abrange pesquisas não concluídas, comunicação de pesquisa em 
andamento etc, e formal, quando comporta publicações amplamente divulgadas 
como artigos publicados em periódicos científicos e livros. (MUELLER, 2000a). 

A evolução do campo científico está intrinsicamente ligada à sua 
comunicação, pois a partir desse processo os estudos feitos podem ser comparados, 
refutados e aperfeiçoados, permitindo um ciclo contínuo da informação. Sobre a 
importância dos sistemas de comunicação Targino (2000, p. 5) afirma, 

Finalmente, qualquer que seja a ótica adotada para o estudo 
do desenvolvimento da ciência, a natureza dos sistemas de 
comunicação resulta vital para a ciência e está no âmago do 
método científico. Não há ciência sem comunicação. Não há 
comunicação sem informação.

A comunicação científica atua como mediadora no processo de troca de 
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informações, permitindo assim a formação e continuidade de fluxos informacionais, 

Esta permite a troca de informações, donde se conclui que 
enquanto a informação é um produto, uma substância, uma 
matéria, a comunicação é um ato, um mecanismo, é o pro-
cesso de intermediação que permite o intercâmbio de ideias 
entre os indivíduos. A comunicação é um fenômeno natural e 
intrínseco ao homem, variando de acordo com as caracterís-
ticas dos grupos nos quais e entre quais se efetiva. Como tal, 
o processo de comunicação pressupõe um estoque comum de 
elementos preexistentes – linguagem, expressões, códigos 
etc -, essencial para facilitar o fluxo informacional. (TARGI-
NO, 2000, p. 10, grifo da autora.).

Um modelo famoso de comunicação científica é o que apresenta o 
processo de forma contínua, onde as atividades realizadas pelo pesquisador 
geram documentos como relatórios preliminares, comunicações de pesquisa em 
andamento. Ao término da pesquisa há apresentação em seminários, colóquios, 
conferências que produzem trabalhos escritos completos ou resumos que serão 
amplamente divulgados e servirão como referência para outras pesquisas. 
(GARVEY; GRIFFITH, 1972 apud MUELLER, 2000a). 

Figura 1 – Modelo de Comunicação Científica de Garvey e Griffith (adaptado)

Fonte: Mueller, (2000a), destaque nosso. 
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No modelo podemos ver como a informação passa pelos processos informais 
e formais, a pesquisa iniciada gera relatórios que podem ser divulgados de acordo 
com a vontade do pesquisador, ao término há apresentações em seminários, 
colóquios e congressos. Após a geração de relatórios e a publicação em anais de 
congressos, o artigo é enviado para um periódico e avaliado, demos destaque à 
etapa “o artigo é publicado em periódico científico” por entendermos tratar-se 
de uma das fases mais importantes desse modelo de comunicação, é quando os 
resultados da pesquisa são formalmente divulgados e passam a ser referência para 
o desenvolvimento de outras pesquisas. A respeito do modelo Mueller (2000a, p. 
30) ainda ressalta, “[...] é fácil perceber que a informação flui por muitos canais e 
que diferentes tipos de documentos são produzidos, cujas características variam 
conforme o estágio da pesquisa e tipo de público a que se destina e o objetivo de 
quem a comunica. ”, é interessante notar como a informação vai se modificando ao 
longo do fluxo de acordo com a finalidade definida pelo produtor dessa informação. 

Os fluxos informacionais surgiram a partir da explosão quantitativa da 
informação e da diminuição do tempo de comunicação da mesma. Esses fluxos 
têm como características a circulação de relevantes quantidades de informação 
por unidade de tempo que rompem as fronteiras nacionais. A internacionalização 
do mercado da informação pode ser ilustrada pelos fluxos de dados, esses fluxos 
também permitem a compreensão do progressivo aumento do interesse pelo 
conhecimento conforme demanda, monitoramento da informação, inteligência 
competitiva e gestão do conhecimento. (LE COADIC, 2004). 

Dentro dessa perspectiva temos o fluxo da informação científica e 
tecnológica. O fluxo da informação científica pode ser sintetizado no seguinte 
diagrama. 

Figura 2 – Fluxo da Informação Científica

Fonte: Allen, 1979 apud Aguiar, 1991
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É perceptível que a informação verbalmente codificada é ao mesmo tempo 
insumo e produto nesse modelo, sendo ela a própria natureza da atividade científica. 
Como citado anteriormente a divulgação dos resultados de pesquisa permitirão 
esse fluxo contínuo da informação, sendo a comunicação elemento imprescindível 
para o avanço da Ciência. O diagrama para o fluxo da informação tecnológica 
apresenta uma diferença no processo, nele a informação verbalmente codificada é 
um subproduto sendo seu produto principal informação no hardware físico. 

Figura 3 – Fluxo da Informação Tecnológica

Fonte: Allen, 1979 apud Aguiar, 1991

A informação no hardware físico significa o surgimento de novos produtos 
e processos que são desencadeados pelo uso da informação verbalmente codificada 
em um dado momento do fluxo. 

A comunicação científica e os fluxos informacionais fazem uso de fontes 
de informação que são de suma importância para a continuidade e qualidade 
dos processos científicos e tecnológicos. As fontes de informação científica e 
tecnológica (ICT) contribuem para o êxito na pesquisa, desenvolvimento, inovação 
e atividades ligadas à ciência e tecnologia,

O uso efetivo da ICT ajuda a evitar a duplicação de trabalhos 
previamente realizados. Essa ação pode redundar na econo-
mia de tempo e de recursos materiais, humanos e financeiros. 
Além disso, e talvez o mais importante, pode servir de ma-
nancial de ideias ou para o desenvolvimento de uma ideia. A 
ICT, portanto, pode funcionar como uma valiosa fonte de ins-
piração e serendipidade para o aluno, professor, profissional 
ou pesquisador. (CUNHA, 2016, p.ix.).

As fontes de informação podem ser classificadas em: primárias, 
secundárias e terciárias. Os congressos e conferências, legislação, nomes e marcas 
comerciais, normas técnicas, patentes, periódicos, relatórios técnicos, teses e 

CAPÍTULO 03 - ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA NA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO



52
Olhares em movimento sobre a transversalidade dialógica da Biblioteconomia e Ciência da Informação.

dissertações, são alguns exemplos de fontes primárias. Bancos de dados e bases de 
dados, bibliografias, biografias, catálogos de bibliotecas, dicionários, enciclopédias, 
feira e exposições, filmes e vídeos, imagens, livros, manuais são exemplos de 
fontes secundárias. Bibliografias de bibliografias e diretórios são exemplos de 
fontes terciárias. Queremos dar destaque aqui ao periódico como fonte primária de 
informação, pois é o um dos meios mais eficientes quando se trata do registro e 
divulgação de pesquisas, estudos originais e outros tipos de trabalho intelectual, “É 
o tipo de publicação primária considerada a mais atualizada e importante em ciência 
e tecnologia.” (CUNHA, 2016, p.21.). 

De um ponto de vista histórico o periódico científico surgiu da necessidade 
em comunicar formalmente e de modo rápido pesquisas que antes eram divulgadas 
em livros e tratados, sua gênese está ligada ao nascimento da ciência moderna na 
Europa do século XVII. (MUELLER, 2000b.). Com a Ciência moderna ocorre 
então a imprescindibilidade de dar agilidade às atividades científicas comunicando-
as em um meio diferente dos usados anteriormente, 

Com o advento da ciência moderna, o importante passou a ser 
a comunicação rápida e precisa sobre uma experiência ou ob-
servação específica, que permitisse a troca também rápida de 
ideias e a crítica entre todos os cientistas interessados no assunto 
em questão. Isso provocou a necessidade de um novo meio de 
comunicação, de alcance mais amplo que a comunicação oral 
e a correspondência pessoal, bem mais rápido que os livros e 
tratados: o periódico científico. (MUELLER, 2000b, p. 73-74.)

Os primeiros periódicos científicos surgiram na França e Inglaterra, 
respectivamente, e obtiveram boa aceitação por parte da comunidade científica, o 
que impulsionou o surgimento de outros periódicos em vários países da Europa, “O 
novo modelo de publicação científica foi muito bem aceito pelos pesquisadores da 
época, e outros periódicos começaram a ser publicados por sociedades científicas 
de vários países europeus, com a finalidade principal de divulgar as pesquisas que 
estavam sendo realizadas por seus membros.” (MUELLER, 2000b, p. 75).

Com a evolução da tecnologia os periódicos ocuparam também o meio 
eletrônico sendo eles “[...] um meio de comunicação extremamente versátil e 
rápido, que permite a divulgação da pesquisa imediatamente após sua conclusão, 
ignorando barreiras geográficas para acesso [...], minimizando barreiras hierárquicas 
e permitindo a recuperação de informações de várias maneiras.” (MUELLER, 
2000b, p. 85).
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa se enquadra em uma abordagem de métodos mistos já que 
além de elencar e descrever dados precisos sobre a produção científica busca 
por meio da análise qualitativa levantar e responder questionamentos acerca da 
temática, relacionando o referencial teórico com o comportamento que a literatura 
apresentou. Creswell (2007, p. 35) salienta que,

[...] uma técnica de métodos mistos é aquela em que o pes-
quisador tende a basear as alegações de conhecimento em 
elementos pragmáticos (por exemplo, orientado para con-
sequência, centrado no problema e pluralista). Essa técnica 
emprega estratégias de investigação que envolvem coleta 
de dados simultânea ou sequencial para melhor atender os 
problemas de pesquisa. A coleta de dados também envolve a 
obtenção tanto de informações numéricas (por exemplo, em 
instrumentos) como de informações de texto (por exemplo, 
em entrevistas), de forma que o banco de dados final repre-
sente tanto informações quantitativas como qualitativas. 

A escolha por esse tipo de abordagem deu-se, principalmente, pelo 
cumprimento dos objetivos dessa pesquisa que consistem em elencar dados 
quantitativos da produção científica e ainda analisar o conteúdo dos resumos dos 
artigos, sendo os dois tipos de pesquisas complementares e importantes para o 
embasamento dos resultados. Para caracterizar os dados quantitativos usou-se a 
Bibliometria que consiste “[...] na aplicação de técnicas estatísticas e matemáticas 
para descrever aspectos da literatura e de outros meios de comunicação (análise 
quantitativa da informação) [...]. (ARAÚJO, p. 12, 2006.). As variáveis analisadas 
foram: quantidade de publicações por ano, tipo de autoria, autores em evidência, 
quantidade de artigos por instituição e ocorrência de palavras-chave. Os resultados 
da coleta desses dados foram transformados em tabelas e gráficos para garantir 
uma melhor visualização. 

A técnica utilizada na abordagem qualitativa foi a análise de conteúdo que 
consiste em um, 

[...] conjunto de técnicas de análise das comunicações vi-
sando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que per-
mitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção e recepção destas mensagens. Caracteriza-se, as-
sim, como um método de tratamento da informação contida 
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nas mensagens. Para a utilização do método é necessária a 
criação de categorias relacionadas ao objeto de pesquisa. As 
deduções lógicas ou inferências que serão obtidas a partir das 
categorias serão responsáveis pela identificação das questões 
relevantes contidas no conteúdo das mensagens. (BARDIN, 
1977 apud MEIRELES; CENDÓN, 2010, p. 78.).

A análise de conteúdo possui as etapas de pré-análise, exploração do 
material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. As categorias 
foram escolhidas a partir do conteúdo do referencial teórico e da leitura dos 
resumos e palavras-chave dos artigos, o quadro a seguir mostrar a progressão das 
categorias. 

Quadro 1 – Progressão das categorias de análise
Progressão das categorias

INICIAIS INTERMEDIÁRIAS FINAIS
1. Representação da informação

I. Tratamento e gestão 
da informação

I. Ciência da 
informação e 
processos que 

envolvem o uso
da informação

2. Recuperação da informação
3. Gestão da informação
4. Disseminação da informação II. Disponibilização 

e monitoramento da 
informação

5. Acesso à informação
6. Monitoramento da informação
7. Produção científica e tecnológica III. Produção e 

comunicação científica
II. Produção, 
comunicação 
e avaliação da 

atividade científica 
e tecnológica

8. Comunicação Científica
9. Avaliação da produção científica

IV. Métodos de análise 
da produção científica10. Bibliometria

11. Cientometria
12. Interação entre C&T V. Informação 

como insumo para 
o desenvolvimento 

tecnológico e científico
III. 

Desenvolvimento 
científico e 
tecnológico

13. Cultura científica e tecnológica

14. Inovação Científica e tecnológica

15. Programas de informação
VI. Políticas e 

programas para C&T16.    Políticas para a informação
  cien tífica e tecnológica

Fonte: Dados da pesquisa (2016)  

Para a análise da pesquisa selecionamos três periódicos da plataforma 
Sucupira que se enquadravam como periódicos científicos nacionais e disponíveis 
online. A escolha do campo “Qualis 2014” deveu-se ao fato de ser a avaliação mais 
recente disponível na plataforma, a área de avaliação “Ciências sociais aplicadas 
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I” por conter a área que analisamos e a classificação A1 por se tratar do estrato 
indicativo de qualidade mais elevado para periódicos. 

A estratégia de busca recuperou 16 resultados e dentre eles três periódicos 
nacionais foram escolhidos em decorrência do objetivo deste trabalho que consiste 
em avaliar a produção nacional. São eles: Informação e Sociedade, Perspectivas 
em Ciência da Informação e Transinformação. Em seguida fizemos busca nos 
endereços eletrônicos de cada periódico, optamos pelo uso do termo de busca 
“Informação científica e tecnológica” no campo “pesquisa” com todas as categorias 
incluídas pela necessidade de delimitar o corpus da análise.

Como retorno obtivemos o total de 40 resultados, sendo excluídos do 
corpus da análise seis dos resultados (Quadro 2) por não se enquadrarem como 
artigos. São eles: “A influência das políticas de informação científica e tecnológica 
para as bibliotecas universitárias”, “A Ciência da Informação”, “Para saber mais: 
fontes de informação em Ciência e tecnologia” e “Editorial da revista”.

Quadro 2 – Resultado das buscas em todos os periódicos
Periódicos Resultados

Informação e Sociedade 16
Perspectivas em Ciência da Informação 12

TransInformação 8
TOTAL 36
Fonte: Dados da pesquisa (2016)

O periódico que apresentou mais publicações foi “Informação e Sociedade” 
com um total de 16 artigos, em seguida temos “Perspectivas em Ciência da 
Informação” com 12 artigos e “TransInformação” com 8 artigos.

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise bibliométrica comportou trinta e seis artigos sendo dezesseis 
provenientes do periódico “Informação e Sociedade”, doze do Periódico 
“Perspectivas em Ciência da Informação” e oito do periódico “Transinformação”. 
As informações necessárias foram tratadas inicialmente em planilhas do programa 
Excel e geraram as tabelas e gráficos apresentados a seguir.

Para a análise de conteúdo, no momento da pré-análise, optamos pela 
exclusão de alguns artigos pelo motivo de seus conteúdos fugirem da temática 
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abordada neste trabalho. Como resultado desse processo obtivemos 21 resumos 
de artigos para o corpus da análise de conteúdo. 

Uma das variáveis elencadas nos objetivos específicos deste trabalho versa 
sobre a quantidade de artigos publicados pelos periódicos ao longo dos anos, o 
período para essa publicação não foi estabelecido, sendo o critério utilizado 
o primeiro ano em que um artigo com a temática fosse recuperado e ano mais 
recente para fazer o recorte de tempo, de acordo com esse critério analisamos o 
período de 27 anos (1989 a 2016). 

Os resultados mostram que o primeiro artigo recuperado com o termo 
aparece em 1989 no periódico “TransInformação”, nenhum resultado foi 
encontrado nos anos de 1990, 1992 e 1993. No período de 1996 a 2002 a busca 
também não ofereceu resultados, em 2003 um artigo foi recuperado no periódico 
“Perspectivas em Ciência da Informação”, já em 2004 e 2005 nenhuma publicação 
foi encontrada. De 2006 a 2016 foram encontrados resultados, sendo destaque os 
anos de 2007 com quatro publicações, 2010 com três, 2012 com quatro, 2015 com 
quatro e 2016 com cinco.

Tabela 1 – Ano versus quantidade de publicações por periódico

Ano Informação
e sociedade

Perspectivas
em ciência da
informação

Transinformação Total %

1989 0 0 1 1 2,8
1991 1 0 0 1 2,8
1994 1 0 0 1 2,8
1995 1 0 0 1 2,8
2003 0 1 0 1 2,8
2006 1 0 1 2 5,6
2007 2 0 2 4 11,1
2008 1 1 0 2 5,6
2009 0 1 0 1 2,8
2010 3 0 0 3 8,3
2011 1 1 0 2 5,6
2012 2 2 0 4 11,1
2013 1 1 0 2 5,6
2014 1 1 0 2 5,6
2015 0 3 1 4 11,1
2016 1 1 3 5 13,9

TOTAL 16 12 8 36 100
Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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O gráfico a seguir permite uma melhor visualização da evolução das 
publicações dos periódicos ao longo dos anos, sendo a ápice de produção do 
periódico “Informação e Sociedade” em 2010 com três artigos, do periódico 
“Perspectivas em Ciência da Informação” em 2015 com três artigos e do periódico 
“TransInformação” em 2016 também com três artigos.

Gráfico 1 – Distribuição do número de publicações dos periódicos por ano

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Outro aspecto analisado foi o tipo de autoria dos artigos, os resultados 
mostraram que o tipo que prevaleceu foi a autoria múltipla de dois autores com 15 
resultados dentre os artigos analisados, em segundo lugar vem a autoria única com 
12 resultados, em terceiro a autoria múltipla de três autores com cinco resultados 
por fim a autoria múltipla de quatro autores com quatro resultados. A quantidade 
de artigos por tipo de autoria de cada periódico pode ser visualizada no seguinte 
gráfico,

Gráfico 2 – Quantidade de publicações por periódico x número de autores

Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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Os autores que mais obtiveram destaque foram elencados na tabela a seguir, 
o resultado engloba todos os tipos de autoria e foca no número de vezes em que cada 
autor aparece por artigo. Como destaque temos um grupo formado por onze autores, 
sendo a autora que mais publicou artigos com o termo pesquisado Maria Cristina 
Soares Guimarães com cinco artigos e Alice Ferry de Moraes com três artigos.

Tabela 2 – Autores em evidência
Autores Número de artigos %

GUIMARÃES, Maria Cristina Soares 5 13,9
MORAES, Alice Ferry de 3 8,3
MOURA, Ana Maria Mielniczuk de 2 5,6
CENDÓN, Beatriz Valadares 2 5,6
SILVA, Cícera Henrique da 2 5,6
FLORES, Daniel 2 5,6
SILVA, Fábio Mascarenhas e 2 5,6
SANTOS, Henrique Machado dos 2 5,6
RODRIGUES, Jeorgina Gentil 2 5,6
TEIXEIRA, Robson da Silva 2 5,6
CAREGNATO, Sonia Elisa 2 5,6

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

A tabela três, mostra as instituições com mais publicações em ordem 
decrescente. O levantamento leva em consideração o número de vezes em que 
instituição aparece nos artigos e envolve todos os tipos de autoria. A instituição que 
obteve maior destaque foi a Fiocruz com a aparição em nove artigos, em seguida 
UFRGS, UFMG, UFPB e UFRJ com três artigos, UNIRIO, UNESP, UEL, UFSM 
e UFSCAR com dois artigos, as outras instituições apresentaram um (artigo cada, 
em um dos artigos não foi possível identificar a instituição. 

Tabela 3 – Quantidade de artigos por instituição
Instituições Artigos %
FIOCRUZ 9 25

UFRGS, UFMG, UFPB, UFRJ 3 8,3
UNIRIO, UNESP, UEL, UFSM, UFSCAR 2 5,6

IFSP, USP, UESB, IBICT, PUC CAMPINAS, UFPE, UNICAMP, 
UFPR, UFSC, PUC MINAS, CIEB, UFPI, UNB, CEFET/RJ, UFABC. 1 2,8

SEM IDENTIFICAÇÃO 1 2,8
Fonte: Dados da pesquisa (2016)
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A predominância de publicações da Fundação Oswaldo Cruz pode 
ser explicada pela notável relevância da instituição no país quando se trata da 
geração e difusão do conhecimento científico e tecnológico premissa essa que 
podemos encontrar na missão da fundação que consiste em, “Promover a saúde e o 
desenvolvimento social, gerar e difundir conhecimento científico e tecnológico, ser 
um agente da cidadania. Estes são os conceitos que pautam a atuação da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), vinculada ao Ministério da Saúde, a mais destacada 
instituição de ciência e tecnologia em saúde da América Latina.” (FIOCRUZ, 
2016).

Para melhor compreensão foi necessário analisar o conteúdo dos resumos 
dos artigos classificando-os em categorias de análise.   

A primeira categoria de análise “Ciência da informação e processos que 
envolvem o uso da informação” tem como objetivo agrupar artigos que contenham 
em seus resumos e palavras-chave os processos de representação, recuperação, 
gestão, disseminação, acesso e monitoramento da informação. Para melhor 
compreensão no corpo do texto de citações extraídas dos resumos, enumeramos 
os artigos em ordem crescente. Nesta categoria foram analisados sete artigos, os 
quais são enumerados de 1 a 7.

Quadro 3 – Categoria de análise I

I. Ciência da Informação e processos que envolvem o uso da informação

Títulos
Dos

Artigos

A informação científica e tecnológica e os serviços de informação (1)
As contribuições do design da informação para a democratização do
acesso à informação de bulas de medicamentos no Brasil (2)
Monitoramento da informação na sociedade de risco:
o caso da pandemia de gripe aviária (3)
Padrão de metadados pra obras raras na web:
um estudo exploratório na Fundação Oswaldo Cruz (4)
Utilização de Web Surveys para estudos de uso (5)
A utilização de boletim eletrônico no setor de referência: um estudo de caso (6)
Organização da informação em sistemas eletrônicos abertos de informação 
científica & tecnológica: análise da Plataforma Lattes (7)

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Um dos artigos faz uma abordagem acerca dos conceitos de informação 
científica, tecnológica e para negócios e os relaciona com os serviços de referência 
e informação fazendo uma comparação entre o Brasil e outros países, como 
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ressaltado no trecho, “Enfatiza aspectos do serviço de informação tecnológica, 
tanto em países desenvolvidos quanto no Brasil” (1). Um aspecto bastante 
abordado nos resumos é o acesso livre à informação científica e tecnológica o 
que fica elucidado em alguns trechos, “[...] apresentar a área de Design da 
informação para demonstrar como os aportes desta tecnociência podem contribuir 
para a democratização da informação, particularmente no acesso da informação 
técnico-cientifica do setor da saúde” (2); “Discussão, avaliação e apresentação de 
parâmetros para a organização da informação científica e tecnológica brasileira, 
enfocando os problemas do acesso à informação em sistemas abertos” (7). 

O artigo sobre Design da Informação mostra por meio da análise de bulas de 
medicamentos a importância dessa área no acesso à informação técnico-científica 
do setor da saúde. O artigo objetiva fazer uma apresentação da área e elucida 
sua contribuição para a democratização da informação. O artigo sobre sistemas 
abertos dá ênfase nos problemas enfrentados no acesso da informação científica 
e tecnológica. Promove discussão, avaliação e apresentação de parâmetros para a 
organização dessa informação. O estudo exploratório foi aplicado na Plataforma 
Lattes e tem por conclusão que a natureza aberta do sistema afeta a consistência 
dos dados na recuperação da informação, o artigo também apresenta sugestões 
para aprimorar o sistema.

Em um dos resumos há destaque para a memória científica da Fiocruz, 
apresentando-a como fonte de informação no campo da Ciência da Informação. O 
artigo apresenta proposta de um padrão de metadados para descrever obras raras 
no repositório institucional. Demanda essa que surgiu da dificuldade na gestão 
dos documentos analógicos e digitais. Os artigos também abordam a aplicação de 
métodos e a criação de serviços de informação, um dos artigos apresenta o método 
do Web Surveys aplicado à uma pesquisa sobre o uso do portal de periódicos 
da Capes. Os questionários da pesquisa foram enviados para aproximadamente 
15 mil docentes distribuídos em 17 universidades federais. Apresenta ainda as 
dificuldades enfrentadas na aplicação do método e os resultados preliminares da 
pesquisa. Outro artigo apresenta estudo de caso em uma universidade no setor de 
referência de uma biblioteca do curso de física de uma universidade, a elaboração 
de um boletim eletrônico é apresentada como proposta para a disseminação da 
informação em universidades públicas brasileiras. 

Há ênfase nos processos de representação da informação e sua posterior 
recuperação, um dos artigos ressalta o processo de categorização de documentos 
analisando as dificuldades e resultados em dois processos, um baseado no uso de 
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palavras-chave e o outro no uso de citações para representar documentos. Dois 
experimentos foram realizados um com algoritmo de categorização baseado em 
palavras-chave outro com categorias utilizando redes neurais artificiais, detalha 
ainda a metodologia utilizada nos experimentos, ressalta a importância da pesquisa 
para os estudos de representação de documentos e recuperação da informação. 

   A segunda categoria de análise, “Produção, comunicação e avaliação 
da atividade científica e tecnológica”, tem como objetivo agrupar os artigos que 
apresentaram em seus resumos temas como produção científica e tecnológica, 
comunicação científica, avaliação da produção científica, bibliometria e 
cientometria. Essa categoria incorporou oito artigos do total do corpus da análise 
enumerados de 8 a 15. 

Quadro 4 – Categoria de análise II

II. Produção, comunicação e avaliação da atividade científica e tecnológica

Títulos
Dos

Artigos

Co-classificação entre artigos e patentes: um estudo
da interação entre C&T na Biotecnologia Brasileira (8)

Experiências relacionadas ao levantamento de teses e dissertações (9)

Repositório institucional da saúde: a experiência da Fundação Oswaldo Cruz (10)

Bibliometria e “avaliação” da atividade científica: um estudo sobre o índice (11)

Co-autoria em artigos e patentes: um estudo 
da interação entre a produção científica e tecnológica (12)

Modelos de gestão de revistas científicas: uma discussão necessária (13)

Exploração da Plataforma Lattes por assunto: proposta de metodologia (14)

Terminologia como indicador qualitativo (15)

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Os resumos contidos na categoria II destacam a produção científica e 
tecnológica, a clara interação entre os dois tipos de informação e ainda as formas 
de avaliar essa produção por meio da bibliometria, essa tendência apresentada 
nos resumos fica clara nos seguintes trechos, “Analisa a interação entre ciência e 
tecnologia (C&T) a partir de um enfoque cientométrico, utilizando a técnica de co-
classificação” (8); “Analisa a interação entre a produção científica e tecnológica 
dos pesquisadores que depositaram patentes na área da Biotecnologia” (12); 
“Para complementar a pesquisa, foi realizada uma pesquisa na plataforma Lattes, 
considerada como mais uma alternativa para o levantamento da produção científica 
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e tecnológica” (9); “[...] com o objetivo de garantir a preservação da memória da 
produção científica e técnica do Icict e sua ampliação na perspectiva de promover 
o acesso livre e irrestrito da produção intelectual da Fiocruz. ” (10); “A Plataforma 
Lattes, no Brasil, é um relevante sistema de informação curricular que permite o 
registro da produção científica e tecnológica de cada pesquisador” (14). 

A terceira categoria de análise, “Desenvolvimento científico e tecnológico”, 
tem como objetivo comportar artigos que em seus resumos apresentavam temas 
como interação entre C&T, cultura científica e tecnológica, inovação científica e 
tecnológica, programas de informação, políticas para a informação científica e 
tecnológica. Os artigos dessa categoria foram enumerados de 16 a 21. 

Quadro 5 – Categoria de análise III

III. Desenvolvimento científico e tecnológico

Títulos
dos

artigos

Informação e inovação na vacina da peste da Manqueira (16)

Política nacional de informação científica e tecnológica:
necessidade versus realidade (17)

Políticas e programas de informação e documentação
da UNESCO e fontes para seu estudo (18)

Informação ambiental no Brasil: para quê e para quem (19) 

O óbvio da informação científica: acesso e uso (20)

Patente gera patente? (21)

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

 Os resumos dessa categoria corroboram com o pensamento de Aguiar 
(1991) e Valentim (1997) que veem a informação científica e tecnológica como 
integrante de processos que geram pesquisas no meio científico e produtos no meio 
tecnológico. Podemos destacar trechos importantes nos resumos que sintetizam a 
ideia da informação como o insumo de processos que levam à vantagem no campo 
da inovação e do desenvolvimento científico e tecnológico, “[...] a informação 
como elemento estratégico para o processo de inovação científica e tecnológica” 
(16), “O texto aborda o acesso e o uso da informação científica, a partir da sua 
concepção e função para o avanço científico e tecnológico dos países”(20). Os 
trechos destacados elucidam a crucial participação da informação nas atividades 
de cunho científico e tecnológico, colocando-a como centro desses processos. Os 
resumos também abordam a questão do acesso livre à informação científica e do 
fluxo informacional dessa informação.
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Parte dos resumos foca na questão das políticas e programas e ainda levanta-
se a questão da necessidade de uma política nacional de informação científica e 
tecnológica ressaltada no seguinte trecho, “Tenta-se vislumbrar a tendência atual 
da ICT – Informação Científica e tecnológica no Brasil, a partir de sua necessidade 
contraposta às implicações da sua conformação na realidade” (17). Também é 
feita a indicação de fontes de informação em atividades de programas no campo 
científico e tecnológico. Um tipo específico de informação foi abordado em um 
dos artigos, a informação ambiental. Nele é apontado a questão da difusão da 
informação, os profissionais da informação e o desenvolvimento autossustentável 
do Brasil.  Um dos resumos apresenta como resultado da pesquisa o contraste no 
nosso país na utilização da patente nos campos da inovação e tecnologia, (21) 
“[...] a patente não se apresenta como informação necessária para a produção de 
tecnologia e inovação”, o que leva o autor a constatar a necessidade de realizar 
ações para transferir e transformar patente em conhecimento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo em questão abordou assuntos pertinentes quanto ao universo da 
informação científica e tecnológica e da produção científica. A descrição e análise 
dos dados apresentados permitiu uma maior compreensão da literatura sobre a 
temática, ainda que o recorte da pesquisa tenha englobado apenas parte desse 
ambiente. 

Os objetivos elencados foram alcançados, já que analisamos a literatura 
sobre o termo “informação científica e tecnológica” em três (3) periódicos Qualis 
A1 que estão incluídos no âmbito da Ciência da Informação. Para o cumprimento 
dos objetivos realizamos levantamento bibliográfico acerca da temática, trazendo 
conceitos e fatos importantes para a compreensão de modo geral. Descrevemos 
aspectos quantitativos do corpus da análise por meio de tabelas e gráficos e 
descobrimos as variáveis: quantidade de publicações por ano, tendo os anos de 
2016, 2015, 2012, e 2007 como destaque de produção. A autoria múltipla como 
tendência. 

Os resumos dos artigos selecionados para a análise de conteúdo mostraram 
a tendência da literatura em se voltar para o estudo da própria informação, de 
metodologias aplicadas em estudos e ainda de produtos e serviços da informação. 
A análise da própria produção também foi um fator constatado nos resumos 
que abordaram temas como levantamento de teses e dissertações, repositório 
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institucional, bibliometria, coautoria e gestão de revistas científicas. E ainda, 
constatamos a preocupação com as políticas de informação científica e tecnológica 
e suas contribuições para o desenvolvimento científico e tecnológico.

A pesquisa pretendeu, por meio de um recorte na literatura, entender certos 
aspectos com relação ao conteúdo dos resumos de artigos que são veiculados 
no principal meio de comunicação científica. Os dados quantitativos auxiliaram 
o entendimento e foram complementares e de fundamental importância para a 
conclusão do estudo. Queremos salientar que o estudo não pretendeu esvaziar as 
discussões sobre a temática ou levantar de forma exaustiva conteúdos e dados. 
Esperamos que assim como toda comunicação científica esse estudo sirva 
de insumo para o desencadeamento de outras pesquisas mais aprofundadas, 
contribuindo assim para o fluxo da informação e para o avanço da ciência.
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A COLABORAÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA 
DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Eurides Costa Tavares Nogueira
Hernandes Andrade Silva

1 INTRODUÇÃO

Desde os primórdios a comunicação é essencial para o convívio em 
sociedade, pois o ato de comunicar-se esta diretamente ligada ao desenvolvimento 
social no que tange os relacionamentos humanos e a necessidade de manter-se 
conectados uns aos outros, a forma como essa comunicação acontece não é o fato 
mais importante dessa ação, mas sim o entendimento da mensagem passada pelo 
emissor ao receptor. 

A evolução social e por consequência científica, tornou a comunicação 
ainda mais relevante, pois divulgar resultados obtidos por meio de experimentos 
testados, observados e analisados é tão importante quanto desenvolver e produzir 
ciência, o ato de produzir ciência já pressupõe sua divulgação.

A comunicação científica para Bueno (2010), diz respeito à transferência 
de informações em ciência, tecnologia e inovação destinadas aos especialistas em 
determinadas áreas do conhecimento. Com relação ao nível do discurso, o autor 
afirma que a comunicação científica não necessita de decodificação, pois está 
implícito que seu público compartilha dos mesmos conceitos e que a linguagem 
técnica constitui patrimônio comum.    

Ao abordar o estudo da comunicação científica, Weitzel (2006, p. 88), 
afirma que “pode ser entendida como um processo que envolve a construção, 
comunicação e uso do conhecimento científico para possibilitar a promoção de 
sua evolução.” Segundo a autora, para que esse processo seja eficiente é preciso 
haver a publicação dos resultados de pesquisas em canais de ampla audiência, 
acesso às informações científicas e assimilação desse conhecimento por outros 
pesquisadores a fim de auxiliar na geração de novos conhecimentos.                                                  

O estudo da comunicação científica, segundo Leite e Costa (2007), 
envolvem questões complexas, como o fluxo da informação e do conhecimento, 
o comportamento informacional dos atores e suas relações no âmbito das 
comunidades científicas, impacto das novas tecnologias, entre outros aspectos. 
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Ainda de acordo com os autores envolve um conjunto de esforços, facilidades e 
processos partilhados de modo consensual e social, através do qual o conhecimento 
científico é criado, compartilhado e utilizado.    

Partindo do pressuposto que a informação científica é matéria-prima para o 
desenvolvimento da ciência e novas tecnologias de um país, Nogueira, Jovanovich 
e Carelli (2014), destacam que a comunicação científica tem como principal função 
dar prosseguimento ao conhecimento científico, permitindo a disseminação dessa 
informação para a comunidade científica, que, por sua vez, pode colaborar para 
o desdobramento de novas pesquisas ou estabelecer novas perspectivas numa 
determinada área.

2 COLABORAÇÃO CIENTÍFICA E O ESTUDO DE COAUTORIA 

A colaboração na ciência tem ocupado papel de destaque nos estudos tendo 
em vista a complexidade e multidisciplinaridade da investigação em ciência, 
tecnologia e inovação. Além disso, o número de pesquisas dessa natureza tem 
aumentado nos últimos anos. De acordo com Nogueira, Carelli e Tomael (2015),

A publicação em colaboração tornou-se requisito de análise 
na ciência colaborativa de nossos dias, e a cooperação inter-
nacional assume importância no âmbito das políticas públi-
cas, como parâmetro de mensuração do desenvolvimento em 
Ciência e Tecnologia dos países.

A ideia de colaboração está presente no âmbito da ciência há muito tempo. 
Para Meadows (1999), a Royal Society de Londres, nos anos 1600, já reconhecia 
a importância do trabalho cooperativo como forma de promover novas pesquisas 
científicas. O autor cita exemplos clássicos de colaboração entre pares como os 
trabalhos matemáticos do Bourbaki, publicado em 1939, que na verdade era um 
pseudônimo adotado por vários estudiosos matemáticos que colaboraram durante 
a realização da obra, e o estudo seminal sobre o deoxyribonucleic acid (DNA), em 
1953, por Francis Crick e James Watson.           

 Para Meadows (1999), as pesquisas feitas em colaboração tem maior 
visibilidade na comunidade científica e tendem a ser de melhor qualidade. 
Com maior frequência, os trabalhos mais citados na literatura são escritos em 
colaboração e, geralmente, envolvem os cientistas mais produtivos e eminentes de 
uma determinada área do conhecimento.             
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 Segundo Balancieri et al. (2005) a colaboração científica significa um 
trabalho cooperativo que envolve metas e esforços em comum como também 
produtos científicos com responsabilidade e mérito compartilhados. Dessa forma, 
os pesquisadores se relacionam e compartilham informações entre si. Os trabalhos 
científicos em colaboração podem acontecer em diferentes níveis. Segundo Katz e 
Martin (1997), citado por Balancieri et al. (2005), essa cooperação acontece entre 
indivíduos, grupos de pesquisa, departamentos, instituições, setores e nações, e 
ainda, nas formas interinstitucional e intrainstitucional.

 Considerando o conceito amplo e longe de um consenso, para Vanz e 
Stumpf (2010, p. 44) “a colaboração científica tem sido definida como dois ou 
mais cientistas trabalhando juntos em um projeto de pesquisa, compartilhando 
recursos intelectuais, econômicos e/ou físicos.” As autoras, ao realizarem uma 
revisão teórico-conceitual da colaboração científica e com base na literatura 
nacional e internacional, propõem uma lista de motivos para realizar pesquisas em 
colaboração, conforme Quadro 1:

Quadro 1: Motivos para a colaboração científica

MOTIVOS
01 Desejo de aumentar a popularidade científica, a visibilidade e o reconhecimento pessoal;
02 Aumento da produtividade;
03 Racionalização do uso da mão de obra científica e do tempo dispensado à pesquisa;
04 Redução da possibilidade de erro;
05 Obtenção e/ou ampliação de financiamentos, recursos, equipamentos oficiais, materiais;
06 Aumento da especialização na ciência;
07 Possibilidade de “ataque” a grandes problemas de pesquisa;
08 Crescente profissionalização da ciência;
09 Desejo de aumentar a própria experiência através da experiência de outros cientistas; 
10 Desejo de realizar pesquisa multidisciplinar; 
11 União de forças para evitar a competição; 
12 Treinamento de pesquisadores e orientandos; 
13 Necessidade de opiniões externas para confirmar ou avaliar um problema; 
14 Possibilidade de maior divulgação da pesquisa; 

15 Como forma de manter a concentração e a disciplina na
pesquisa até a entrega dos resultados ao resto da equipe; 

16 Compartilhamento do entusiasmo por uma pesquisa por alguém; 

17 Necessidade de trabalhar fisicamente próximo a outros pesquisadores, por amizade e 
desejo de estar com quem se gosta.
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Fonte: Vanz e Stumpf (2010). 
Nos últimos anos, o estudo de coautoria tem se destacado como um 

importante indicador de colaboração científica e objeto de várias pesquisas e 
reflexões na literatura científica. Contudo, Vanz e Stumpf (2010), ressaltam que 
a coautoria representa apenas um aspecto da colaboração científica, tendo em 
vista que não abrange tal fenômeno em sua totalidade e complexidade. Segundo 
as autoras, apesar do estudo de coautoria representar apenas uma faceta da 
colaboração, ele tem sido utilizado por muitos pesquisadores em complemento 
às pesquisas Bibliométricas e Cientométricas com o objetivo de investigar a 
colaboração científica entre indivíduos, instituições e países.

Associado aos trabalhos sobre coautoria como indicador de colaboração 
científica, Vilan Filho, Souza e Muller (2008), realizaram um estudo sobre a 
evolução da produção científica de periódicos brasileiros nas áreas de Arquivologia, 
Biblioteconomia, Ciência da Informação e Documentação, no período de 1972 a 
2006. Os autores constataram que os níveis de crescimento da autoria múltipla na 
literatura científica dessas áreas, poderiam indicar um aumento na colaboração 
entre pesquisadores na área de Ciência da Informação no Brasil.

3 ANÁLISE DE REDES SOCIAIS

O conceito de redes tem sido utilizado em vários domínios do conhecimento, 
inclusive na área de Ciência da Informação. As redes são estruturas formadas por 
atores ou nós, interligados por vínculos, representados na forma de linhas. Dessa 
forma, o direcionamento desses laços implica o sentido da relação podendo ser 
direcional ou não direcional. No que diz respeito à valoração, essa relação pode 
ser classificada em dicotômica ou valorada.    

No Brasil, segundo Marteleto (2010), as pesquisas sobre redes sociais na 
área de Ciência da Informação, surgiram a partir da década de 90, relacionadas com 
os processos de globalização e mundialização da cultura no âmbito do aumento 
da comunicação e fluxos da informação. Nesse contexto, os estudos que utilizam 
a Análise de Redes Sociais (ARS) têm como foco principal as relações sociais, e 
não as características individuais dos indivíduos ou grupos.                       

Silva et al. (2006), propõem a metodologia de ARS como uma ferramenta 
de análise da produção científica capaz de identificar os colégios invisíveis e 
quando aplicada às redes de colaboração na Ciência da Informação permite 
analisar a interdisciplinaridade nessa área do conhecimento. Segundo os autores, 

CAPÍTULO 04 -A COLABORAÇÃO CIENTÍFICA NA ÁREA DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO



70
Olhares em movimento sobre a transversalidade dialógica da Biblioteconomia e Ciência da Informação.

essa ferramenta possibilita representar graficamente as comunidades científicas e, 
dessa forma, observar o comportamento colaborativo entre os pesquisadores.       

No âmbito da Ciência da Informação, segundo Tomaél (2007), a abordagem 
das redes sociais tem sido aplicada para diversos fins, mas com maior destaque 
tem sido utilizada em pesquisas sobre produção científica e estudos dos fluxos da 
informação e do conhecimento. Segundo a autora, essa metodologia permite traçar 
a estrutura social através de uma rede, e, dessa forma, fazer sua análise por meio 
de matrizes ou gráficos. 

Em análise de redes sociais utiliza-se um conjunto de dados e métricas 
para a descrição do funcionamento e conteúdos de uma rede. Conforme Bordin, 
Gonçalves e Todesco (2014), as métricas de análise de redes são baseadas 
pincipalmente na teoria dos grafos e possibilitam analisar a estrutura e as relações 
estabelecidas dentro da rede, bem como os atores individualmente ou subgrupos 
de atores.   

Segundo Moore (2002), citado por Sousa (2007), essas métricas podem 
estar em três níveis de observação, ou seja, atribuídas aos atores, às ligações 
ou às redes como um todo. As ligações atribuídas aos atores correspondem ao 
grau de entrada e grau de saída das medidas de proximidade, intermediação, 
centralidade, prestígio, entre outras. Quanto às medidas atribuídas às ligações elas 
são, frequência, estabilidade, intensidade, direção, simetria, etc. E, por fim, no que 
tange às medidas atribuídas às redes como um todo, pode se verificar o tamanho, 
abrangência, densidade, centralização, transitividade, entre outras métricas. 

4 CARACTERIZAÇÃO DOS PERIÓDICOS ANALISADOS

 As descrições das características dos periódicos científicos analisados 
nesse estudo foram coletadas nos seus respectivos sites, nas seções relativas às 
políticas editoriais e normas para a submissão de trabalhos. Optou-se por analisar 
os artigos publicados nos periódicos científicos Em Questão e Informação & 
Informação no ano de 2015.
 

 ✓ EM QUESTÃO

 Periódico científico, em formato eletrônico, publicado pelo Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Tem periodicidade quadrimestral e aceita originais em português, 
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espanhol ou inglês e publica exclusivamente textos inéditos, que poderão fazer 
parte das seguintes categorias: artigo, entrevista ou resenha. Recebe apenas 
textos da Ciência da Informação e áreas correlatas. Quanto à originalidade, os 
manuscritos são submetidos a um programa de detecção de plágio antes de passar 
pelo processo de avaliação pelos pares. Possui classificação Qualis B1: Ciências 
Sociais Aplicadas.

 ✓ INFORMAÇÃO & INFORMAÇÃO

 Periódico científico eletrônico publicado quadrimestralmente pelo 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Departamento 
de Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina. Publica 
contribuições inéditas em Ciência da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia 
e áreas de interface, buscando incentivar o debate interdisciplinar dos fenômenos 
concernentes à informação. Em suas diferentes seções reúne artigos, relatos de 
experiência, comunicações, pontos de vista, teses e dissertações e resenhas de 
livros/mídia. Para cada submissão são designados três avaliadores selecionados 
de acordo com a área de pesquisa. Tem classificação Qualis B1: Ciências Sociais 
Aplicadas.

A motivação da pesquisa nos periódicos citados acima dar-se-á pela 
presença de caraterísticas idênticas, pois ambos apresentam a mesma periodicidade, 
o mesmo meio eletrônico como divulgação, é produzido por programas de pós-
graduação e estão na mesma área de atuação científica.

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para a análise dos resultados da rede de colaboração, foi identificado por 
meio de técnicas quantitativas usadas pela ARS para posterior aos resultados 
quantitativos obter uma análise qualitativa. Foram utilizadas três métricas da ARS, 
o grau de Centralidade, grau de Intermediação e o grau de Proximidade. Para o 
desenvolvimento da estrutura de gráficos e matrizes serão utilizados os softwares 
UCINET e o Netdraw2,que além da realização da análise dos dados dispõe de 
representação visual da rede de forma estruturada para um melhor entendimento e 
visualização dos resultados encontrados.

2  http://www.analytictech.com/
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5.1 Rede geral

A rede geral representa todos os autores envolvidos na pesquisa, que 
publicaram nos periódicos Em Questão e Informação & Informação no ano de 
2015, no diagrama abaixo representado pelo Gráfico 1, é possível observar a 
distribuição da produção científica, as associações feitas entre eles, bem como a 
formação de grandes e pequenos grupos, a coluna que esta a esquerda do diagrama 
representa a autoria única, ou seja, autores que não compartilharam suas ideias e 
publicaram sozinhos.

Gráfico – 1 Rede Geral

Fonte: Dados da pesquisa

 5.2 Indicadores de redes

As métricas usadas para mensurar a informação da rede são conceituadas 
por Freeman desde 1979, quando abordou o conceito de centralidade revisando 
um grande número de medidas até então conhecidas e resumiu-as em três, a 
centralidade de grau (Degree Centrality), centralidade de proximidade (Closeness 
Centrality) e centralidade de intermediação (Betweenness Centrality). 

O grau é uma medida do predomínio direto que um ator tem em relação a 
seus contatos, a proximidade está relacionada com o tempo que uma informação 
leva para ser compartilhada por todos os autores na rede, e a intermediação de um 
autor pode ser considerada como o controle da comunicação entre todos os demais 
pares de atores darede.

5.2.1 Centralidade de Grau
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Optou-se por analisar os cinco primeiros atores da rede, pois foram os que 
obtiveram melhor destaque quanto ao grau analisado. O grau de Centralidade 
(Centrality Degree) consiste no número de atores com os quais um ator está 
diretamente relacionado, pois inevitavelmente, em uma rede, os atores mais 
centrais são aqueles tendo como base pode atingir qualquer outro com mais 
facilidade ou rapidez. A Tabela 1 demonstra os resultados encontrados.

Tabela 1 – Grau de Centralidade

Ator Grau de
Saída

Grau de
Entrada

Grau de Saída
Normalizado

Grau de Entrada
Normalizado

A4 6.000 6.000 3.846 3.846
A131 5.000 4.000 3.205 2.564
A100 4.000 4.000 2.564 2.564
A138 4.000 4.000 2.564 2.564
A79 4.000 0.000 2.564 0.000

Fonte: Dados da pesquisa.       
   

Aideia mais simples que se pode ter sobre a centralidade de um ator é o 
número de contatos diretos que ele possui. Um autor que se encontra em uma 
posição que permite o contato direto com muitos outros é vista pelos demais como 
um canal maior de informações, razão pela qual dizemos ser mais central (SHAW 
1964).

O autor A4 é o ator mais central da rede de colaboração e se torna um 
disseminador e receptor de informação privilegiado por conta de sua posição em 
relação aos demais dentro da rede, por ter o grau de centralidade de entrada e saída 
iguais, sendo, portanto, o ator mais influente.

 5.2.2 Centralidade de Intermediação

O Grau de intermediação (Betweeness) se refere à possibilidade que 
um ator tem para intermediar as comunicações entre os nós. A centralidade de 
intermediação medequantas distâncias geodésicasexistementre todos os pares de 
vértices do grafo que passam através de um determinado vértice (FREEMAN, 
1977).
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Tabela 2– Intermediação

Ator Grau de Intermediação Grau de Intermediação
Normalizado

A89 28.000 0.116
A4 25.250 0.104
A28 12.000 0.050
A99 10.000 0.041
A131 10.000 0.041

Fonte: Dados da pesquisa.
  

Com base nesses resultados da Tabela 2, observa-se que A89 é o ator que 
detém maior grau de intermediação com um valor de 28.000, seguido dos atores 
A4, A28, A99 e A131 com graus menores.A centralidade de intermediação pode ser 
vista como uma medida de influência que um ator tem sobre a propagação do fluxo 
de informação ou de qualquer conteúdo dentro da rede(FREEMAN, 1978/79).  
Nesse caso o autor A89 é quem dissemina e compartilha informação dentro da 
rede por ter o maior alcance dentro da rede em relação aos demais autores.

 5.2.3 Centralidade de Proximidade

O Grau de proximidade (Closeness) trata da capacidade de um ator para 
alcançar todos os outros autores da rede. A centralidade de proximidade está 
relacionada com a distância total, ou seja, a soma de todas as distâncias que um ator 
percorre para alcançar a todos os demais vértices do grafo (SABIDUSSI, 1996).

Tabela 3 – Proximidade

Ator Grau de Proximidade
de Entrada

Grau de Proximidade
de Saída

A99 0.684 0.641
A85 0.684 0.641
A48 0.675 0.649
A74 0.675 0.649
A28 0.667 0.654

Fonte: Dados da pesquisa.   

       
Com base nesse cálculo da Tabela 3, verifica-se que A99 e A85são os 

atores que obtém o maior grau de proximidade tanto de entrada como de saída, 
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os atores A48 e A74 também estão em distâncias de entrada e saída semelhantes, 
mantendo-se em posições privilegiadas dentro da rede, o que lhes oferece uma 
vantagem,pois está mais próximo de todos os atores aumentando a rapidez no 
fluxo da informação dentro da rede.

 5.3 Atributos

Foram analisadas as produções científicas por regiões do Brasil, contabilizando 
com a produção estrangeira, em sua totalidade foram publicados 81 artigos por 157 
autoresno ano de 2015 nos periódicos Em Questão e Informação & Informação, o 
detalhamento dessa pesquisa pode ser observado na Tabela 4 abaixo.

Tabela 4 –Produção por região geográfica

Região Nº de Autores %
Sudeste

Sul
Nordeste

Centro-Oeste
Norte

Estrangeiros

56
56
19
16
2
8

35,6%
35,6%
12,1%
10,2%
1,2%
5,3%

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na distribuição da produção científica de artigos por regiões do país 
verificou-se que a regiões Sul e Sudeste são as que mais publicam com um total 
de 56 autores cada, outros 19 autores são da região Nordeste, 16 da região Centro-
Oeste e apenas 2 autores vinculados a região Norte. Foram identificados também 
4 autores da Espanha, 1 autor da Inglaterra, 1 autor da Bélgica, 1 autor de Portugal 
e 1 autor sem origem definida.

Foi identificado um total de 49 instituições, sendo que 18 instituições ficam 
localizadas na região Sudeste, 14 instituições na região Sul, 7 instituições na região 
Nordeste, 3 instituições na região Centro-Oeste e 2 instituições na região Norte. 
O restante é formado por 4 instituições estrangeiras e 1 instituição sem região 
definida. As instituições que se destacam com o maior número de vínculos são 
UFRGS, UFSC e UNESP com 18, 17 e 12 autores, respectivamente. 

A tabela 5 possibilita um melhor entendimento do resultado dos dados 
analisados no que tange a produção dos artigos em autoria única e em colaboração.
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Tabela 5 - Distribuição das autorias
Autoria Nº de Artigos %
1 Autor 26 32,1%

2 Autores 33 40,75%
3 Autores 13 16,05%
4 Autores 6 7,4%
5 Autores 3 3,7%

Fonte: Dados da pesquisa.

Do total de 81 artigos investigados, foi possível constatar que 26 artigos 
são de autoria única e os 55 restantes são de autoria compartilhada. Dessa forma, 
observa-se que a produção científica em colaboração é bastante significativa 
dentro da Ciência da Informação, tendo em vista que os periódicos são oriundos 
de programas de pós-graduação em nível strictu senso dessa área. 

Dos 157 autores pesquisados 23 cursam doutorados, 12 fazem mestrado, 
1 é pós doutor e 116 são mestres ou doutores ligados a cursos de pós graduação 
em Ciência da Informação dentro e fora do Brasil, auxiliando os estudantes no 
desenvolvimento de pesquisas e na publicação dos resultados encontrados em 
colaboração.

Destacaram-se também os autores com maior relevância quanto ao número 
de artigos produzidos, pois a maior quantidade de publicação por autor destacado 
foi de dois artigos conforme apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 - Autores mais produtivos

Autor Nº de Artigos
Geni Chaves Fernandes

Mariângela Spotti Lopes Fujita
Dalton Lopes Martins

Daniela de Filippo
Sônia Elisa Caregnato

Samile Andréa de Souza Vanz
Airton Zancanaro

Georgete Medleg Rodrigues
Ana Carolina de Souza Caetano

João de Melo Maricato
Ricardo César Gonçalves Santana
Ana Maria Mielniczuk de Moura

Helen Beatriz Frota Rozados

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Foram identificados 13 autores que publicaram 2 artigos. Desse total, 
11 desenvolveram pesquisas em colaboração com outros autores e apenas 2 
publicaram 1 artigo em colaboração e outro com 2artigos de autoria única. Os 
demais autores que publicaram em colaboração e tem participação em apenas um 
artigo, não os torna improdutivos considerando que apenas o ano de 2015 de 2 
periódicos foi analisado.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que os dois periódicos analisados são oriundos de programas 
de pós-graduação na área da Ciência da Informação e que mantêm entre si as 
mesmas características, tais como, a periodicidade, o mesmo conceito B1 pela 
Capes e ambos do ano de 2015, a informação científica produzida por meio da 
colaboração pode ser considerada relevante, pois, a maioria dos artigos foi feita 
em cooperação entre os autores, instituições e países.

É possível observar que os autores estão diretamente ligados a programas 
de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado e que esses cursos em alguns 
casos são realizados na modalidade sanduíche, isso acontece quando encontramos 
artigos com produção compartilhada entre autores de países diferentes, sinalizando 
a cooperação científica entre instituições fora do Brasil.

A relevância da colaboração científica se evidencia no compartilhamento 
da autoria encontrado em maior número nos artigos dos periódicos, pressupõe-
se que compartilhar ideias ainda é a maneira mais viável de fazer e desenvolver 
ciência, principalmente, se essas colaborações acontecem entre autores de nível 
diferente, entre alunos e orientadores, um auxilia o outro e o compartilhamento de 
ideias torna-se viável e produtivo.

Vale ressaltar também que essa colaboração acontece de forma intensa 
dentro do país, principalmente nas regiões Sul e Sudeste que juntas obtiveram 
71,2% da produção total das revistas, número muito significativo apara a área da 
Ciência da Informação no Brasil, pois as regiões Nordeste com 12,1%, Centro-
Oeste com 10,2% e a Norte com 1,5% apesar do seu bom desenvolvimento ainda 
tem muito caminho a percorrer. 
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A INFORMAÇÃO COMO SUBSTRATO DA VIDA
Memória e Contra-Esquecimento

Mirleno Lívio Monteiro de Jesus
Pablo Soledade

Lídia Maria Batista Brandão Toutain

1 INTRODUÇÃO

A informação é substância que alimenta e se constitui como elemento vital 
de mulheres e homens que, no processo de constituição de suas existências e de 
seu estar no mundo, produzem formas de relacionamento que se manifestam nas 
trocas de experiências, de significados de mundo e de momentos vividos numa 
dinâmica interativa. A informação perpassa a vida humana. Sem ela, impossível 
seria a experiência viva e de vida. É insumo básico para o existir, o ser e o estar em 
um mundo manifesto em uma realidade caleidoscópica que, partindo das ideias 
ou das experiências sensíveis, reside e se constitui nas relações sócio-históricas. 

Toda relação é impulsionada por trocas, por interações e, portanto, 
alimentada por um conjunto de saberes e conhecimentos necessários para 
sua efetivação. Isso nos leva a compreender que não existe a possibilidade de 
relação em um ambiente onde não há compartilhamento de mundos (realidades). 
Entender a informação é, sobretudo, perceber as nuances de sua inerência que, 
eminentemente, é compartilhamento.

Informação e conhecimento estão imbricados. São processos e, ao mesmo 
tempo, produtos de movimentos interativos. 

É sobre essa ação de movimentação que este texto trata. Aborda a relação 
informação-memória-esquecimento e aponta para um novo olhar, o contra-
esquecimento, como forma de agir para disseminação da informação, revisão e 
correção de injustiças sociais.

As ideias aqui expostas são resultado das discussões e reflexões realizadas 
no âmbito da disciplina Comunicação, Informação e Conhecimento do Programa 
de Pós-graduação em Ciência da Informação (PPGCI) do Instituto de Ciência da 
Informação (ICI) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e foram provocadas 
por um diálogo com autores que estiveram presentes em nossos estudos durante 
o percurso desse componente curricular no primeiro semestre de 2018. Trata-



81
Olhares em movimento sobre a transversalidade dialógica da Biblioteconomia e Ciência da Informação.

se, portanto, de um exercício de pensamento que (re)visitou algumas/alguns 
pensadoras/pensadores e pesquisadoras/pesquisadores da temática em tela e que 
vestiu-se da necessidade de situarmos a relação memória e contra-esquecimento 
no contexto das tecnologias de informação e comunicação.

2 MEMÓRIA E ESQUECIMENTO NO PROCESSO DE 
CONSTITUIÇÃO DA INFORMAÇÃO

Informação é substantivo. É ser. É estar. É processo. É impacto resultante 
de processo interativo e, portanto, produto e processo das mediações humanas. 
“[...] é a quantidade de impacto recebido do mundo exterior que modifica nosso 
estágio de conhecimento” (SOUZA, 2007, p.75). 

Informar(se) é ação. É atitude que envolve mudança de uma estrutura, 
de processos interativos, de formas de pensar e de agir. “[...] quando alguém é 
informado, aquilo que a pessoa conhece é alterado; nesse sentido, informação é 
o ato de informar, a comunicação do conhecimento ou da notícia de algum fato 
ou acontecimento” (ARAÚJO, 2014, p. 67). Entretanto, informação não envolve 
apenas mensagens. “[...] ela existe em um contexto [...] envolve motivação e 
intencionalidade do indivíduo, mas sempre conectadas a um horizonte social, do 
qual fazem parte a cultura e as ações desempenhadas [...]” (ARAÚJO, 2014, p.68).

Entendemos que a informação é, também, “conhecimento em estado 
de compartilhamento” (GOMES, 2016, p.99), haja vista que não há como ser 
descartado o elemento mediacional a ela inerente. Compartilhar é ação que se dá 
em contexto de interação e movida por intencionalidades. 

Conscientemente ou não, o ato de informar(se) está cercado pela intenção 
de perpetuar um momento. Nesse sentido, compreendemos que a materialização 
das ideias gera a possibilidade de produção de sentidos dos seus conteúdos e, por 
conseguinte, também, a possibilidade da sua fisicalidade (FROHMANN, 2008). 

A materialização da informação dá-se por meio da documentação 
(FROHMANN, 2008). Segundo este pesquisador e teórico do campo da 
informação,

[...] se nós concebermos os documentos como enunciados, 
ou como conjunto de enunciados, então quando usarmos o 
conceito de materialidade dos enunciados de Foucault, - isto 
é, a materialidade da ordem da instituição, como ele coloca 
– vemos que os documentos que circulam através e dentre 
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as instituições têm uma materialidade pronunciada. Requer 
muito esforço produzi-los, instituir práticas com eles, subs-
tituí-los por diferentes documentos, e instalar documentos 
manufaturados e disponibilizados por uma outra instituição” 
(FROHMANN, 2008, p.24)

É no registro das informações que se fazem perceber as marcas de uma 
intencionalidade da perpetuação de fatos, acontecimentos e situações que (de)
marcam um tempo. É nesse contexto que reside a importância da memória.

Le Goff (2003, p.419) assim se refere à memória:

[...] fenômeno individual e psicológico, a memória liga-se 
também à vida social. Esta varia em função da presença ou da 
ausência da escrita e é objeto da atenção do Estado que, para 
conservar os traços de qualquer acontecimento do passado, 
produz diversos tipos de documentos/monumentos, faz es-
crever a história, acumular objetos. A apreensão da memória 
depende deste modo do ambiente social e político; trata-se da 
aquisição de regras de retórica e também da posse de imagens 
e textos que falam do passado, em suma, de um certo modo 
de apropriação do tempo.

Percebemos que há, na concepção conceitual do autor citado, a presença 
marcante da memória no contexto dos registros do conhecimento. Isso nos leva 
ao entendimento de que, no universo das práticas socioculturais, a informação e 
seus registros são elementos indispensáveis para o processo de reconhecimento de 
uma comunidade enquanto produtora de saberes e fazeres. Nesse Sentido, o ato de 
informar(se) é crucial para o sentimento de pertencimento. 

O pertencer é, nesse contexto, dependente do produzir, do compartilhar. 
Quando produzimos informação e/ou possibilitamos seu processo de comunicação 
por meio da organização dos diversos registros, estamos produzindo memórias 
e nos (re)fazendo como sujeitos de mediação. Nesse sentido, a informação está 
ligada à existência do documento. Neste, a escrita tem, segundo Goody (1977, 
Apud LE GOFF, 2003, p.429), duas funções principais:

[...] uma é o armazenamento de informações, que permite co-
municar através do tempo e do espaço e fornece ao homem 
um processo de marcação, memorização e registro; a outra, 
ao assegurar a passagem da esfera auditiva à visual, retificar 
frases e até palavras isoladas.

Entendemos a escrita, apontada pelo autor, num sentido mais amplo, como 
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ato de transpor elementos da linguagem falada para o registro do conhecimento 
explícito, ao tornar algo gravado, seja numa tábua de pedra, seja como um podcast 

 para conhecimento do outro. 
O armazenamento de informações, conforme a referência dada ao autor 

citado, pode tornar-se garantia da perpetuação de ideias, fatos e acontecimentos. 
No entanto, convém salientar que, somente armazenar não seria prática suficiente 
para essa garantia. Armazenamento pressupõe representação do conteúdo 
informacional e sua organização. Nessa direção, tal prática pode, também e, 
sobretudo, contribuir para a preservação da memória social.

“A memória é, simultaneamente, acúmulo e perda, arquivo e restos, 
lembrança e esquecimento.” (GONDAR, 2016, p.19). Nesse sentido, a memória 
não deve ser entendida como algo invariável. Ela é um tornar-se. É um movimento 
que depende das ações individuais e coletivas, ocorridas intra/intergrupos. 
Segundo Gondar (2016), falar de memória é atravessar diferentes e diversos 
campos do saber. A memória implica o esquecimento. Lembrança e esquecimento 
são processos de um mesmo fenômeno. Acessar documentos e as informações 
neles registradas são formas de acessar lembranças.

[...] a cada vez que escolhemos transformar determinadas 
ideias, percepções ou acontecimentos em lembranças, rele-
gamos muitos outros ao esquecimento. Isso faz da memória 
o resultado de uma relação complexa e paradoxal entre pro-
cessos de lembrar e de esquecer, que deixam de ser vistos 
como polaridades opostas e passam a integrar um vínculo de 
coexistência paradoxal. (GONDAR, 2016, p.29)

A organização do conjunto de informações para seu posterior acesso e uso 
é um processo que se fundamenta no aspecto de preservação do conhecimento 
registrado (informação). Mais que isso, fundamenta-se na possibilidade de 
constituição de memórias. Trabalhar com a informação, no sentido de representação 
de conteúdos, organização e disseminação é um ato vital. Relaciona-se à 
constituição de memórias onde, sua preservação/conservação tem garantido nosso 
estar no mundo. Entretanto, “[...] com o advento das tecnologias da Internet que 
possibilitaram o surgimento do Ciberespaço e a virtualidade das formas simbólicas 
[...], a preservação, como nós a entendemos, já não parece plenamente possível 
nesse meio.” (MONTEIRO; CARELLI, 2016, p.1)

Nesse sentindo, devemos avançar no construto de abordagens e dispositivos 
ferramentais que propiciem o uso bom destas duas características contemporâneas 

CAPÍTULO 05 -A INFORMAÇÃO COMO SUBSTRATO DA VIDA - MEMÓRIA E CONTRA-ESQUECIMENTO



84
Olhares em movimento sobre a transversalidade dialógica da Biblioteconomia e Ciência da Informação.

acima citadas, sempre a favor da sociedade. 
Hoje é impossível enxergar a evolução social sem a presença dos elementos 

tecnológicos, mesmo nas mais longínquas regiões e nos mais diversos grupos sociais.
Acerca destas questões, Lancaster (apud DODEBEI, 2009) já apontava 

reflexões sobre os aspectos de mudança social nos processos de transferência da 
informação, do mundo analógico para o mundo virtual, perpassando por questões de 
ordem tecnológica, intelectual, social e psicológica,

que podem ser representadas por preocupações de preser-
vação da memória, gerenciamento da rede, diversidade de 
línguas e de linguagens, propriedade intelectual e mudança 
de atuação das instituições, principalmente das bibliotecas. 
(DODEBEI, 2009, p.98)

Nesta perspectiva, Dodebei revela ainda que,

Em sua reflexão prospectiva, Lancaster apresenta questões 
que já foram resolvidas pelo desenvolvimento das tecnolo-
gias da informação e comunicação, como a criação da inter-
net e da web, os equipamentos que deixam de ser terminais e 
passam por uma autonomia cada vez maior de interação in-
formativa, a descentralização do controle de arquivos digitais 
e outras tantas questões operacionais. Em contraponto aos 
avanços tecnológicos após mais de 30 anos de suas previsões, 
ele nos deixa observações que ainda são consideradas o cerne 
do futuro da organização do conhecimento e das configura-
ções da memória no ciberespaço. (DODEBEI, 2009, p.82)

É necessário frisar que o uso dos recursos tecnológicos para a salvaguarda 
da memória social deve ser premissa de quaisquer ações humanas. É dentro desse 
contexto, mas não só, que devem ser pensados os movimentos constitutivos da 
abordagem social da memória e esquecimento, produções intelectuais, acadêmico-
científicas e a práxis. Assim, a memória, como uma das preocupações da Ciência da 
Informação, fica especialmente atrelada à natureza meta-econômica da informação. 

Reforça-se, neste sentido, a necessidade de explorar os elementos basilares 
das relações do homem e sua memória. Neste viés, segundo Buckland (1991), 
a informação deve ser compreendida como conhecimento, apontando para o 
universo subjetivo e intangível da informação. A informação é dependente da 
percepção e interpretação de fatos e eventos por parte de sujeitos cognoscentes. 
Portanto, deve ser entendida como processo, por sua condição integrativa entre a 
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representação física (coisa) e o conteúdo intangível (conhecimento). Em linhas 
gerais, para este autor, a informação se refere a algo que foi elaborado a partir de 
fontes documentais e de dados da própria experiência. 

Em síntese, na perspectiva de Buckland (1991), é possível identificar três 
atributos da informação: a) informação como coisa: porque compreende registros, 
dados e objetos com algum valor informativo; b) informação como conhecimento: 
por se caracterizar como entidade subjetiva, que adquire sentido na mente de quem 
a acessa (percepção, assimilação e apreensão); c) informação como processo: por 
se tratar de um fenômeno que se concretiza num processo que interliga ações de 
produção, promoção, busca, acesso, uso e recepção.

Entendemos ainda a inserção das correlações de informação e memória 
em sintonia com o paradigma social apontado por Capurro (2003), ou seja, a 
questão da mediação é inserida, até o ponto de se considerar a informação como 
um fenômeno que deve ser apropriado tendo como referência a historicidade dos 
sujeitos cognoscentes e dos objetos de conhecimento; a totalidade dos fenômenos 
sociais; e a tensionalidade constante nas relações sociais (ARAÚJO, 2003).

Ao abordar a relação memória e esquecimento, Monteiro e Carelli 
(2016) reportam-se aos estudos de Izquierdo (2002; 2004) onde revelam que a 
memória humana (biológica), caracterizada como complexa, na sua estrutura e 
no seu funcionamento, precisa esquecer para não se sobrecarregar. Nesse caso, 
o esquecimento não é considerado um lapso ou um problema, mas um processo 
natural e necessário para o funcionamento da memória. O esquecimento faz parte 
da memória. A lembrança e o esquecimento são componentes da memória; um 
não existe sem o outro, no processo de atualização do passado, quando evocado. 

É a memória que nos dá a sensação de pertencimento e existência, daí 
a importância dos lugares de memória para as sociedades humanas e para os 
indivíduos. (RIBEIRO, 2004). Tão natural quanto lembrar é esquecer, mas isso 
dentro da mente de cada indivíduo, das suas interações sócio-cognitivas, do livre 
arbítrio do pensar e de decidir o que se quer pensar, qual memória trazer e quando 
fazer. É neste lugar, talvez, que possuímos a sensação da mais completa liberdade.

Mas, para não esquecer, já pensando fora do órgão cérebro – memória 
humana (biológica) -, é por onde perpassa o entendimento de armazenamento de 
informação de Goody (Apud LE GOFF, 2003), bem como coaduna com a visão 
de Dodebei (2009) que revela que o “exercício de memória individual, na Idade 
Média, dá lugar à criação de sistemas arquivísticos e bibliográficos de organização”, 
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ou seja, é no registro da informação em um determinado suporte, seja físico, seja 
digital, seja o que ainda vai ser inventado, que reside a memória registrada. No 
entanto, como já dito, isso não basta, visto que apenas o armazenar não evita o 
esquecimento, deve-se possibilitar meios de recuperação da informação para o 
compartilhar, para disponibilizar/permitir o acesso, em síntese, é fundamental 
construir meios para assegurar que a informação esteja acessível a quem dela 
precise. 

O esquecimento pode se dar, inclusive, por intencionalidade, mesmo 
daquilo que está registrado. Este é um grande perigo. Tornar opaco o que se 
tem, provoca cegueira social e dificulta a evolução humana, criando certas vezes 
caminhos mais longos e inclusive fazendo a sociedade regredir do ponto de vista 
da equidade e obtenção de direitos.

3 O CONTRA-ESQUECIMENTO: O agir social para não esquecer

O contra-esquecimento, ou seja, ato de revelar o escondido, deve agir no 
centro da problemática apresentada. Entendemos que este termo está repleto de 
atitude, traz dialogia e alteridade, denota, por parte de agentes da informação, 
ações para tornar transparente as memórias registradas e que, ou por ação do 
tempo, da falta de cuidados ou por intencionalidade de grupos ou indivíduos, estão 
“escondidas” em meio aos imensos volumes documentais não tratados.

Entende-se por agentes de informação os profissionais atuantes nos 
acervos, sejam arquivistas, bibliotecários e museólogos ou, ainda, pensando de 
forma mais ampla, arqueólogos, historiadores, paleontólogos, entre outros, todos 
desbravadores de memórias esquecidas. 

Dodebei (2009), nesta linha de raciocínio, discorre sobre algumas demandas 
eminentes. Assim salienta:

[...] com o advento da criação do ciberespaço e a possibilida-
de tecnológica de criação de memórias eletrônicas, parece-
-nos que não há mais como adiar o exame dessas questões, 
sob pena de tombarmos ou para o lado memorialista da pro-
teção absoluta de todas as informações e suas variantes, ou 
para o lado da transformação constante e sem rastros, restos 
ou ruínas de todo o conhecimento produzido na sociedade, a 
exemplo do que ocorria na era da oralidade mítica. (DODE-
BEI, 2009, p.83)
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É relevante destacar que entendemos o contra-esquecimento de forma 
diferente do que se entende por memória, pois a ação daqueles que atuam no 
revelar modificam de certa forma a memória existente anterior. Entendemos 
que, um profissional, ao trabalhar a organização de documentos, traz elementos 
externos que não os vivenciados na produção dos mesmos. Isto, porque, até a 
forma de organização e disponibilização destas informações alteram o sentido, 
mesmo mantendo o princípio arquivístico da manutenção da ordem original.

Isso se dá porque não é possível certificar-se dos fatores políticos, sociais, 
ambientais e temporais plenos que levaram ao registro das informações ali contidas. 
Mesmo datados e buscando-se na organização uma sequência cronológica, ficará 
a sensação da imprecisão. Exemplo disso é uma reconstituição de crime feito pela 
polícia, por mais detalhes que se busquem introduzir na cena do crime, jamais se 
repetirá o fato da mesma forma. E quando incorporados os trabalhos de descrição 
arquivística, amplia-se, ainda mais, os elementos de contradição.

A abordagem desses pontos não diminui a relevância das ações de contra-
esquecimento. Entendemos que estes são fundamentais para a compreensão dos 
fatos históricos, correção, reparação de injustiças e avanços sociais.

Podemos citar como um exemplo de ação brasileira de contra-esquecimento, 
o Projeto Memórias Reveladas, no qual o estado brasileiro busca disponibilizar 
documentos tidos até então como sigilosos, relativos à época da Ditadura Militar.

Em 2005, o governo federal brasileiro, tendo Luís Inácio Lula da Silva 
como Presidente, determinou a transferência de documentos públicos mantidos sob 
sigilo em arquivos da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), para o Arquivo 
Nacional, com o objetivo, entre outros, de disponibilizar para acesso público os 
documentos recolhidos, salvo aqueles reveladores de intimidades da vida privada 
de pessoas e de sigilo imprescindível à segurança nacional.

A partir de então, todos os documentos relativos ao período de 1º de abril de 
1964 a 15 de março de 1985, sob a guarda ou posse de pessoas, empresas e órgãos 
públicos civis e militares e de seus funcionários são transferidos e incorporados ao 
acervo do Arquivo Nacional.

Dessa forma, documentos públicos do Conselho de Segurança Nacional 
(CSN), da Comissão Geral de Investigações (CGI), do Serviço Nacional de 
Informações (SNI), do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), entre 
outros, passam a constituir o patrimônio documental brasileiro, com acesso 
irrestrito conforme preconiza a Lei de Acesso à Informação (LAI).
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Compreendemos que as ações de contra-esquecimento podem ser 
reforçadas a partir do uso das tecnologias. A digitalização, por exemplo, é 
contributo para ampliação do acesso à informação, do conhecer um determinado 
objeto, do ponto de vista da sua representação, nesse caso, digital. Ressalta-
se, no entanto, que este processo não deve eliminar, nem ao menos reduzir a 
relevância do original, pelo contrário, reforça-se ainda mais a necessidade de 
ações de salvaguarda. Por mais que uma réplica seja perfeita, por exemplo, 
numa digitalização em 3D e impressão deste novo objeto, o original traz consigo 
características físicas e valores intrínsecos inalcançáveis. 

A digitalização e a reprodução impressa ou digital, além do acesso, são 
formas de proteção do original, visando a redução do manuseio e contato com a 
ação do homem e tempo. 

Apresentaremos, nas próximas seções, maiores detalhes das relações e 
contributos entre ações de contra-esquecimento e uso das tecnologias.

4 A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E A 
MEMÓRIA SOCIAL NO CIBERESPAÇO

A tecnologia, como já vimos, tanto pode ser um problema como uma solução 
para os campos da informação e da comunicação. A relação entre o ser humano e 
as tecnologias ainda é, segundo Holanda (2011), a questão mais contundente nesta 
problemática levantada: sem perceber qual é o equilíbrio necessário, a Ciência 
da Informação faz um movimento oscilatório entre a tecnologia e o indivíduo. A 
defesa que aqui se faz é a seguinte: o computador, como todas as outras formas 
de memória artificial que surgiram na História, é apenas um auxiliar do espírito 
humano.

Ainda segundo Holanda (2011), o tempo da tecnologia é vertiginoso, 
enquanto que o da cultura é pausado, em diferentes temporalidades. A memória 
sofre um impacto desde a tecnologia, uma vez que não é apreendida e sim, 
construída. 

Nos anos 1960, uma cultura totalizante tornou-se incabível, gerando uma 
fragmentação nos estudos históricos, notadamente com o experimento da micro-
história. As instituições de memória foram mais favorecidas neste período, no 
entanto, na Sociedade da Informação, os lugares de memória são pensados mais 
em termos mercadológicos.
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[...] desde o aparecimento da Internet, a informação passou 
a envelhecer mais rapidamente. Há uma extinção da arqui-
potência dos lugares de memória: as coisas culturais, hoje, 
conservam-se circulando, numa tentativa de unir o local com 
o global. E o progresso das tecnologias tem seu indulto em 
questões antigas: as remissivas enciclopédicas anteciparam 
a navegação hipermidiática. O universo cultural deixa de ser 
linear para aderir a uma simultaneidade mais democrática. 
(HOLANDA, 2011, p.61)

Neste enfoque, denota-se uma necessidade cada vez mais presente de um 
agir social nos meios virtuais, num contraponto com a economia de consumo e 
ampliação de conteúdos abundantemente voltados ao consumismo.

Até mesmo na ciência, vê-se uma extensa produção pautada mais em uma 
abordagem quantitativa, em virtude das exigências de quantidade de publicações, 
determinadas por agências de fomento e de pesquisa, do que qualitativa. 
Verificamos, certas vezes, prematuras publicações ou, por demais fracionadas, 
para aumentar a quantidade de “referências” do autor. (MATTEDI; SPIESS, 2017).

A explosão informacional vem de longas datas e neste sentido, parece que 
estamos vivendo um momento de percepção dos impactos e ressonância advindos 
deste fenômeno ocorrido principalmente com o surgimento da internet na década de 60.

O ambiente, que a princípio parecia ser perfeito para assegurar o acesso 
à informação e à preservação dos saberes a que, a sociedade, a milhares de anos 
se esmera, transformou-se numa complexa estrutura que possibilita, inclusive, a 
alienação e cada vez mais a manipulação de situações que impactam diretamente 
na história e evolução dos povos. Neste quesito, eclodem questões de fundo 
relativas ao Ciberespaço.

A preocupação com a preservação dos saberes cresceu com 
o advento e constante crescimento do Ciberespaço, um meio 
virtual de disponibilização de informações e conhecimentos 
caracterizado pelo seu caráter desterritorializado. O Ciberes-
paço é um ambiente inconstante e virtual, no qual os dados se 
encontram em interminável movimento e se sucedem. se mo-
dificam, se interagem e se excluem. No Ciberespaço a ques-
tão da preservação da informação e do conhecimento é ques-
tionada, pois, estando no ambiente virtual, não há garantias 
de que uma informação esteja disponível após certo tempo. O 
Ciberespaço, devido as suas características intrínsecas, torna 
evidente o esquecimento, isso porque a preservação, nesse 
meio e neste momento, não é um fator essencial. (MONTEI-
RO; CARELLI, 2016, p.3)
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Partindo-se desta concepção, torna-se mais premente o desenvolvimento 
de ações voltadas a salvaguarda da memória nos ambientes virtuais, o que aqui 
denominamos de ações de contra-esquecimento. Tal situação está muito próxima 
à realidade de cada um de nós. 

Se buscarmos o exemplo de um sítio eletrônico de uma instituição pública, 
que passa por diversas atualizações, poderíamos nos perguntar: será que os 
arquivos existentes ha cinco anos, nestes sítios ou websites, estão preservados 
em um repositório? A própria construção do sítio eletrônico, os códigos, que são 
documentos comprobatórios de ações institucionais, portanto documentos, fontes 
de provas, estão preservados adequadamente num repositório digital confiável? As 
instituições custodiadoras de acervos digitais, portanto, memória digital, possui e/
ou implementam políticas de preservação digital para estes acervos?

Nesta direção, Dodebei (2009) faz um convite, ou melhor, um chamamento 
social para o desenvolvimento de uma memória criativa no ciberespaço.

Segundo Gondar (2016, p.31), a construção de uma memória digital, por 
ser continuamente sobrescrita, implica o esquecer e o recordar, numa relação em 
que os dois coexistem sem qualquer possibilidade de síntese, mas inseparáveis. 
Neste quesito, é crucial a adoção de políticas de preservação dos acervos digitais e 
a consolidação dos repositórios digitais como bases sólidas e confiáveis de registro 
de memórias (informação).

Ainda sobre os repositórios digitais, Camargo e Vidotti (2011, p. 61) 
apontam o que se segue:

Pode-se considerar que o repositório digital surgiu com propó-
sitos de preservação da memória e visibilidade institucional, po-
rém, esses ambientes não precisam ser obrigatoriamente cien-
tíficos.” Eles se iniciaram com esse objetivo, mas podem ser 
desenvolvidos com fins administrativos (visando a comunidade 
funcional). O repositório digital é um ambiente recente que deve-
rá sofrer mudanças conceituais ao decorrer do tempo, no entanto 
deve manter em seu princípio a preservação da memória a longo 
prazo. Na era digital, os Repositórios Institucionais (RI) repre-
sentam a memória eletrônica de um grupo de pessoas e, segundo 
Mark Ware (2004), surgem durante a segunda metade do ano de 
2002, a partir da concepção do software DSpace8 desenvolvido 
pelo Massachussetts Institute of Technology (MIT), como uma 
estratégia das universidades para implantar novas rotinas opera-
cionais no processo de comunicação técnico-científica.
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Desta forma, tornam-se condições sinequa non para a preservação de 
documentos digitais: a existência de equipe dedicada à preservação de acervos, 
as comissões especiais com participação de gestores das instituições, os controles 
de versionamento de documentos, os critérios precisos de indexação, a avaliação 
contínua de conteúdos.

4.1 A Inteligência Artificial, os algoritmos e as redes neurais num contexto 
informacional

No bojo desta discussão, é relevante tecermos alguns comentários acerca da 
Inteligência Artificial (IA), visto que é tema dos mais atuais e de grande interesse 
tanto da comunidade científica, quanto da sociedade em geral. 

A inteligência é alvo de estudo da humanidade há mais de 2000 anos. O 
interesse no desenvolvimento de uma “máquina que pensa” tem sido fonte de 
pesquisa desde o desenvolvimento das primeiras máquinas computadas, em 
meados dos anos 1940. 

Segundo Dutra e Marques (2003, p.36),

[...] atualmente, estudos em inteligência artificial podem ser 
divididos em duas grandes áreas: o desenvolvimento de sis-
temas que agem como humanos (robôs) e o desenvolvimen-
to de sistemas que agem racionalmente. Dentro do contexto 
dos sistemas que agem racionalmente, duas abordagens prin-
cipais podem ser utilizadas: raciocínio lógico e raciocínio 
probabilístico. O raciocínio lógico pondera sobre o conheci-
mento prévio a respeito do problema e, sobre esta base de 
conhecimento retira suas conclusões. 

O principal objetivo dos sistemas de IA, é executar funções que, caso um 
ser humano fosse realizar, seriam consideradas inteligentes. Sabe-se que a IA pode 
muito contribuir com o processo de recuperação da informação. Ferneda (2003) 
destaca questões relacionadas a estas relações.

A aplicação de técnicas típicas da Inteligência Artificial na 
recuperação de informação geralmente se dá através de pes-
quisadores ligados à Ciência da Computação, que se “aven-
turam” na Ciência da Informação com o objetivo de verificar 
a aplicabilidade de tais técnicas em outros campos. Após o 
desenvolvimento de pequenos protótipos e de alguns resulta-
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dos práticos, retornam às pesquisas em sua ciência de origem, 
sem consolidar avanços significativos na Recuperação de In-
formação. Essa natural divergência de interesses nas pesqui-
sas é pelo menos parcialmente rompida com o surgimento 
da Internet e da Web. A Web promoveu um rápido direcio-
namento nos esforços de pesquisa dos mais variados campos 
científicos para os problemas relacionados à recuperação de 
informação. Se muitas vezes a obra de Paul Otlet é critica-
da por seu centralismo autoritário e seu monumentalismo, o 
que vemos na Web são problemas gerados por uma exagerada 
“democracia informacional” em uma dimensão que supera o 
“monumental”. (Ferneda, 2003, p. 11)

No tocante à recuperação da informação, Pontes Junior, Carvalho 
e Azevedo, 2013 apontam para uma relação entrelaçada à recuperação do 
conhecimento, destacando aspectos de classificação, taxonomias e ontologias, 
essas sendo correlacionadas com a IA ganham uma dimensão que pode ser capaz 
de realizar e apresentar coisas ainda inimagináveis. 

AI tem um conceito amplo, e que recebe tantas definições quanto 
damos significados diferentes à palavra Inteligência.Pode-se apontar algumas 
características desses sistemas, como por exemplo: a capacidade de raciocínio 
(aplicação de regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para atingir 
uma conclusão), aprendizagem (aprender com erros e acertos para que no futuro 
possa agir de maneira mais eficaz), reconhecer padrões (tanto visuais e sensoriais, 
quanto padrões comportamentais) e inferência (capacidade de aplicar o raciocínio 
nas situações do cotidiano). 

A evolução da IA se dá a partir do desenvolvimento dos complexos 
algoritmos que a cada dia alcança proporções até então inimagináveis. Os 
algoritmos são criados pelos homens, a partir das demandas advindas das nossas 
necessidades.

Quantos aos algoritmos, estes servem como modelo para programas, sua 
linguagem é intermediária à linguagem humana e às linguagens de programação, 
sendo então, uma importante ferramenta na validação da lógica de tarefas a serem 
automatizadas. Os algoritmos representam a solução de problemas e, no caso do 
Processamento de Dados, devem seguir as regras básicas de programação para que 
sejam compatíveis com as linguagens de programação. (Ferrari e Cechinel, 2009)

Trata-se, desta forma, da especificação da sequência ordenada de passos 
que deve ser seguida para a realização de uma tarefa, garantindo a possibilidade de 
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repetição. Os algoritmos são constituídos por uma sequência finita de instruções 
bem definidas realizadas sistematicamente. 

Para Linden (2012), uma importante tarefa na computação é a otimização 
na resolução de problemas, existe diversos problemas que apresentam grande 
quantidade de soluções possíveis e a identificação de uma solução eficiente é uma 
tarefa complexa, podendo demandar um esforço computacional considerável

Linden (2012) destaca os algoritmos genéticos, conceituando como, uma 
meta-heurística, a qual busca uma otimização global. Está baseado em mecanismos 
de seleção natural e da genética. De forma resumida, é gerada uma população com 
n indivíduos, cada indivíduo contêm informações que geram uma determinada 
solução para o problema analisado, enquanto não for encontrado um indivíduo 
que contenha uma solução satisfatória é feito o cruzamento entre os indivíduos, o 
cruzamento é feito de dois em dois e gera outros dois indivíduos.

Ferneda (2003) destaca que a capacidade de evolução dos sistemas de 
recuperação a partir dos algoritmos genéticos, “alterando progressivamente as 
representações (código genético) dos documentos”. Estes potenciais modelos 
de recuperação podem ser vistos como possíveis soluções para a urgência de 
métodos que consigam não só lidar com a quantidade de informação, mas também 
que possibilitem uma melhor qualidade da informação recuperada em relação à 
necessidade de informação específicas e individuais.

Outro ponto de destaque dentro do contexto da evolução e uso de complexas 
tecnologias, são as redes neurais. Segundo Ferneda (2003) busca por um modelo 
computacional que simule o funcionamento das células do cérebro data dos anos 
40, com o trabalho de McCulloch e Pitts (1943). Através das sinapses os neurônios 
se unem formando as redes neurais. Cada neurônio pode ter entre mil e dez mil 
sinapses, o que possibilita a formação de redes bastante complexas. 

Acerca desta evolução, Harari (2016) nos ensina sobre o desacoplamento da 
inteligência e da consciência. Reflete acerca da ciência evolucionária demonstrando 
que num certo sentido somos máquinas de processamento de dados, desta forma, 
somos algoritmos. A manipulação dos dados podem determinar nosso destino. O 
autor ainda se preocupa com o desenvolvimento dos complexos algoritmos e suas 
relações, alertando que estes, os quais a própria humanidade vem construindo, 
realizam ações de forma muito mais eficientes que o homem, e que estamos numa 
linha tênue entre o controle da humanidade sobre a máquina, e a o “livre-arbítrio” 
desta para tomar decisões que podem afetar a existência do ser humano.
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As temáticas presentes nesta seção trazem consigo uma relação imbricada 
junto às concepções de memória, esquecimento e contra-esquecimento. O avanço 
da IA, das redes neurais, o desenvolvimento dos algoritmos, denotam, pelo menos 
aparentemente, uma relação de evolução e contributo para soluções de problemas 
cada vez mais evidentes para preservação do patrimônio (memória). Cabe ampliar 
as pesquisas neste sentido, visando o amadurecimento e implementação de ações 
que na prática, assim favoreçam o interesse de registrar e de revelar. São essas, 
entre muitas outras questões atuais de discussão e desenvolvimento das tecnologias 
da informação e comunicação, que implicam decisivamente o modus operandi 
social, mais que isso, afeta na vida dos seres vivos na terra.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os apontamentos trazidos neste artigo acerca da informação como 
substrato de produção da vida, tendo como cerne as questões relativas a memória, 
esquecimento e contra-esquecimento social revelam um vasto campo para 
investigação no âmbito da Ciência da Informação.

Entender a informação como recurso propiciador de relações e inter-
relações, como força motriz para o pertencimento, e que a partir das correlações 
com a memória faz emergir um forte poder social de transformação, faz 
compreendermos a mesma numa posição para o protagonismo.

Neste trabalho verificou-se, mesmo com as poucas linhas aqui escritas, 
visto a grande quantidade de questões ainda a tratar, que a memória social está 
ameaçada pela evolução tecnológica, mas que ao mesmo tempo está empoderada 
pelo mesmo fenômeno. Mostra-se dicotômico, mas aqui esclarecemos. Na primeira 
visão a ameaça se dá no sentido do uso do Ciberespaço sem ter a preservação 
como fator relevante, tornando os ambientes virtuais grandes centros produtores 
de informação, mas de esquecimento, seja pela desordem daquilo que é produzido, 
seja pela exclusão e alteração de documentos e informações, sem salvaguardar o 
original. A segunda visão se dá no grande potencial que o mundo virtual apresenta 
de trocas, compartilhamento, recuperação, uso, armazenamento, preservação, 
sendo assim, depende do ser humano o uso desse potencial, por exemplo, para 
corroborar com as argumentações anteriores acerca desses pontos, a partir do 
desenvolvimento de algoritmos e uso da inteligência artificial.

Outra questão relevante, é falar das ações de contra-esquecimento, os 
profissionais devem reforçar tal prática, as instituições precisam implementar 
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ações estratégicas tendo como foco a disseminação da informação, no sentido de 
fortalecer a sociedade, munir os cidadãos de registro, memórias, certamente com 
potencial de transformar realidades individuais e coletivas. 

Partindo-se destes pontos, torna-se mais premente os contributos da 
sociedade, em especial, dos pesquisadores da Ciência da Informação, em envidar 
esforços para levar a temática para o seio das discussões das suas pesquisas e das 
relações com outras Ciências. Sugere-se dessa forma a ampliação de pesquisas 
sobre o assunto.
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CULTURA E MEMÓRIA:
A informação como elo entre os conceitos

                                                                      Francisca Das Chagas Viana

1 INTRODUÇÃO

 Aventurar-se a escrever sobre informação, cultura e memória é uma tarefa 
animadora e complexa, essas são temáticas com uma vasta elaboração de conceitos, 
dessa forma, selecionar o que melhor pode representar nossa visão passa a ser 
um trabalho edificador e ao mesmo tempo árduo. Esses temas são atemporais, 
dinâmicos e acompanham os processos sociais em todos os seus movimentos. 

A globalização e o acesso à internet contribuíram para o processo de 
modificação nas relações sociais e na comunicação entre os povos. Conceitos 
como informação, a cultura e memória, de certa forma, permanecem no jogo das 
interações sociais que ocorrem ao redor do mundo. 

Nossa concepção é a de que pensar e descrever esses entes, mesmo que de 
forma breve, requer organizar o pensamento em torno das teorias que os embasam, 
fazer uso da experiência acadêmica e prática profissional, trabalhando-os dentro 
de uma abordagem que considere os aspectos éticos e científicos nas quais devem 
ser tratadas. 

No percurso do trabalho também cabem indagações sobre o papel social 
da informação e dos bibliotecários no que se refere a discussões sobre memória e 
cultura e sobre bibliotecas enquanto lugares de memória.

2 SOBRE CULTURA 

A manifestação acerca do processo histórico e conceitual de cultura serve 
para demonstrar que há um número vasto de formulações científicas organizadas a 
respeito do tema. As manifestações, os costumes e as formas de expressão de um 
povo em toda sua diversidade, são intrínsecos ao ato de fazer cultura: 

O que chamamos de cultura, conceito que por seu uso no 
singular já demonstra sua prisão à lógica da identidade, é na 
verdade um conjunto múltiplo e multidirecional de fluxos de 
sentido, de matérias e formas de expressão que circulam per-
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manentemente, que nunca respeitaram fronteiras, que sempre 
carregam em si a potência do diferente, do criativo, do inven-
tivo, da irrupção, do acasalamento. Na verdade nunca temos 
cultura: temos trajetórias culturais, fluxos culturais, relações 
culturais, redes culturais, conexões culturais, conflitos, lutas 
culturais. As classes ou grupos sociais hegemônicos é que,-
muitas vezes, querem fazer de suas manifestações culturais a 
cultura. (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007, p. 17)

Para que não ocorram contrapontos nas variadas concepções de cultura 
é que partimos da necessidade de compreendermos esse conceito recorrendo ao 
estudo de sua historicidade. Nossa base deu-se a partir da escrita representada na 
obra de Laraia (1986, p.25) quando descreve que: 

O termo Kultur era usado no final do século XVIII para sim-
bolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, e 
a palavra francesa Civilization referia-se principalmente às 
realizações materiais de um povo. Ambos os termos foram 
sintetizados por Edward Tylor no vocabulário inglês Culture, 
que “no sentido etnográfico é esse complexo que inclui co-
nhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer 
outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 
membro de uma sociedade”.

 Partindo desse pensamento entendemos que, não há sujeito ou sociedade 
sem cultura, o que existe, são povos com culturas diferentes, com costumes e 
hábitos particularizados.  Em todos os tempos e lugares, a cultura se faz presente, 
impregnada nos fazeres e modos de viver. A forma de educar os filhos, a culinária, 
as danças, enfim, cultura pode ser vista como um conjunto complexo de produção 
e interação humana, adverso de um processo estanque onde as trocas culturais 
ocorrem entre povos de culturas diversas. 

Como base no aporte teórico de Santos (2012, p. 7) temos a percepção de 
cultura como sendo: 

Uma preocupação contemporânea, bem viva nos tempos 
atuais. O autor descreve as duas concepções básicas de cultura: 
a primeira preocupada com todos os aspectos de uma realidade 
social. “Assim, cultura diz respeito a tudo que caracteriza a 
existência social de um povo ou nação” ou então de grupos no 
interior de uma sociedade. No segundo caso, a referência é fei-
ta mais especificamente ao conhecimento, às ideias e crenças, 
assim como às maneiras como eles existem na vida social.
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A cultura enquanto processo, apresenta uma dimensão coletiva, dinâmica, 
construída a partir dos contatos ocorridos no interior de pequenas comunidades 
e ao mesmo tempo de um universo maior como uma nação. É fruto de vivências 
socializadas nos agrupamentos humanos, é resultado de histórias múltiplas. 

3 MEMÓRIA: abordagens iniciais

No campo das relações entre indivíduos e sociedade, existe uma espécie 
de teia de relações que nos permite examinar costumes e crenças que podem vir 
a ser encaixadas em um contexto de rememoração, transmissão e preservação 
de memória. Isso pode ser percebido em comunidades de povos tradicionais 
que buscam preservar suas raízes e repassar para as futuras gerações o que fora 
produzido. 

A memória materializa-se em documentos diversos, no patrimônio cultural 
de um povo e tem na escrita um aliado histórico, mas a história oral também é parte 
dessa construção histórica. Por isso não se pode dizer que a memória é individual o 
tempo todo, ela é fruto de uma relação entre o particular e o coletivo e vice-versa.  

Para Halbwachs (1990) A memória individual existe sempre a partir de uma 
memória coletiva, posto que todas as lembranças sejam constituídas no interior de 
um grupo e que o estado de consciência individual auxilia a nossa lembrança. Para 
ele a unidade coletiva é resultado de referências que temos de nossas relações 
individualmente, mas que foram internalizadas a partir de nossas relações com os 
grupos: familiar, escolar, do trabalho e grupos religiosos. 

A memória apresenta-se como um processo seletivo que atribui significados 
ao vivido, é individual, mas imbrica-se no corpus do coletivo e vai tecendo um 
conjunto de lembranças nas teias do social.  Cavalcante (2007), ao ser citado por 
Elliott (2010, p. 29) destaca que a memória encontra-se “registrada em nosso 
corpo [...] em momentos de partida e de chegada. A partir daí, vamos construindo 
acervos, garantindo o futuro por meio daquilo que selecionamos para lembrar, atos 
e acontecimentos que tiveram sentido em nossa vida”.

Podemos considerar então que, o que percebemos como nossa memória 
é resultado também do que compartilhamos ao longo da vida com nossos grupos 
afins (família, trabalho, grupo escolar). Somos produtos da nossa experiência 
como pessoa no mundo. 
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3.1 Memória sob uma perspectiva histórica

Desde a antiguidade clássica a memória já se apresentava como elemento 
importante para as relações sociais. Oliveira (2013, p. 38) faz apontamentos 
acerca dessa história, de acordo com o autor, memória tem sua origem mítica em 
Mnemósine que é a genitora das musas. E continua traçando esse contexto ao 
revelar que:

As sociedades consideradas orais são aquelas que surgiram 
antes da invenção da escrita, em que todo conhecimento era 
transmitido oralmente aos indivíduos por meio de narrações, 
ritos e mitos. A memória e a tradição de um povo eram ins-
critas e preservadas nas mentes dos integrantes, chamados 
homens-livros, do grupo e repassadas por gerações. Para pre-
servar a memória, ritos e mitos eram repetidos quase intoca-
dos, pelas rodas das gerações. Nada era transmitido sem que 
fosse observado, escutado, repetido, imitado e atuado pelas 
próprias pessoas ou pela comunidade como um todo. 

Ocorre que há um momento em que algumas questões chegam para 
modificar esse processo de memorização baseado na história oral. O  surgimento 
da escrita e da imprensa contribuíram para o processo de disseminação da 
informação e a preocupação com a preservação passa a ser quase uma exigência 
com o aumento da explosão informação.  

Elliot (2010, p. 31) esclarece que a “memória escrita” man-
tém estreita relação com o aparecimento da escrita, o conhe-
cimento tornava-se disponível, consultável, comparável, dei-
xando de ser apenas aquilo que é útil no dia-a-dia para ser um 
objeto capaz de análise e exame. Com a imprensa, a quantida-
de de informações registradas aumentou consideravelmente, 
favorecendoa criaçãodos arquivos, bibliotecas e museus. 

Não é possível desvendar esse capítulo da história a partir de concepções 
simples, nem tampouco utilizando um pensamento linear. Le Goff (1990) relata 
que houve transformações nesse contexto de memória na Idade Média, como: a 
Cristianização da memória e da mnemotécnica, desenvolvimento da memória dos 
mortos, principalmente dos santos, assim como o papel da memória nos ensino 
que articula o oral e o escrito.

A partir da análise sobre a importância dos guardiões da memória para 
a história, é interessante o questionamento a respeito da perda ocorrida em 
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sociedades orais ao longo desse processo de mudança. Acreditamos que a morte 
de homens-livros e o não registro de suas lembranças, ocasionaram perdas de 
fatos históricos importantes para o mundo, principalmente para as sociedades 
tradicionais africanas e indígenas.

  Uma referência interessante feita a essas modificações nos períodos 
históricos relacionados à memória é a de Monteiro; Carelli; Pickler (2008),

Com o advento da escrita, os fatos poderiam ser registrados 
em suporte, não mais cabendo à memória humana a exclusi-
va função de reter e preservar informações. O eterno retor-
no da oralidade foi substituído pelas longas perspectivas da 
história. Nesse contexto, a memória separa-se do sujeito ou 
da comunidade tomada como um todo, tornando-se objetiva, 
morta, impessoal e separando o conhecimento da identidade 
pessoal ou coletiva. Com o advento da escrita, o saber torna-
-se disponível, estocado, consultável, comparável, deixando 
de ser apenas aquilo que é útil no dia-a-dia para ser um objeto 
suscetível de análise e exame.

A divisão da memória em fases ocorre apenas para situar-nos historicamente. 
Isso porque não cabe a nós interpretarmos um ou outro momento desses como 
mais importante, cada um revela-se essencial e único, um não há que sobrepor-se 
ao outro. Também as leituras e autores trabalhados nessa seção do trabalho, não 
nos permitem isso. 

Ainda na descrição feita anteriormente por Le Goff (1990, p. 228), temos 
outra forma de memória, não somente àquela ligada ao documento escrito, mas 
também relacionada aos suportes antes utilizados pelos antigos, como: as tentativas 
sobre osso, estofo, pele, utilizados na Rússia Antiga; as folhas de palmeira, na 
Índia; a carapaça de tartaruga na China; e finalmente papiro pergaminho e papel.

Além da referência feita aos suportes, outro momento importante é o que diz 
respeito aos locais de guarda da memória nesse período. As instituições-memória 
como os:arquivos, bibliotecas, museus, que há época foram criadas pelos reis, 
principalmente no século VII A.C, tinham como uma de suas célebres a biblioteca 
de Assurbanipal em Nínive. Não são esquecidas de seu relato na época helenística, 
abrilhante Biblioteca de Pérgamo e a célebre Biblioteca de Alexandria, combinada 
com o famoso Museu criação dos Ptolomeu. (LE GOFF, 1990). 

A memória na Idade Média e suas profundas transformações passam também 
pelo cristianismo como religião, onde o acesso ao conhecimento era privilégio de 
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poucos e em vias de monopolização pela igreja católica. A memória de outrora, de 
cunho oral, dá lugar a uma memória escrita coletivizada, mas não acessível a todos.

O surgimento da imprensa e a alta na produção de documentos modificou 
a forma de acesso e uso do conhecimento no mundo, porém não podemos falar 
do acesso universal e igualitário, não podemos esquecer que  na história da 
humanidade existe um capítulo onde os excluídos poucas vezes tiveram acesso 
a bens culturais e educação. Era uma revolução, porém, instituições como a 
biblioteca ainda permaneciam como um espaço privilegiado para poucos.

A Revolução Francesa ocorrida no século XVIII por exemplo, surge como 
um novo tempo vai além do contraponto entre religião e ciência, a igreja católica 
passa a ter seu poderio questionado. É normal que em um momento de ebulição 
científica, os questionamentos acabem por surgirem, não que isso não tenha 
ocorrido antes, mas o embate entre o que estava posto oficialmente e o que ocorria 
na realidade causam evoluções no mundo.  

Le Goff (1990, p. 243) também faz uma explanação sobre esse período. De 
acordo com o autor, instala-se uma fase em que:

A memória dos mortos declina e os túmulos, incluindo os dos 
reis, tornam-se muito simples. Mas imediatamente em segui-
da à Revolução Francesa, assiste-se a um retorno da memória 
dos mortos na França, como nos outros países da Europa. A 
grande época dos cemitérios começa, com novos tipos de mo-
numentos, inscrições funerárias e rito da visita ao cemitério. 
O túmulo separado da igreja voltou a ser centro de lembrança. 

Progressivamente vamos nos situar no emaranhado do tempo e abreviando 
o contexto do surgimento da escrita e da imprensa, iremos nos deslocar ao período 
da sociedade do fluxo informacional intenso.  

Recentemente tivemos acontecimentos que também vieram a modificar 
esse fluxo. O século XX e o boom chamado internet acabaram por promover 
o acesso às informações mundiais em apenas um clique. A preocupação com a 
preservação continuou existindo, mas algumas formas de armazenamento e os 
suportes informacionais disponibilizados foram se modificando. 

Na sociedade digital, as relações com o tempo e o espaço mo-
dificam-se substancialmente. Não se trata mais do tempo li-
near da História. O tempo da sociedade digital é o tempo real, 
o agora, o imediato. O ritmo de produção e disponibilização 
de dados e informações no ciberespaço é extremamente ace-
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lerado e, por esse motivo, talvez, a preservação não seja tão 
fundamental, já que novos conhecimentos estão disponíveis a 
cada dia. (MONTEIRO; CARELLI; PICKLER, 2008, p. 10)

O encerramento dessa etapa do trabalho dá-se no campo da reflexão, 
todas as explanações realizadas dão conta que, a memória é construída a partir de 
um processo dinâmico. Não importa que tipos de movimentos e transformações 
ela tenha sofrido, que mudanças estruturais de suporte e de transmissão tenham 
ocorrido, ela sempre é manifesta. Dos registros da oralidade, dos desenhos nas 
cavernas, das tabuinhas de argilas, dos livros e documentos, dos artefatos culturais, 
dos registros na internet, memória é vida e é povo.

4 CULTURA E MEMÓRIA COMO CONCEITOS QUE SE INTERLIGAM 

O sentido de que trata cultura, apresenta uma dimensão coletiva, 
dinâmica, construída a partir dos vários contatos e conflitos corridos no interior 
de comunidades particulares e ao mesmo tempo em espaços universais como um 
país. É fruto de vivências socializadas nos agrupamentos humanos, assim como é 
resultado de histórias múltiplas. 

A memória é essencial quando ajuda a manter vivas as tradições culturais. 
Cada sujeito guarda em sua memória o que é importante e lhe dá sentido, imaginamos 
que o indivíduo rememora o que é importante para si inicialmente, mas ao final, as 
lembranças são classificadas e apresentadas em um esquema de prioridade coletiva.

Essas informações de memória coletiva ou individual encontram-se 
esquematizadas e representadas fisicamente em acervos de museus, bibliotecas, 
ou presentes historicamente em patrimônios culturais materiais e imateriais 
distribuídos em diversas regiões do país, muitos deles ignorados, tendo desprezada 
a sua real importância para a memória histórica brasileira.

5 INFORMAÇÃO: A dinamicidade de um conceito

Informação é elemento movedor da sociedade. Ela é exterior aos sujeitos 
e ao mesmo tempo é parte, logo, todos os indivíduos fazem uso da informação 
em diversos momentos da vida. Necessitamos de informação para decidir, para 
esclarecer, para conhecer, somos consumidores de informação o tempo todo. 
Fazemos trocas dela com o mundo a nossa volta, fazemos escolhas e classificamos 
coisas com base em informações. 
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Compreender a importância da informação para situar-se no mundo torna-
se essencial, mas fica claro que, medir sua amplitude e sua complexidade torna-
se missão quase impossível, porém, é possível enquadrá-la em um contexto, em 
um espaço de conceituação mesmo que esse evento não dê conta da sua riqueza 
imensurável de denominações. Assim, tomamos por início o que (McGARRY,1999, 
p. 3) nos apresenta historicamente para a apreciação:

Tornou-se popular logo após a invenção da imprensa no sé-
culo XV, quando o normal era lançar mão de uma palavra do 
latim para expressar uma nova ideia. A raiz do termo vem de 
formatio e forma, ambos os quais transmite a ideia de moldar 
algo ou formar um molde. Era também a palavra latina para o 
que chamaríamos ‘noticia’. 

Das variações conceituais apresentadas uma que nos chama atenção é a de 
(McGARRY, 1999, p.3) para quem “Informação é o termo que designa o conteúdo 
daquilo que permutamos com o mundo exterior ao ajustar-nos a ele, e que faz com 
que nosso ajustamento seja nele percebido. Viver de fato é viver com informação”.

De fato viver é viver com informação, nossas decisões dependem do uso que 
fazemos dela. A informação não acontece no vácuo, ela é produzida no interior das 
sociedades e é produto das interações humanas. A comunicação da informação se dá 
por meio de elementos que utilizam a escrita, gestos, sons e imagens, para que ela 
ocorra de forma satisfatória é necessário que os sujeitos do processo da comunicação 
falem a mesma língua, enfim, façam uso dos mesmos instrumentos de comunicação.  

1.1 A informação na base das relações: O entrelaçamento entre memória e 
cultura

A informação é um eixo articulador entre memória e cultura. A articulação 
entre informação e memória convém abordar além dos significados, de tema já 
citado anteriormente, a preservação da memória. A referência de Oliveira (2013) 
que trata do assunto informa que:

 [...] A informação registrada atua como instrumento basilar 
na salvaguarda da memória, pois a fixação em material pere-
ne possibilita a preservação de práticas/hábitos/fatos de uma 
comunidade, mesmo após a sua existência física. Além do 
mais, a informação urge como matéria prima indispensável 
no processo de (re)atualização da memória.
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A perspectiva de conceber a informação como elemento essencial para a 
construção da memória baseia-se no fato de que as informações que recebidas e trocadas 
ao longo da vida em certo ponto são selecionadas em nosso cérebro. Classificamos 
o que nos impacta, o que misturado a outro conjunto de informações pode ser útil 
em determinado momento da nossa vida individualmente e/ou coletivamente.

Nesse campo das relações, temos a informação que faz elo com os processos 
culturais. As pessoas fazem uso da comunicação e da informação para transmitirem 
costumes, crenças e tudo que é produzido no interior de sua comunidade. Em tudo há 
informação, nos artefatos, nos monumentos, as nas lendas, na contação de histórias. 

E se temos informação como bem que contribui para o desenvolvimento 
histórico e cultural de uma nação, temos também que ela é objetivo de estudo e 
trabalho de várias categorias profissionais, dentre eles, os bibliotecários. E se de 
fato quisermos, as possibilidades de estreitamento entre essa categoria profissional 
e seu objeto de pesquisa, podem ser reunidas com as categorias memória e cultura 
no que tange às práticas de trabalho com comunidades e locais diversos. 

As questões que nos inquietam sobre essa perspectiva do profissional e das 
vertentes apresentadas anteriormente, podem ser representadas pelos seguintes 
questionamentos: Qual o papel social dos bibliotecários no que tange as questões 
informacionais, culturais e de memória no contexto atual?. A atuação bibliotecária tem 
dado atenção à memória coletiva brasileira?. O bibliotecário tem usado seu espaço 
de trabalho para atuar como mediador da informação em meio a práticas culturais?.

Entendemos que as respostas a essas questões são inúmeras, o espaço que 
aqui se apresenta não será suficiente para afirmações, considerações completas, 
mas a consideração de Freitas (2017, p. 143) é pertinente para o momento “[...] 
se a capacidade de utilizar informação hoje tem valor, os bibliotecários tem a 
responsabilidade ética de promover o desenvolvimento mais livre e equitativo de 
oportunidades para as sociedades periféricas”.

Outra questão que deixamos para análise, diz respeito ao papel das 
instituições no que se refere ao descaso com a cultura e memória brasileira. Em 
tempos de trocas de saberes e uso maciço das redes sociais para comunicação, 
entendemos que poucos são os investimentos em políticas culturais e preservação 
de bibliotecas e museus, verdadeiros patrimônios culturais abandonados pelo 
poder público, nas capitais a política de preservação e tombamento existe em 
alguns casos o que não significa que o mesmo ocorra  em cidades interioranas 
onde o quadro é bem mais grave.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que foi apresentado nesse trabalho pretende auxiliar o leitor no processo 
de construção do conhecimento, os conceitos abordados visam uma reflexão sobre 
as temáticas: cultura e memória apresentadas isoladamente e em conjunto e tendo 
como eixo de ligação a informação. Trata-se de uma abordagem inicial, onde é 
possível perceber e reconhecer a dinâmica que os envolve.

Ao longo do trabalho, procuramos descrever as relações entre os temas, 
suas características e peculiaridades. Como essência, a abordagem sobre memória 
tratou de ritos particulares, coletivos e um breve contexto histórico, para a cultura 
algumas teorias já desenvolvidas foram elencadas, em ambos os casos, ficou claro 
que a construção coletiva e a interação humana são constituintes dessas variáveis 
e por fim a informação é apontada como elemento de ligação. A história oral 
fez parte da discussão porque é fundamento da memória nas culturas de povos 
tradicionais e na atualidade passa a contribuir em pesquisas sobre memória.

Informação, cultura e memória fazem parte de contexto histórico da 
humanidade, destacar o momento exato em que uma ou outra se inseriu na 
vida dos povos é irrelevante diante da riqueza que envolve a sua história. Cabe 
ressaltar, a memória dos povos antigos com a presença dos guardiões da memória, 
o surgimento da escrita e os documentos impressos quando do surgimento da 
imprensa e que resultou em multiplicação de acervos documentais. A memória 
artificial em tempos de explosão informacional, a informação afixada em memórias 
de computador e informação nas nuvens que dão novas características para o 
armazenamento e acesso nos dias atuais. 

A abordagem de cultura e memória alcança toda a produção humana e a 
informação dá sentido a essa produção e contribui para a produção do conhecimento. 
Todo o processo surge das relações sociais e da comunicação e interação entre 
os sujeitos, a informação é essência e sua importância é baseada na medida dos 
interesses diversos, após seleção e hierarquia na escala das necessidades. 

 Além da discussão do papel da informação como elo de ligação entre os 
entes memória e cultura, nossa abordagem pretendeu levantar questões em torno do 
papel dos bibliotecários para a disseminação da informação cultural e a preservação 
da memória brasileira. Para instituições, os questionamentos partiram da realidade 
em torno do descaso com patrimônio cultural material no contexto brasileiro 
e principalmente a necessidade do fortalecimento de políticas públicas para a 
preservação da memória em instituições como bibliotecas e museus de todo o Brasil.
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PRÁTICAS DE LEITUR@ NA CULTURA DIGITAL 
DOS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO 

AO MÉDIO DA BIBLIOTECA MULTINÍVEL DO 
IFPI – CAMPUS TERESINA ZONA SUL

Sônia Oliveira Matos Moutinho

1 AS TECNOLOGIAS MUDAM OS SUPORTES, E AS PESSOAS?

A sociedade muda constantemente e a tecnologia digital do século 
XXI trouxe soluções inimagináveis no século XVIII. Assistir à televisão, 
falar ao telefone, movimentar a conta no terminal bancário, verificar multas 
de trânsito, comprar discos, trocar mensagens com o outro lado do planeta, 
pesquisar e estudar são atividades possíveis de serem realizadas através de um 
smartphone com acesso à Internet. Rapidamente o ser humano foi se adaptando 
a essa cultura digital e passamos – em geral, sem uma percepção clara nem 
maiores questionamentos – a viver na Sociedade da Informação, essa nova 
era em que a informação flui a velocidades e em quantidades inimagináveis, 
assumindo valores sociais e econômicos fundamentais. Há pouco tempo, para 
ouvir uma música tínhamos que ligar o toca-discos, inserir o LP (Long Play) 

 ou CD (Compact Disc), para assistir a um vídeo: ligar a TV e o vídeo-cassete, para 
ler jornais, livros e periódicos de qualquer área, ir até a banca de revistas ou assinar 
o periódico, procurar uma biblioteca ou livraria que permitisse empréstimos 
domiciliares. Takahashi et al (2000, p. 1) definiram o termo convergência da 
base tecnológica, onde Conteúdos – Comunicação – Computação, se inter-
relacionam, resultante do fato de se poder representar e processar qualquer tipo 
de informação de uma única forma, a digital. Preferimos ampliar o conceito dado 
por Takahashi et al, sobre convergência da base tecnológica, para o conceito de 
(SANTAELLA, 2013, p. 236) Convergência das Mídias, que afirma que, antes 
da revolução digital, cada mídia dispunha de um suporte que lhe era específico: 
o papel para o texto, a película para a fotografia ou filme, a fita magnética para o 
som ou para o vídeo etc. O computador que, nos seus inícios, era uma máquina 
de calcular mais potente, gradativamente absorveu todas essas linguagens, 
graças ao seu sistema de codificação em zeros e uns. o código verbal (imprensa, 
revistas, livros), o áudio-visual (televisão, vídeo, cinema), as telecomunicações 
(telefone, satélite, cabo) e a informática (hard e software). É esse processo que 
passou a se chamar a convergência das mídias.
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As mudanças acima elencadas repercutem em transformações econômicas, 
sociais, políticas e culturais. Nesse contexto, todas as áreas passam por 
transformações profundas, a pesquisa aqui relatada emergiu das novas demandas 
informacionais advindas do progresso tecnológico, que vem transformando a 
maneira como as bibliotecas realizam o seu trabalho, mas não a razão dele. Como 
bibliotecária do IFPI (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Piauí 
- Campus Teresina Sul o que nos inquieta é entender o que está acontecendo com 
os leitores nesse modo de ler nas telas. Ao estudar os alunos de nível técnico-
profissionalizante da modalidade integrada ao ensino médio do Campus Teresina 
Sul, buscamos considerar as repercussões que a informação vem tendo, desde 
sua origem quando o registro da informação era feito em papiro, até atualmente, 
mudanças que repercutem na sociedade e na cultura, da qual a biblioteca faz 
parte.  Buscamos, com a pesquisa, compreender as demandas informacionais dos 
estudantes, a fim de propor melhorias dos serviços a eles direcionados. Sendo 
assim, este estudo circula entre os discentes e também entre o bibliotecário 
enquanto formador, cuja postura perante as inovações que circundam o mundo, 
reflete em seu modo de trabalho que passa da postura de catalogador, guardião 
de coleções para incentivador e formador do usuário no universo da leitura. 
Com o advento das tecnologias, o aluno que, antes tinha no livro um apoio aos 
seus estudos e aprendizagem, atualmente tem um leque de milhões de sites para 
realizar pesquisas, resolver exercícios, assistir a vídeo-aulas e obter conhecimento 
de um modo independente, onde quase todas as formas de conhecimento são 
possivelmente acessíveis.

O estudo aqui relatado descreve o perfil do aluno dos cursos técnico 
integrado e as práticas de leitura contemporânea desses alunos em seus diversos 
suportes digitais.

1.1 O Campus Teresina Sul e o perfil dos alunos do curso técnico integra-
do ao médio

O Campus Teresina Zona Sul teve início, em 2007 durante a FASE II da 
Expansão da Rede Federal de Educação no Piauí, com a cessão das instalações do 
Centro Tecnológico de Teresina, construído pela Prefeitura Municipal de Teresina, 
e doado ao Ministério da Educação, com a justificativa que a Prefeitura não possuía 
recursos para iniciar o funcionamento do Centro Tecnológico. A partir de fevereiro 
de 2008, a então Unidade de Ensino Descentralizada (UNED -TERESINA) entrou 
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em funcionamento com a oferta de 280 vagas e o remanejamento de cerca de 426 
alunos dos cursos de Edificações, Estradas e Saneamento, que funcionavam na 
Unidade Sede (Campus Teresina Central).

Os primeiros anos de funcionamento foram de tentativas de ampliação da 
infraestrutura do prédio, com projetos para construção de ginásio poliesportivo, 
consultório médico e odontológico, refeitório e biblioteca. Durante os anos 2010 
e 2012, o Campus teve melhorias em sua infraestrutura: a construção da quadra 
poliesportiva, reformas dos consultórios médico e odontológico e Biblioteca. Como 
também concursos e remoções de servidores para completar o quadro de servidores 
do Campus, que, desde então, passou a ofertar vagas para além dos cursos técnicos; 
em 2011, teve início o curso de Tecnólogo em Gastronomia, e, em 2012, o Curso de 
Licenciatura em Informática, atendendo a uma recomendação do MEC, visto que 
o Campus deveria ser o antigo Centro Tecnológico de Teresina, ao qual o PROEP 

 havia destinado recursos para compra de acervo da área de Informática. Em 2013, 
o campus passa por eleição de Diretor e os alunos, professores e técnicos elegem 
para 4 anos de mandado, a pedagoga Francisca Assunção de Almeida Félix, sendo 
a primeira servidora técnico administrativo eleita para o cargo de Diretora em 
toda história da Rede Federal de Educação Tecnológica. A nova gestão recebe o 
Campus com 44 servidores técnico-administrativos, 88 professores e 1.571 alunos 
matriculados nas diversas modalidades de Ensino do Campus, a modalidade de 
ensino aqui estudada trata-se do curso TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO: o 
qual é oferecido a quem já concluiu o ensino fundamental. O curso garante tanto a 
formação do ensino médio quanto a técnica profissional. CURSOS: Saneamento, 
Edificações e Vestuário, possui a duração de 4 anos e carga horária de 4.240 horas.

Essa multiplicidade de cursos e programas, oriundos dos projetos 
governamentais no incremento da oferta de vagas à sociedade, é válido, porém, 
no que diz respeito à organização estrutural da instituição, se impõe um desafio 
gigantesco, retrato do projeto ambicioso do governo federal, para uma instituição 
que, em 5 anos, duplicou e ampliou seus cursos de maneira expressiva; esse 
aumento de modalidades é preocupante, com relação à biblioteca, setor onde deve 
ser disponibilizado os conteúdos voltados para os cursos; a procura é grande por 
materiais bibliográficos que, em alguns casos, ainda não existem no mercado 
editorial, por exemplo, o Campus ofertou em 2011 o curso de Torneiro Mecânico 
na modalidade CERTIFIC; a Coordenação do Eixo de Infraestrutura solicitou à 
biblioteca a  aquisição de livros da área; após longa busca em editoras, não foram 
localizados materiais bibliográficos que tratassem especificamente do conteúdo 

CAPÍTULO 07 - PRÁTICAS DE LEITUR@ NA CULTURA DIGITAL DOS ALUNOS DO ENSINO
TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO DA BIBLIOTECA MULTINÍVEL DO IFPI – CAMPUS TERESINA ZONA SUL



112
Olhares em movimento sobre a transversalidade dialógica da Biblioteconomia e Ciência da Informação.

voltados para o nível técnico; foi encontrado material bibliográfico sim, mas 
voltados para o ensino superior, e isso é uma rotina na aquisição de acervos para 
os IF’s. 

O que contribuiu para esse quadro pode ter sido a antiga política de 
ensino das Escolas Técnicas que preparavam o aluno diretamente para o 
mercado de trabalho, não proporcionando a pesquisa científica no ensino técnico 
profissionalizante; perdeu-se com isso a oportunidade de muitos trabalhadores 
pesquisarem seu cotidiano e depois divulgarem seus resultados. O Ministério 
da Educação, através do documento base sobre a educação profissional de nível 
técnico integrado ao ensino médio, no item 3.4, traz a pesquisa como princípio 
educativo e articula o trabalho com a produção do conhecimento nos cursos 
técnicos integrados; com essa mudança na política de ensino, alguns institutos já 
começam criar Revistas Científicas e publicar o trabalhos dos alunos; no IFPI, esse 
processo deve iniciar em agosto de 2014, com o lançamento da Revista Somma 
, além de um repositório institucional  denominado de Base Institucional Acadêmica 
do IFPI - BIA, no qual  a produção científica dos alunos ficará disponíveis para 
consulta através do link no Portal da Instituição.

1.2 As bibliotecas multiníveis no contexto da expansão do ensino técnico e 
tecnológico

Com a criação da lei 11.982/2008, os CEFET’s se transformaram em 
Institutos Federais e, com eles, surge uma nova modalidade de biblioteca 
(Moutinho e Lustosa, 2010, p. 4); denominamos as bibliotecas dos Institutos 
Federais como Bibliotecas tecnológicas, porém, hoje, percebemos que uma melhor 
definição voltada para os tipos de usuários para quem essas bibliotecas prestam 
serviços, seria melhor denominada como bibliotecas multiníveis (Moutinho, 
2014, p. 71). Na literatura biblioteconômica, as bibliotecas são classificadas 
em: Públicas, Nacionais, Universitárias, Escolares e Especializadas; antes da 
criação dos Institutos, as bibliotecas dos Centros Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia (CEFET’s) se enquadravam na tipologia de bibliotecas escolares e 
especializadas pois forneciam material informacional aos alunos do ensino médio 
e técnico profissionalizante; após a  criação da lei 11.892/2008, essas bibliotecas 
se tornaram escolares, universitárias e especializadas, ao ter demandas dos níveis: 
ensino médio, técnico, graduações e pós-graduações tecnológicas, programas 
como PIBIC, PARFOR, Mulheres Mil, Certific, entre outros. Com essa grande 
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quantidade de cursos e modalidades, surge uma instituição ímpar em nosso país, 
uma instituição multinível e multimodal, sendo necessária uma classificação 
para o tipo de biblioteca que essa instituição possui, a que classificaremos como 
bibliotecas multiníveis, pois atende a usuários de vários níveis de ensino. 

Durante muito tempo, essas instituições ofertaram cursos profissionalizantes 
e foram consideradas escolas: industrial, técnica, voltadas a formar profissionais 
para o trabalho. Diferentemente do que ocorre nas universidades, em que o MEC, 
para autorizar/reconhecer os cursos dessa instituição, utiliza critérios de avaliação 
das bibliotecas e de seus serviços; nas bibliotecas das Escolas Técnicas, não 
havia essa exigência; sabemos que, no Brasil, a situação das bibliotecas escolares 
é precária. Não há profissionais qualificados; a maioria das bibliotecas serve de 
depósito para guarda de livros; na maior parte do tempo de funcionamento das 
escolas, elas permanecem fechadas.

Uma tentativa do governo brasileiro de mudar esse quadro foi a sanção da 
Lei nº12.244, de 24 de maio de 2010, que trata da universalização das bibliotecas, 
que obriga todas as escolas do Brasil, públicas e privadas, a criar e manter em 
funcionamento, com profissional bibliotecário e um acervo mínimo de 1 livro para 
cada aluno matriculado, porém dá o prazo de 10 anos para a implementação dessas 
bibliotecas escolares em todo o país. 

Uma biblioteca, seja escolar, universitária ou especializada, deve conter 
materiais informacionais de acordo com o público a que atende. As instituições 
de Ensino Técnico Profissionalizante há menos de uma década passaram a ofertar 
curso de nível Superior; suas bibliotecas eram vistas como guardiãs do acervo 
patrimonial, não recebiam investimentos de infraestrutura e o acervo era adquirido 
por setores pedagógicos e de ensino, e não na Biblioteca, o que ocasionava 
diversos transtornos pois, na aquisição de acervos, o responsável deve no mínimo 
saber qual o acervo existente na biblioteca, correndo o risco de comprar materiais 
já existentes, em quantidade suficiente para atender à demanda das turmas. A 
consulta ao acervo não era mensurada e o que temos é uma instituição de 104 
anos, mas que não tem memória histórica de sua biblioteca. Após a criação da Lei 
11892/2008 e a expansão da Rede Federal, as bibliotecas dessas instituições aos 
poucos vão conquistando o status de fomentadoras do conhecimento. Pois a Lei 
11.892/2008 (BRASIL, 2016) permite aos Institutos Federais:

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, 
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os con-
cluintes do ensino fundamental e para o público da educação 
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de jovens e adultos; II - ministrar cursos de formação inicial 
e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o 
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profis-
sionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da edu-
cação profissional e tecnológica; III - realizar pesquisas apli-
cadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; IV 
- desenvolver atividades de extensão de acordo com os prin-
cípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, 
em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos so-
ciais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão 
de conhecimentos científicos e tecnológicos; V - estimular e 
apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho 
e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desen-
volvimento socioeconômico local e regional; e VI - ministrar 
em nível de educação superior: a) cursos superiores de tec-
nologia visando à formação de profissionais para os diferen-
tes setores da economia; b) cursos de licenciatura, bem como 
programas especiais de formação pedagógica, com vistas na 
formação de professores para a educação básica, sobretudo 
nas áreas de ciências e matemática, e para a educação pro-
fissional; c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à 
formação de profissionais para os diferentes setores da econo-
mia e áreas do conhecimento; d) cursos de pós-graduação lato 
sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à forma-
ção de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e 
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e dou-
torado, que contribuam para promover o estabelecimento de 
bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas 
no processo de geração e inovação tecnológica (BRASIL, 
2016, Grifo nosso).

Isto insere, em suas bibliotecas, as demandas de ensino superior, e 
consequentemente essas bibliotecas serão avaliadas de acordo com o acervo 
e serviços que prestam à comunidade acadêmica, visando à autorização /
reconhecimento dos cursos de nível superior. 

É importante que os bibliotecários dessas instituições estejam atentos 
ao Instrumento de Avaliação/ Reconhecimento de cursos disponível no Site do 
SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior que, a partir de 
2012, reformulou seus critérios incluindo o termo impresso/ virtual com relação à 
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disponibilização de acervo (de livros e periódicos) pelas bibliotecas de instituições 
superiores. 

Cabe ao bibliotecário reconhecer seu papel social para construir esta 
nova identidade, de acordo com a missão institucional dos IF’s. Mas também os 
dirigentes dessas Instituições precisam se atentar para o cumprimento dos critérios 
exigidos nos Instrumentos de Autorização/Reconhecimento.

A Internet vem possibilitando a biblioteca expandir seus serviços; no caso 
dos Institutos Federais, avanços imensuráveis podem ser alcançados, visto que 
cerca de 500 bibliotecas com infraestrutura e orçamento anual estão inseridas no 
processo de expansão da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Acreditamos que este novo contexto de biblioteca requer novas 
competências ao bibliotecário, pois sua atuação irá definir a qualidade na prestação 
de serviços. Devendo este abordar novas condutas gerenciais de melhorias para o 
enfrentamento da complexidade e multidiversidade do novo contexto tecnológico 
que se apresenta nos Institutos Federais. De acordo com Macedo (2005, p. 344), 
ter capacidade individual e coletiva de antecipar, desencadear, influenciar e 
direcionar os processos de mudança no âmbito das articulações: “ação-informação-
conhecimento-tecnologias da informação e da comunicação” a serviço das novas 
práticas educativas, destinadas ao aprendizado ao longo da vida do aluno. 

É importante os bibliotecários compreenderem as limitações da instituição e 
procurar melhorar as condições de atendimento e serviços da biblioteca, resistindo 
às adversidades encontradas. Para tanto, deve se utilizar o planejamento como 
meio para prever as necessidades e assim inserir e se adequar ao plano de gestão 
da instituição (orçamento, pessoal e estrutura física).

A fim de atingir os objetivos, é necessário optar por um estudo de perfil 
de usuário da biblioteca multidisciplinar, na qual se encontram as bibliotecas 
multiníveis dos Institutos Federais: o ponto crítico deixa de ser quantos usam 
os serviços e com que frequência o faz (diagnósticos de estatísticas de uso na 
biblioteca) e passa a ser com quais propósitos os serviços são utilizados e se a 
biblioteca contribui para o seu crescimento enquanto profissional. Dessa forma, os 
paradigmas atuais pressupõem pensar em termos de necessidades de informação e 
usos da informação, ou melhor, em termos de demandas de informação. 

Tomando por base os preceitos de Brito e Vergueiro (2016, p. 2) que 
afirmam:

pode haver algumas discrepâncias entre o que a biblioteca 
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oferece e o que o cliente realmente necessita. Esse desencon-
tro pode resultar tanto da falha da biblioteca em satisfazer 
as necessidades de seus clientes como de expectativas irreais 
destes. Torna-se necessário algum sistema no qual as neces-
sidades dos usuários sejam ouvidas para contribuir para o au-
mento da qualidade das bibliotecas.

Le Coadic (2004) acredita que o objetivo final de um produto de informação 
deve ser pensado em termos dos usos dados à informação e dos efeitos resultantes 
desses usos nas atividades dos usuários. 

No contexto atual da emergência de tecnologias da informação, no qual a 
digitalização facilitou o acesso e a mobilidade dos conteúdos, está na moda dizer 
que isto (digital) matará aquilo (livro impresso); as bibliotecas e os profissionais da 
informação não podem se intimidar com as mudanças trazidas pelas tecnologias, 
não devem ter receio; é mais que importante, é essencial entender e se incluir 
nesse movimento que traz mais benefícios que perdas para a biblioteca e nossos 
usuários. Com as tecnologias digitais, a biblioteca pode ampliar seus serviços e ser 
um ponto de acesso à Internet, para aqueles que não possuem acesso.

Portanto, a Internet possibilita para a biblioteca planejar e disponibilizar os 
seguintes serviços, que antes não eram possíveis:

Ações prioritárias:
■ Disponibilizar um sítio web e catálogo online, adaptado para acesso via 

dispositivos móveis;
■ Recomendar aplicativos educacionais para computadores, laptops e 

dispositivos móveis;
■ Assessorar sobre o uso da tecnologia pelos alunos;
■ Adaptar documentos a formatos acessíveis;
■ Serviços de referência online – canal aberto com o usuário para solução 

de dúvidas, entre outros, através das mídias sociais;
■ Parcerias com os professores, possibilitando publicação de livros na 

internet por meio da autopublicação dos conteúdos produzidos pelos alunos;
■ Atrair os alunos com postagens na página da biblioteca, que tenham a 

ver com a rotina dos alunos, como por exemplo, realizar concursos de fotografias 
e publicar as fotos dos alunos no Facebook da biblioteca ou Instagram, e/ou nas 
mídias sociais que a biblioteca utilizar.  

Dos serviços acima descritos, a biblioteca do IFPI – Campus Teresina 

Práticas de leitur@ na cultura digital dos alunos do ensino Técnico Integrado ao Médio da biblioteca multinível do IFPI – Campus Teresina Zona Sul
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Zona Sul (IFPI - CATZS), desde 2012, possui acervo automatizado através de 
um sistema de gerenciamento eletrônico e disponibiliza seu catálogo do acervo na 
Internet, com link para acesso via dispositivo móvel, visando facilitar a pesquisa e 
a renovação de livros para os alunos.

Na pesquisa do catálogo, é possível o aluno acessar diretamente o arquivo 
online; isto atualmente é possível, por motivo de muitas revistas disponibilizarem 
os artigos eletronicamente na Internet. Ao indexar uma revista na biblioteca, 
inserimos o arquivo no sistema, para que o aluno possa acessar de qualquer lugar 
em que estiver e, caso seja de seu interesse, baixar o arquivo e realizar a leitura 
no dispositivo que ele desejar, como também imprimir e ler analogicamente. 
Antigamente isso não era possível, as pessoas só poderiam encontrar tal conteúdo 
indo fisicamente na biblioteca; hoje, pode-se acessar conteúdo informacional 
disponíveis em bases de dados e revistas eletrônicas de instituições de todo o 
mundo.

Imagem 1-  Consulta do catálogo da biblioteca multinível do IFPI – CATZS
 

Fonte: Página de consulta do catálogo online da biblioteca

2 PRÁTICAS DE LEITURA

2.1 A leitura contemporânea

Trazemos à discussão os tipos de leitores que vêm se construindo no 
decorrer da história, estudados e sistematizados por Santaella (2004), os que nos 
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diz muito sobre o que é a leitura contemporânea; antes de descrevermos os perfis 
de leitores que Santaella observou em suas pesquisas, é importante conceituarmos 
e entender a Informação. Segundo Le Coadic (2004):

A informação é um conhecimento3 inscrito (registrado) em 
forma escrita (impressa ou digital), oral ou audiovisual, em 
um suporte.
A informação comporta um elemento de sentido. É um signi-
ficado transmitido a um ser consciente por meio de uma men-
sagem inscrita em um suporte espacial-temporal: impresso, 
sinal elétrico, onda sonora, etc. Inscrição feita graças a um 
sistema de signos (a linguagem), signo este que é um elemen-
to da linguagem que associa um significante a um significado: 
signo alfabético, palavra, sinal de pontuação.

Seja qual for a necessidade de informação, seja pelo simples prazer de 
conhecer (Freud), de estar informado sobre os acontecimentos políticos, os 
progressos da ciência e da tecnologia, ou pelo prazer menos simples de estar a 
par dos últimos temas e resultados de pesquisas (fatos, teoria, hipóteses, etc.), de 
acompanhar a vanguarda do conhecimento científico, o objetivo da informação 
permanece sendo a apreensão de sentidos ou seres em sua significação, ou seja, 
continua sendo o conhecimento, e o meio é a transmissão do suporte, da estrutura. 

Propiciada, entre outros fatores, pelas mídias digitais, a revo-
lução tecnológica que estamos atravessando é psíquica, cul-
tural e socialmente muito mais profunda do que foi a inven-
ção do alfabeto, do que foi também a revolução provocada 
pela invenção de Gutenberg. É ainda muito mais profunda do 
que foi a explosão da cultura de massas, com os seus meios 
técnicos mecânico-eletrônicos de produção e transmissão de 
mensagens (SANTAELLA, 2005, p. 389).

A base dessa revolução em torno da informação está no processo digital. 
Via digitalização, qualquer fonte de informação pode ser homogeneizada em 
cadeias sequenciais de 0 e 1. Essas cadeias são chamadas bits. Um bit não tem 
cor, tamanho ou peso, e é capaz de viajar a velocidade da luz. É o menor elemento 
atômico no DNA da informação. Os bits sempre foram partículas subjacentes à 

3  Um conhecimento (um saber) é o resultado do ato de conhecer, ato pelo qual o espírito apreende 
um objeto. Conhecer é ser capaz de formar a ideia de alguma coisa; é tê-la presente no espírito. Isso 
pode ir da simples identificação (conhecimento comum) à compreensão exata e completa dos objetos 
(conhecimento científico). O saber designa um conjunto articulado e organizado de conhecimentos a 
partir do qual uma ciência - um sistema de relações formais e experimentais – poderá originar-se (LE 
COADIC, 2004, p. 4).
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computação digital, mas ao longo das duas últimas décadas, o vocabulário binário 
foi expandido, para incluir bem mais do que apenas números e mesmo letras. 
Diferentes tipos de informação, como áudio e vídeo, passaram a se digitalizados, 
e reduzidos a uns e zeros. Isso possibilitou a universalização da linguagem, seja 
sonora, visual ou verbal.

Além disso, a digitalização possui outros dois méritos. Segundo Santaella 
(2005, p.389), permite compressão dos dados, fenômeno que possibilita de 
maneira cada vez menos onerosa, estocar e fazer circular uma grande quantidade 
de informação; de outro lado, a independência da informação digital em relação 
ao meio de transporte. Sua qualidade permanece inalterada seja ela transmitida via 
fio de telefone, onda de rádio, satélite de televisão, cabo de fibra ótica etc. Tendo 
sua base na digitalização, os fatores de aceleração da co-evolução entre o homem 
e as máquinas destinadas ao tratamento da informação têm sido a hibridização das 
tecnologias e a convergência das mídias. 

Para Santella (2005, p. 390), trata-se do nascimento de uma nova 
linguagem, a hipermídia. Ela explica que, antes da era digital, os suportes estavam 
separados por serem incompatíveis: o desenho, a pintura e a gravura nas telas, o 
texto e as imagens gráficas do papel, a fotografia e o filme de película química, 
o som e o vídeo em fita magnética. Depois de passarem pela digitalização, todos 
esses campos tradicionais de produção de linguagem e processos de comunicação 
humanos juntaram-se na constituição da hipermídia.

Para essa linguagem, convergiram o texto escrito (livros, periódicos 
científicos, jornais, revistas), o audiovisual (televisão, vídeo, cinema) e a informática 
(computadores e programas informáticos). Aliada às telecomunicações (telefone, 
satélite, cabo) das redes eletrônicas, a tecnologia da informação digital conduziu à 
disseminação da Internet que resultou da associação de dois conceitos básicos, o de 
servidores da informação com o de hipertexto. O usuário pode navegar de um texto 
a outro, bastando para isso um simples gesto, alguns dispositivos viram a página 
de um livro eletrônico com um simples movimento ocular (SANTAELLA, 2013).

A hipermídia trata-se de fato de uma linguagem revolucionária, um novo 
tipo de meio e ambiente da informação no qual ler, perceber, escrever, pensar e 
sentir adquirem características inéditas, digo linguagem revolucionária, porque 
diferentemente da imprensa criada por Gutenberg que mecanizou a produção de 
livros, permite um novo modo de leitura,  possibilita não somente ler jornais, como 
também tecer comentários, não só ler livros eletrônicos,  como compartilhá-lo 
com os amigos, não só assistir ao programa favorito na TV, como também  assistir 
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a qualquer momento conectado na Internet, ou baixar para assistir off-line em um 
dispositivo eletrônico, além de permitir que eu, você, nós, qualquer pessoa grave 
um vídeo e faça um canal e divulgar para o mundo. A hipermídia é inovadora 
e suas possibilidades são imensas, antes dela, os livros eram transformados em 
filmes, para serem facilmente disseminados para a população; com a digitalização 
dos meios, já vemos canais de vídeos produzirem livros de seus vídeos. Tudo é 
possível com os meios digitais.

As possibilidades de leitura não se restringem atualmente ao texto; de 
acordo com Santaella (2013, p. 266), a multiplicidade de leitura vem aumentando 
historicamente. E essa multiplicidade reflete em seus leitores: há o leitor das 
imagens, do desenho, pintura, gravura, fotografia, o de jornal, revista, há ainda 
o leitor de gráficos, mapas, sistemas de notações. Existem sistemas que, em uma 
planilha com números de dados, descrevem o funcionamento de toda uma empresa, 
portanto há os leitores da miríade de signos, símbolos, sinais em que se converteu 
a cidade. Toda essa variedade de leitores resulta do fato de que, desde os livros 
ilustrados e, depois, com os jornais e revistas, o ato de ler passou a não se limitar 
apenas à decifração de letras, mas veio também incorporando, cada vez mais, as 
relações entre palavra e imagem, entre texto, foto, e a legenda, entre o tamanho de 
tipos gráficos e o desenho da página. Santaella (2004) estuda o perfil cognitivo do 
leitor, os tipos de leitores que foram se delineando na história até o contexto atual, 
vejamos quais são esses leitores.

 • O leitor contemplativo

É o leitor meditativo da idade pré-industrial, da era do livro impresso e da 
imagem expositiva, fixa. O perfil deste leitor pressupõe a prática, que se tornou 
dominante a partir do século XVI, da leitura individual, solitária, silenciosa. Ela 
implica a relação íntima entre o leitor e o livro, a leitura do manuseio, da intimidade, 
em retiro voluntário, num espaço retirado e privado, que tem, na biblioteca, o seu 
lugar de recolhimento, pois o espaço de leitura deve ser separado dos lugares de 
divertimento mundano. É um leitor de uma leitura essencialmente contemplativa. 

 • O leitor movente
 

É o leitor filho da Revolução Industrial e do aparecimento dos grandes 
centros urbanos: o homem na multidão. É o leitor do mundo em movimento, 
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dinâmico, das misturas de sinais e linguagens de que as metrópoles são feitas. 
Esse leitor nasceu também com a explosão do jornal e com o universo reprodutivo 
da fotografia e do cinema e manteve suas características básicas quando se deu o 
advento da revolução eletrônica, era do apogeu da televisão. É o leitor treinado 
nas distrações fugazes e sensações evanescentes, cuja percepção se tornou uma 
atividade instável, de intensidades desiguais, o leitor apressado de linguagens 
efêmeras, híbridas, misturadas. É o leitor da cidade, de setas, sinais, diagramas. 
Santaella (2004) explica que o leitor contemplativo, aprende assim, a conviver 
com o leitor movente; leitor de formas, volumes, massas, de direções, traços, cores, 
leitor de luzes que se acendem e apagam; leitor cujo organismo mudou de marcha, 
sincronizando-se à aceleração do mundo. A rapidez do mundo cinematográfico 
e sua fragmentação audiovisual de alto impacto constituíram um paralelo aos 
choques e intensidades da vida moderna. Esbarrando em signos por toda parte, 
esse leitor aprendeu a transitar entre linguagens, passando da imagem ao verbo, do 
som à imagem, com familiaridade imperceptível. Isso se acentua com o advento 
da televisão: imagens, ruído, falas, movimentos e ritmos na tela se confundem 
e se mesclam com situações vividas, Assim, enquanto a cultura do livro tende a 
desenvolver o pensamento lógico, analítico e sequencial, a exposição constante a 
conteúdos audiovisuais conduz ao pensamento associativo, intuitivo e sintético.

Santaella (2004) afirma que esse perfil de leitor preparou a sensibilidade 
perceptiva humana para o surgimento do leitor imersivo, que navega entre nós e 
conexões de hiperlinks nos espaços informacionais da Internet. Foram as mudanças 
na estrutura da senso-motricidade, na aceleração da percepção, no ritmo da atenção, 
flutuando entre a distração e a intensidade da penetração no instante perceptivo, 
que foram trazidas pelo leitor movente, ficaria difícil compreender o perfil do leitor 
imersivo que surgiu nos processos de navegação no ciberespaço; esse leitor que 
busca, encontra, relaciona, associa e compara fragmentos de informação com uma 
velocidade inusitada, compondo e interpretando uma mensagem intersemiótica4 
composta de elementos sonoros, visuais e textuais.

4  Termo utilizado por Santaella (2013) retirado da obra Intersemiótica de Julio Plaza. Significa a trans-
crição de formas de linguagem. Implica saber penetrar nas entranhas dos diferentes sistemas sígnicos, 
buscando minuciosamente iluminar os procedimentos que regem a tradução da literatura para o filme, 
da pintura para o vídeo, da poesia para a música, desta para a animação computacional etc. Julio Pla-
za determinou três modos de aproximação das formas de linguagem imprescindíveis para operações 
tradutoras: a captação da norma na forma, como regra ou lei estruturante (código incorporado); a 
captação da interação dos sentidos humanos no nível de intracódigo (modo de formar com os sentidos 
humanos) e a captação da forma como se apresenta a percepção, como simultaneidade qualitativa.
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 • O leitor imersivo

Este leitor inaugura um modo de ler que implica habilidades muito 
diferentes daquelas que são empregadas pelo leitor de um texto impresso que 
segue as sequências de um texto virando páginas, manuseando volumes. São 
habilidades também distintas daquelas empregadas pelo receptor de imagens ou 
espectador de cinema, televisão. Antes de tudo, esse leitor pratica pelo menos 
quatro estratégias de navegação:

a) Escanear a tela, cobrindo uma larga superfície não linear, sem 
profundidade de campo.

b) Navegar, seguindo pistas até que o alvo seja encontrado.
c) Buscar, ou seja, esforçar-se para encontrar o alvo preciso.
d) Explorar em profundidade, chegar até ao nível da informação mais 

especializada (CANTER et al, 1985, p. 93-102 apud SANTAELLA, 
2013, P. 271).

É imersivo porque, no espaço informacional, perambula e se detém em 
telas e programas de leitura, num universo de signos evanescentes e disponíveis. 
Cognitivamente em estado de prontidão, esse leitor conecta-se através de nós e 
nexos, seguindo roteiros multilineares, multissequenciais e labirínticos, que ele 
próprio ajuda a construir ao interagir com os nós que transitam entre textos, imagens, 
documentação, músicas, vídeos etc. Através de saltos que vão de um fragmento 
a outro, esse leitor é livre para estabelecer sozinho a ordem informacional, pois, 
no lugar de um volume encadernado onde as páginas se apresentam em uma 
ordenação associativa que só pode ser estabelecida no e através do ato de leitura, 
há uma série de possibilidades de leitura. 

Lúcia Santaella chama atenção para o fato de que o surgimento de um tipo 
de leitor não leva o anterior ao desaparecimento: eles coexistem e se completam, 
a pesquisadora traçou esses 3 perfis há dez anos, por conta das transformações 
por que tem passado a cultura digital, numa acelerada de causar espanto, devido 
à chegada dos dispositivos móveis, resultou no surgimento de um novo tipo de 
leitor, que Santaella (2013) batizou de leitor ubíquo5. 

Antes dos equipamentos móveis, nossa conexão às redes dependia de uma 
interface fixa, os computadores de mesa. Enquanto que as redes digitais, por sua 
5  Tecnologicamente, a ubiquidade pode ser definida como a habilidade de se comunicar a qualquer 
hora e a qualquer lugar via aparelhos eletronicamente espalhados pelo meio ambiente. Idealmente a 
conectividade é mantida independente do movimento ou da localização da entidade. 
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própria natureza, são sempre móveis; a entrada nas redes implicava que o usuário 
estivesse na frente do computador. Agora, ao carregar consigo um dispositivo 
móvel, a mobilidade se torna dupla: mobilidade informacional e mobilidade física 
do usuário. Para navegar de um ponto a outro das redes informacionais, nas quais 
se entra e sai para múltiplos destinos, Youtube, Facebook, Twitter, Foursquare, 
sites, blogs etc., o usuário também pode estar em movimento. O acesso passou a 
se dar em qualquer momento e em qualquer lugar, acessar e enviar informações, 
transitar entre elas, conectar-se com as pessoas, coordenar ações grupais e sociais 
em tempo real tornaram-se uma atividade cotidiana. Assim, o ciberespaço digital 
fundiu-se de modo indissolúvel com o espaço físico. A popularização das mídias 
sociais no ciberespaço não seria possível sem as facilidades que os equipamentos 
móveis trouxeram; uma mídia é social porque necessita continuamente estar sendo 
alimentada de informações de seus usuários; ao ter disponível um artefato digital 
móvel que permite tirar fotos e enviar instantaneamente para o seu Instagram, 
Facebook e outras mídias, está se mantendo um fluxo que é vital para elas; caso 
esse fluxo pare, a mídia social perderá o seu sentido.

 • O leitor ubíquo

Ao traçar o perfil deste leitor, Santaella (2013) define o adjetivo “ubíquo” 
como sendo a união da computação móvel com a computação pervasiva, a primeira 
é quando um dispositivo de computacional e os serviços que ele providencia 
podem ser transportados, mantendo sua conexão na Internet; o segundo se refere 
à distribuição de meios computacionais pelos ambientes e objetos. Dotados de 
sensores, os computadores seriam capazes de detectar e extrair dados e variações 
do ambiente, gerando automaticamente modelos computacionais que controlam, 
configuram e ajustam aplicações conforme as necessidades dos usuários e dos 
demais dispositivos. Santos (2009, apud SANTAELLA, p. 278) prefere unificar 
esses tipos de computação sob o nome de ubíqua. O importante é perceber que a 
ubiquidade se refere principalmente a sistemas operacionais de pequeno porte, que 
se fazem presentes nos ambientes e podem ser transportados de um lugar a outro.

É a ideia de estar sempre presente em qualquer tempo e lugar que caracteriza 
o leitor ubíquo, uma nova condição de leitura e cognição, que, segundo Santaella 
(2013, p.278), traz desafios para a educação.  Por conta do curto período, o leitor 
ubíquo herdou do leitor movente a capacidade de ler e transitar entre formas, 
volumes, massas, interações de forças, movimentos, direções, traços, cores, luzes 
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que se acendem e se apagam, pistas, mapas, enfim, esse leitor cujo organismo 
mudou de marcha sincronizando – se ao nomadismo próprio da aceleração e 
do burburinho do mundo no qual circulamos em carros, transportes coletivos e 
apressadamente a pé. Ao tempo em que está em um local fisicamente, pode estar 
virtualmente em outro, o bate-papo, a leitura online deixa de ser feita somente em 
frente à tela do computador; ao usuário é permitido levar 30, 50 ou mais livros 
no dispositivo móvel e ler quando lhe der vontade; as informações do mundo são 
lidas antes de sair no Jornal Nacional; em um só dispositivo, é permitido ler, ouvir 
música, assistir a vídeos, acessar jogos, enfim, o leitor ubíquo é de todos os leitores 
o mais privilegiado pela oportunidade de acesso e disponibilidade de conteúdo. 

Ainda é preciso fazer uma última distinção entre o que seria leitura online 
e off-line. Como vimos nos 4 (quatro) perfis de leitores delineados pela pesquisa 
de Lúcia Santaella (2013), fica claro: o leitor da web não lê da mesma forma que o 
leitor de impressos. A leitura online é a leitura na hipermídia, é a leitura conectada. 
Ao acessar páginas na web e clicar em links, o leitor vai construindo seu itinerário 
de leitura; é uma leitura garimpada e que vai se conectando aos nós conforme o 
interesse do navegador. A leitura off-line é a leitura de livros impressos, livros 
em formato PDF, que, em algum momento, o aluno conectou na Internet e fez o 
download para sua máquina a fim de ler posteriormente. A leitura off-line é aquela 
que, para ter acesso à leitura, não precisamos necessariamente estar conectados. 

O fato de estar ou não conectado ressalta uma diferença fundamental em 
relação ao perfil do leitor e esclarece que não é possível pensar esses perfis de 
leitores de forma absoluta, já que estar ou não conectado é condição para diferentes 
posturas do leitor diante de um dispositivo. É assim que o digital e a conectividade 
são campos de possibilidade de manifestação de diferentes perfis por uma mesma 
pessoa, novamente afirmando o fato de que não há perfis ou práticas de leitura que 
se excluem, mas sim que se manifestam em diferentes contextos e momentos.

Portanto, concluímos que o leitor contemporâneo é aquele que vem 
acumulando as habilidades cognitivas específicas requisitadas em diversas 
modalidades de leitura que o mundo atual contempla. Concordamos com Santaella 
(2013) ao apontar que o grande desafio da educação hoje, em todos os níveis, 
dos elementares aos pós-graduados, é o da criação de estratégias de integração 
dos quatro tipos de leitores: contemplativo, movente, imersivo e ubíquo, ou seja, 
estratégias de complementação e não de substituição de um leitor pelo outro.

CAPÍTULO 07 - PRÁTICAS DE LEITUR@ NA CULTURA DIGITAL DOS ALUNOS DO ENSINO
TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO DA BIBLIOTECA MULTINÍVEL DO IFPI – CAMPUS TERESINA ZONA SUL



125
Olhares em movimento sobre a transversalidade dialógica da Biblioteconomia e Ciência da Informação.

2.2 Perfil dos colaboradores da pesquisa / Observados

O perfil foi construído tendo por base os dados produzidos, buscamos 
conhecer qual o principal meio de acesso à informação e qual o artefato que eles 
utilizavam.  Seis alunos contribuíram com a pesquisa, os quais:

Codinome: Nanda
Idade: 18 anos                      Sexo: feminino
Curso: Técnico Integrado em Saneamento Ambiental
Preferência de Acesso: 1º Internet/ 2º Biblioteca
Principal meio de acesso: Celular/ Smartphone
Frequência de acesso: Sempre (Todos os dias)
Ao entrar na Internet acessa: E-mail/ Mídias Sociais/ Sites de Pesquisa

Codinome: Thesco
Idade: 19 anos                 Sexo: masculino
Curso: Técnico Integrado em Edificações
Preferência de Acesso: 1º Biblioteca/2º Internet
Principal meio de acesso: Computador
Frequência de acesso: Sempre (Todos os dias)
Ao entrar na Internet acessa: E-mail/ Mídias Sociais/ 
Sites de Pesquisa/ Jornais Online/ Livrarias online

Codinome: Carlos
Idade: 16 anos                         Sexo: masculino
Curso: Técnico Integrado em Edificações
Preferência de Acesso: 1º Internet/ 2º Biblioteca
Principal meio de acesso: Computador/ Smartphone
Frequência de acesso: Sempre (Todos os dias)
Ao entrar na Internet acessa: Bate-papo/E-mail/ 
Sites de Pesquisa/ Jornais Online/ Mídias Sociais/Jogos

Codinome: Pedro
Idade: 17 anos                               Sexo: masculino
Curso: Técnico Integrado em Saneamento
Preferência de Acesso: 1º Biblioteca/2º Internet
Principal meio de acesso: Computador e Smartphone
Frequência de acesso: Sempre (Todos os dias)
Ao entrar na Internet acessa: Mídias Sociais/ E-mail/ Sites de Pesquisa/
Leitura de jornais online/ Revistas online/ Bate-papo/ Livrarias online/ Jogos
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Codinome: Iara
Idade: 17 anos                        Sexo: feminino
Curso: Técnico Integrado em Saneamento Ambiental
Preferência de Acesso: 1º Internet/ 2º Biblioteca
Principal meio de acesso: Computador / Celular Smartphone
Frequência de acesso: Às vezes (pelo menos 2 vezes por semana)
Ao entrar na Internet acessa: Mídias Sociais/ Bate-papo/ Sites de 
Pesquisa/ Jornais online/ livrarias online/Revistas online/E-mail/ Jogos

Codinome: Raquel
Idade: 15 anos                        Sexo: feminino
Curso: Técnico Integrado em Confecção de Vestuário
Preferência de Acesso: 1º Biblioteca/2º Internet
Principal meio de acesso: Computador / Celular Smartphone/ Tablet
Frequência de acesso: Sempre (Todos os dias)
Ao entrar na Internet acessa: Mídias Sociais/ Sites de Pesquisa/E-mail

Os dados produzidos referentes ao principal meio de acesso por eles 
escolhidos revelaram que os (6) alunos acessam a informação referente ao curso 
tanto pela Internet quanto na biblioteca, porém desses (3) preferem a Internet como 
primeira opção de pesquisa e (3) preferem a biblioteca. Buscando compreender as 
práticas de leituras dos alunos dos cursos técnico integrado ao médio, optamos 
por selecionar para a entrevista alunos que utilizam dispositivos móveis e que 
acessam a Internet com uma boa frequência, para assim delinear e entender quais 
as práticas de leituras contemporâneas dos alunos.

As informações obtidas das análises das entrevistas foram divididas em 
duas categorias, que se subdividiram em outras subcategorias. As categorias de 
análise das entrevistas foram: práticas de leitura oriundas da formação técnica e 
práticas oriundas das vontades individuais dos alunos.

As leituras oriundas da formação técnica são voltadas para dar apoio 
pedagógico na formação de competências e habilidades referentes a formação 
profissional.

2.3 Práticas de leituras oriundas da formação técnica
A formação técnica aqui referida pressupõe os fundamentos científicos 

e tecnológicos que sustentam uma determinada área do processo produtivo da 
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sociedade; neste caso específico, na área dos cursos dos alunos de: Edificações, 
Saneamento e Vestuário. 

Em suas falas, com relação à relevância das leituras, a maioria dos alunos 
coloca a leitura técnica como essencial para sua prática profissional; talvez por 
ser mais perceptível devido ao seu caráter operacional decorrente do “saber 
fazer”. Essa perspectiva condiz com o significado de técnica ou tecnologia como 
“atividade voltada para a prática” ou “aplicação de teorias” e mesmo por conta da 
expectativa com que o aluno tenha ingressado no curso. Nesse caso em particular, 
todos os alunos buscavam, além da formação básica do ensino médio, uma 
formação profissional, e suas expectativas é aprender as técnicas concernentes às 
atividades desenvolvidas na área. 

Para os alunos, os livros da formação técnica, além de contribuir com o 
ensino deles, também oportunizam leituras mais aprofundadas sobre a área que 
eles estão estudando.  O que se percebe em suas falas:

“Os livros da área técnica são essenciais, que, caso se a gen-
te for seguir a área, a gente vai ter uma base, já vai ter uma 
noção prévia do que a gente vai enfrentar. Às vezes dá até prá 
se aprofundar mais, tem uns livros que te deixam escolher 
entre ler superficialmente ou aprofundar mais”. -Thesco 

“Eu acho que é importante tipo pra aprimorar o conheci-
mento da gente sobre a área, pra saber o que realmente um 
profissional vai fazer, porque quando eu coloquei o curso, 
eu não sabia o que um técnico de saneamento fazia, então 
eu acho importante pra isso, pra saber no que vai servir a 
profissão da gente.” -Nanda 

Com relação às estratégias que eles utilizam para pesquisar sobre os 
conteúdos, eles afirmam que não utilizam uma estratégia específica, normalmente 
colocam o assunto que querem, no site do Google, Ebah! Yahoo.

“Quando a agente pesquisa alguma coisa, alguma matéria, 
algum trabalho que a gente vai pesquisar, a gente joga na 
Internet, geralmente em quase todos os casos que a gente 
encontra algo relacionado ao curso de ensino superior, ai 
aquilo está muito avançado, muito além do que a gente está 
vendo. A gente encontra mais é artigo de universidade, de 
monografia, pesquisa de mestrado, aí aquilo já está acima do 
nosso nível.” -Carlos
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Com relação à seleção da informação em ambientes digitais, Levy (1999, 
p. 68) já alertava que devido à quantidade de informações na web, com o uso da 
tecnologia inteligente, o problema é o de aproveitar a quantidade no que a rede tem 
de melhor e não afogar-se nela. Com o crescimento da Internet, um novo problema 
surgiu: como encontrar informações relevantes em um oceano de informações? 

Com relação às dificuldades de pesquisa de assuntos da área técnica na 
Internet, os alunos afirmaram ser muito difícil, pois eles não conseguem localizar 
conteúdo referente ao nível que eles estão estudando; eles dizem encontrar 
materiais de nível mais elevado. Conforme suas afirmações:

 “Bem pouco, pro curso de formação bem pouco, porque ge-
ralmente o que a gente encontra na Internet são geralmente 
artigos, mas quando a gente vai fazer uma pesquisa específi-
ca sobre a área é difícil de encontrar.” -Thesco

 “A maioria das matérias do curso (técnico) não tem livros, 
e na Internet também a gente não encontra, não acha, então 
termina por recorrer a algum livro da biblioteca e aqui tem e 
é a salvação.” -Pedro

Percebe-se que há uma fragilidade na construção do itinerário de leitura 
do aluno, ao navegar sobre assuntos relacionados a sua formação técnica, o aluno 
se perde ou não encontra, segundo Santaella (2011), para leitura na web, a leitura 
imersiva, onde, através de saltos que vão de um fragmento a outro, o leitor é livre 
para estabelecer sozinho a ordem informacional, pois, no lugar de um volume 
encadernado onde as páginas se apresentam em uma ordenação associativa que só 
pode ser estabelecida no e através do ato de leitura, há uma série de possibilidades 
de leitura. Surge na fala do aluno o leitor imersivo, e também o contemplativo. 
Porém nota-se que o aluno por não ter domínio do assunto pesquisado, acaba por 
perder-se nas tramas labirínticas da rede.

“É complicado, você pesquisa na Internet e não tem, não en-
contra, aí na biblioteca já tem o livro que ajuda.” -Iara 

Os alunos afirmaram que não localizaram a informação da web; a questão 
não é que não tenha informação relacionada aos cursos deles na web, eles que 
provavelmente não utilizaram os indexadores corretos para recuperar aquilo que 
poderia ser relevantes a eles. Pois em um outro momento, questionados sobre 
como eles percebem que a Internet contribui para o ensino deles, eles afirmam:
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“De todas as formas, primeiro porque é na área de sanea-
mento, a gente necessita da Internet porque às vezes, o que a 
gente não acha em livros, por exemplo escalas, que a gente 
não acha em livros, a gente acha na Internet; a questão de 
programas que a gente tem que fazer pra determinar uma 
área, pra fazer projetos também, a gente necessita da Inter-
net, ela é essencial. ” Pedro

“Como o Pedro falou, tem muitas coisas que a gente não 
encontra nos livros de jeito nenhum, tem que procurar na 
Internet, que nem o do (Prof. Y) de Biologia não tinha livro 
nenhum nessa biblioteca que falasse sobre umas folhas, ela 
teve que pedir pra não sei aonde aí fora daqui e trouxe pra 
cá, enquanto isso a gente pesquisava na Internet. Dai encon-
tramos um livro aí, pouco mas encontramos.” -Iara

Segundo os alunos, eles entendem que na Internet, seja difícil ter conteúdos 
e na biblioteca seja fácil; na Internet, pode ser um pouco mais difícil por conta da 
quantidade de informações, então é preciso saber como localizar, e os alunos não 
possuem conhecimento para utilizar estratégias de buscas, sentem dificuldade. 
Com relação à biblioteca, assim que eles entram na instituição assistem a uma 
palestra informando sobre as normas de biblioteca e a funcionalidade do sistema, 
quando vão à biblioteca, eles acessam o sistema e, se têm alguma dificuldade em 
localizar o livro, a equipe de bibliotecários localiza o livro que contém o assunto 
na área e entrega ao aluno, se certificando de que realmente aquele assunto irá 
contribuir para a pesquisa que o aluno pretende fazer. Na Internet, o Google e 
o Yahoo viram os bibliotecários deles, caso eles não pesquisem com os termos 
corretos, não terão como solicitar ajuda, a não ser que saibam como utilizar as 
estratégias de pesquisa e utilize filtros de busca. 

Na fala do aluno Pedro, podemos perceber essa questão claramente: 

“é em si, então tem muitos sites às vezes você entra, e que 
vai parar em outras coisas e acaba que você termina ficando 
muito desorientado. É muita informação, e muitas vezes são 
coisas muito mais complexas que às vezes não é aquilo que a 
gente está buscando, tem muito isso na Internet também, que 
a gente pesquisa uma coisa e é outra coisa. Recentemente fui 
pesquisar sobre tratamento químico em relação a resíduos 
sólidos, só que apareceram resíduos químicos e eu não achei 
sobre tratamento químico e aí eu fiquei prejudicado no meu 
seminário por causa disso” -Pedro
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Ainda com relação à pesquisa na Internet de assuntos relacionados à 
formação técnica:

“A Internet contribui bem pouco pro curso de formação, bem 
pouco, porque geralmente o que a gente encontra na Inter-
net são geralmente artigos, mas, quando a gente vai fazer 
um pesquisa específica sobre a área, é difícil de encontrar. 
A Internet tem muita informação realmente, mas nem toda 
essa informação é confiável; na biblioteca não, ela pode ter 
menos informação, mas a informação que ela tem é bem mais 
confiável do que você encontra na Internet. Pra mim, a Inter-
net é uma fonte de pesquisa infinita, lá você encontra de tudo, 
bom ou ruim, certo ou errado; a biblioteca é uma fonte de 
pesquisa limitada, porque aqui você só vai encontrar coisas 
boas teoricamente, só que às vezes com pouco acervo. Só que 
esse pouco acervo vale mais do que você encontra na Inter-
net, porque é muito mais confiável, um livro todo produzi-
do, com normas e tudo, principalmente quando um professor 
indica, do que a Internet, porque geralmente você encontra 
coisas que não têm certa confiança.” -Carlos

Ao relatarem suas práticas de leitura da formação técnica, os alunos, 
além de afirmarem a importância das leituras, buscaram, em muitos momentos, 
explicar as “facilidades” e as “dificuldades” encontradas por ele na pesquisa de 
um determinado assunto da área; demonstraram, mediante suas falas e gestos, a 
insegurança com que realizam pesquisas, porém podemos notar que essa dificuldade 
é somente com relação aos conteúdos da formação técnica; quando eles se referem 
a leituras que fazem como forma de distração ou assuntos de interesse individual, 
eles mostram bastante conhecimento; é o caso do aluno que está se formando, 
pretende fazer concursos para conseguir um emprego na área técnica e também 
fazer o Enem, disse que os conteúdos referentes ao ensino médio possuem grande 
quantidade de informação na Internet e têm muitos resumos.

“Eu prefiro pesquisar na Internet, porque são muitas coisas, 
então quando tem muito assunto, eu procuro mais pesquisar 
resumos, eu sou mais do tipo de ler resumo, entender o resu-
mo e fazer a atividade” -Pedro

Outro ponto positivo no que se refere a leituras na Internet, de acordo com 
os alunos, é a atualização das informações contidas na Internet, os sites estão 
constantemente sendo atualizados, 24h. Segundo eles, algo que acontece do outro 
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lado do planeta, a informação é divulgada instantaneamente; a TV possui qualidade 
referente à atualização também, porém, com a Internet, comunidades locais podem 
noticiar, trocar informações. Cada vez mais estamos sendo informados primeiro 
pela Internet e depois pela TV; então com relação à informação atualizada é uma 
vantagem que os alunos demonstraram valorizar.  Os alunos também se referiram 
ao acesso de vídeo aulas na Internet, visto que é possível rever as cenas várias 
vezes; caso não se compreenda uma fala, há a possibilidade de retornar e ver 
novamente.

“Acho que a Internet em si ela é a maior biblioteca que 
existe, porque ali você acessa tudo, basta você digitar uma 
coisa, que ele vai em todo canto, e ele acha qualquer tipo de 
assunto, de registro, de trabalho, de qualquer coisa. Ensino 
a distância é uma prova, em um certo horário você entra, e 
assiste à aula aqui ao vivo pelo computador, em tempo real, 
é interessante demais; você pode fazer em qualquer lugar, se 
você está aqui em Teresina, e você quer fazer um curso em 
Brasília, ai você pode fazer no conforto, em casa.” -Raquel

Os perfis de leitores, em suas práticas, fazem leitura de modo contemplativo, 
mas também quando navegam na web se tornam leitores imersivos, outros têm 
características de leitor movente e ubíquo. Segundo Santaella (2013, p.282), esses 
são os leitores contemporâneos, porém a escola tem um desafio de criar integração 
dos variados tipos de leitura existentes e delineadas em seus estudos: contemplativo, 
movente, imersivo e ubíquo.  Não sendo o objeto de estudo deste trabalho, saber 
se a escola tem trabalhado essa integração, penso que seria interessante um estudo 
para averiguar como as escolas estão se organizando com relação à integração das 
formas de leitura atuais com as formas de leituras anteriores. 

Com relação às práticas de leituras, os alunos acreditam que passaram a 
ler mais livros, por terem acesso aos livros da formação técnica, que têm uma 
introdução, começando com o conteúdo mais básico e vão aos poucos aprofundando 
a leitura para um nível mais complexo; eles veem como ponto positivo isso, pois 
podem aprofundar as leituras; acreditam que isso favorece o crescimento em 
relação as suas leituras, pois ali encontram livros com conteúdo além do conteúdo 
básico que eles estudam no nível técnico. 

“Depois que eu vim pra cá, acho que meu nível de leitura 
aumentou muito mais, por mais que do curso que eu estou fa-
zendo aqui, que é o técnico em edificações, é uma área que eu 
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me interesso né, a área da construção civil, então eu desen-
volvi muito mais a prática da leitura e tudo, dentro da área 
que eu quero, porque o acesso daqui também é bom”.-Carlos

A relevância de cada leitura está relacionada ao grau de dificuldade e 
necessidade de cada aluno. Assim, trago Grinspun (2009, p. 74), que assevera que 
“na tríade ciência, tecnologia e sociedade, a educação, por certo, tem um lugar de 
destaque pelo que ela produz e desenvolve, e principalmente pelo que ela pode 
construir”. E acrescenta que temos que educar o homem para aprender e fazer 
uso de novas tecnologias, desenvolver e refletir sobre a necessidade ou não de 
utilizá-las e, ao mesmo tempo, fazê-las aliadas de seu bem-estar e da sociedade. 
(GRISPUN, 2009).

Portanto, sobre as práticas de leitura da formação técnica, observa-se que 
a escola deve não só se preocupar em disponibilizar computadores e rede wifi 
para os alunos terem acesso à Internet; é importante planejar, juntamente com os 
professores e bibliotecários, um plano de formação do aluno, que vise à transmissão 
de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades para procedimentos e técnicas 
de busca e uso da informação na Internet.

2.4 Práticas oriundas das vontades individuais dos indivíduos

A importância da leitura para o aluno não se encontra apenas dentro dos 
muros da instituição escolar, mas além, no cotidiano de vida do aluno. A escola é 
o local que deve disponibilizar todas as possibilidades para que a leitura dentro e 
além dela seja possível, ou seja, a materialização da leitura crítica é para ser feita 
na escola, para além dela. 

Durante a entrevista, foi possível perceber que a dificuldade que os alunos 
têm com relação à busca de livros ou conteúdo da formação técnica é devido a eles 
não localizarem os conteúdos na Internet. Com relação às leituras oriundas das 
vontades individuais deles, questionados sobre o que eles estavam lendo: 

“Eu tô preso em uma, Games of Trones. Crônicas de gelo, 
com fé em Deus eu vou terminar, porque é grande.” -Carlos

“Eu tô lendo literatura Piauiense agora, e leio uns livros de 
romances, da trilogia dos 50 tons de cinza.” -Nanda

“Não conte a ninguém! foi muito ótimo esse livro e você vai 
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lendo e muitas vezes você não quer parar porque você quer 
saber o que vai acontecer, fica muito instigante aquela leitu-
ra, já teve vários livros que eu fico o dia inteiro lendo, não 
sinto vontade nem de comer, porque eu queria saber o que 
iria acontecer, também li alguns livros de autoajuda” -Iara

“Mangá online do site Mangahost.e, leio notícias também: 
jornais online e revistas.” -Thesco

“O príncipe Maquiavel ensina muito! Uma conduta pra você 
seguir.” -Pedro

Notamos nos depoimentos, que no que se refere à leitura oriunda das 
vontades individuais dos alunos, este se torna um leitor contemplativo, e ao mesmo 
tempo imersivo o que prova que uma prática de leitura não encerra a outra e que o 
leitor contemporâneo, é na realidade a junção de todos os leitores que se delineou 
através dos tempos.

3 CONCLUSÃO

Podemos, em síntese, afirmar que os alunos do curso técnico integrado ao 
médio do IFPI- Campus Teresina Sul, reconhecem a importância da leitura para o 
desenvolvimento educacional e sociocultural, e utilizam tanto os livros impressos 
quanto os conteúdos digitais e as tecnologias digitais para suas leituras. Admitem 
que, através da leitura, potencializam o conhecimento e têm uma melhor assimilação 
das aulas e dos conteúdos. O desafio, tanto para professores e bibliotecários, é 
oportunizar práticas diferenciadas de leituras, seja com livros impressos, os quais 
exigem uma leitura mais contemplativa, seja realizando leituras em ambientes 
digitais – leitura imersiva, ou em dispositivos móveis – leitura ubíqua, o problema 
pode surgir quando apenas um meio de transmissão de mensagem é utilizado. 

Ao serem questionados sobre as estratégias de pesquisa que eles utilizam 
para encontrar o que procuram, eles disseram que não utilizam nenhuma estratégia 
em especial, apenas colocam o a palavra que eles julgam remeter ao conteúdo 
solicitado na disciplina em estudo, relataram que sentem dificuldade quando o 
Google retorna resultados que eles não conseguem saber se é voltado para o nível 
de ensino deles. A maioria disse que não confiam nas informações que estão na 
Internet. Onde constatamos que os alunos precisam de uma orientação; eles disseram 
preferir quando o professor já indica um site ou lugar onde a informação possa ser 
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encontrada; quando isso não ocorre, eles se sentem um pouco desorientados
Numa visão geral, é possível observar que a forma como os alunos 

realizam suas leituras, tanto nos recursos analógicos como nos recursos digitais, 
no contexto educacional, faz toda a diferença. O leque de opções se configura 
como potencializador, do desenvolvimento de competências leitoras, habilidades 
e saberes compartilhados não só no ambiente escolar, como na vida social do 
aluno.  Esta perspectiva indica a possibilidade de uma mediação pedagógica 
emancipadora de articulação com o desenvolvimento de um pensamento crítico, 
criativo com atitude 

A análise dos questionários, aos quais os estudantes leitores foram 
submetidos, mostrou, no entanto, que as dificuldades de leitura das obras pertencentes 
ao currículo, se houveram, foram amenizadas pela intermediação do professor e a 
delimitação de itens e campos a serem estudados; que há, sim, confiança nos livros 
técnicos, mas que a pesquisa multimídia, quando bem direcionada, também evoca 
confiança e que essa “direção” depende do conhecimento prévio do aluno e das 
estratégias de busca executadas por ele; demonstrou ainda que, embora haja largo 
uso da web em pesquisas, esse uso carece de orientação e de uma metodologia que 
assegure ao estudante o alcance de um produto específico, de um recorte significativo 
do conteúdo em estudo. As considerações dos alunos e a observação de seus 
itinerários de pesquisa e leitura de modo geral também fazem ver que a pesquisa na 
web não torna irrelevante a contribuição dos livros impressos e de sua leitura in loco. 

Desse modo, concluímos que atualmente uma prática efetiva de leitura deve 
contemplar diversas possibilidades de leitura, diversos suportes e meios disponíveis, 
sejam analógicos ou digitais. A prática de leitura hipermídia e multimídia do leitor 
contemporâneo não prescinde da leitura de textos não virtuais. O desenvolvimento 
das habilidades na busca da informação contribui de modo diferencial para a 
formação de um leitor competente em qualquer ambiente, seja real ou virtual.

Faz-se frequentemente referências ao momento atual como “era da 
informação”, ou como “sociedade do conhecimento”. Se, em parte, essa 
denominação é adequada por considerar-se a quantidade e a rapidez da informação 
produzida, por outra parte, parece injusta se levarmos em conta que essa informação 
tem pouco alcance social, já que ainda se detém em poder de poucos e, se circula, 
não circula de maneira efetiva e igualitária entre todos. A informação digital 
remodelou sistemas de distribuição, modelos de negócios e a economia e levou 
à globalização de quase todos os setores. No entanto, este “efeito de rede” é mais 
do que a divulgação de informações. Trata-se de conexões. Não estamos mais na 
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era da informação, entramos na era da conexão. Quem pode acessar a Web pode 
participar. As conexões ampliam o alcance e o valor não apenas das informações, 
mas também das nossas relações, criando oportunidades para aprender, trabalhar e 
colaborar em uma escala sem precedentes.
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL NO CURSO DE BACHARELADO 

EM BIBLIOTECONOMIA NO PIAUÍ

Antônio Luís Fonseca Silva
Francisco Renato Sampaio da Silva

1 INTRODUÇÃO

Observa-se empiricamente que a busca contínua pelo conhecimento é 
umatarefa de responsabilidade pessoal dos discentes, e quase sempre essa tarefa 
apresenta certo grau de dificuldade por envolver muitas questões a esses atores de 
cursos de nível superior. Muitos precisam conciliar os estudos com suas rotinas 
de trabalho e família e isso contribui para o prosseguimento ou não no avanço 
dos estudos por partes dos egressos desse nível de ensino.Em contra partida, isso 
significa dizer que é preciso se direcionar um olhar crítico sobre o que está posto a 
estes em termos de oportunidade de qualificação. 

Confirma-se através do senso comum que há desinteresse de alguns cursos 
superiores no Piauí, em desenvolver especializações em sua área de formação. 
Sendo essa a realidade de graduações da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, 
há cursos com mais de dez anos que não possuem especializações ligadas às suas 
linhas de pesquisas. Isso se configura como um paradoxo, pois, o compromisso de 
assim contribuir com a formação dos profissionais que lançam sistematicamente no 
mercado de trabalho está sendo deliberadamente desconsiderada, essa iniciativa, 
para o senso comum deve partir a princípio do próprio curso. Há casos em que os 
conselhos de classes profissionais recomendam a não oferta de novas vagas com a 
evidente intenção de evitar a estagnação do mercado pelo lançamento sistemático 
de novos profissionais.

Sem esse “compromisso” por parte de alguns cursos superiores em ofertar 
qualificações aos seus egressos por meio de especializações, resta, a alguns 
discentes, a opção de se dedicarem com afinco aos seus estágios. Porém, para 
assim, conhecer os elementos concretos que se deixam revelar apenas através 
de um processo de pesquisa atrelado a um método científico controlado, é que 
esta pesquisa se propõe ao desafio de estudar sobre a busca do conhecimento dos 
discentes através dos estágios supervisionados contribuindo de forma efetiva para 



137
Olhares em movimento sobre a transversalidade dialógica da Biblioteconomia e Ciência da Informação.

sua evolução profissional na área da Biblioteconomia na cidade de Teresina.
Diante do exposto, ao se formar, ao discente é cobrada uma experiência 

mínima profissional. Essa está entre as exigências impostas pelo mercado de trabalho 
ao profissional. E isso pode ser configurado também como outro paradoxo enfrentado 
agora pelos egressos dos cursos superiores, pois, o recém-formado não apresenta 
ainda condições técnicas de atuar de forma plena. As condições técnicas profissionais 
ele vai adquirindo paulatinamente. E isso de certa forma chama a atenção quanto 
à qualidade da formação do profissional quando este apresenta em seu currículo 
apenas as experiências adquiridas em estágios, uma vez que ele para ser lançado 
no mercado precisa no geral de no mínimo seis meses de experiência profissional.

Com essa distorção observada entre a formação do profissional ofertada 
pelas Instituições de Ensino Superior (IES) e mercado de trabalho pretende-
se avaliar como o graduando de Biblioteconomia vê o estágio supervisionado 
contribuindo para a agregação de conhecimento na sua formação profissional 
bibliotecária.

Para isso devemos esclarecer que um importante qualificador na consecução 
desse ensaio científico se verificou empiricamente após várias participações em 
bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) por parte do pesquisador. Dessa 
forma, foi criado um caminho de aproximação deste com o objeto de pesquisa. 
Esta, que pretende contribuir de forma positiva, no preenchimento de uma lacuna 
na literatura na área que é muito carente de produções técnica – científica tratando 
de forma específica da problemática no estado do Piauí.

Para melhorar esse panorama da pesquisa sugere-se que já na graduação 
o discente receba por parte do corpo docente da IES desafios em pesquisar em 
profundidade temas que tratem da aplicabilidade biblioteconômica de forma 
prática e isso é possível com uma dedicação especial, com profundidade em suas 
leituras técnicas, na ousadia em debater questões que desafiem os graduandos 
a apresentarem suas próprias visões de como o mercado de trabalho absorve os 
profissionais recém formados com a pretensão de melhor entendimento de todas 
as partes envolvidas no processo de ensino e aprendizagem.Com isso, a produção 
científica inevitavelmente irá apresentar um crescimento que propiciará uma visão 
mais ampla das questões norteadoras na área da Biblioteconomia no estado como 
um todo.

Outro significativo qualificador para o desenvolvimento desse ensaio 
científico ancorou-se na oportunidade propícia em dialogar com o objeto de estudo, 
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ou seja, o estágio supervisionado em Biblioteconomia. E isso se deu através do 
recebimento contínuo de discentes advindos do curso mantido pela UESPI, pelo 
Centro Universitário Uninovafapi onde o pesquisador atua com profissional 
bibliotecário.

Porém, salienta-se que a escolha do presente objeto de estudo expressou 
uma opção ético-política do pesquisador. Tendo-se optado por discutir a formação 
profissional, este objeto necessita de delimitação. Para isso, necessita-se indicar 
que especificidades da formação profissional a pesquisa pretende estudar, qual o 
seu limite de alcance nas condições objetivas do pesquisador para realizá-la. 

Sendo assim, dentro das discussões da temática, optou-se por aquela 
especificidade que tem despertado interesse e recebido poucas reflexões, a questão 
do estágio supervisionado em Biblioteconomia.

Com esse olhar externo aos muros da IES que mantém o curso de 
Biblioteconomia, o objeto ora estudado é um tema de debates coletivos e não 
apenas do pesquisador, haja vista que as dúvidas se aguçaram a partir da experiência 
pessoal em receber discentes para a realização de estágios e dos discursos 
construídos entre o profissional bibliotecário e estagiário em Biblioteconomia, em 
que a temática se colocava na pauta de discussões.

Tendo delimitado dentro das diversas especificidades da formação 
profissional, o estágio supervisionado em Biblioteconomia como objeto de 
pesquisa, é preciso escolher de que forma, sob qual olhar, em que local a pesquisa 
iria se realizar e qual os sujeitos que dela participariam.

Assim, delimitou-se que o objeto de estudo compreenderia a realidade do 
curso através do estágio supervisionado. Neste processo, a questão central da pesquisa 
diz respeito à seguinte pergunta: como tem se dado à experiência de estágio no 
curso de Biblioteconomia da UESPI? Pois, o cotidiano da academia e a convivência 
com outros acadêmicos, que também realizam estágio em outras áreas, apontam 
problemas concretos em seu desenvolvimento. Portanto, há necessidade de se saber 
dos problemas do curso em análise para assim sugerir alternativas de melhoras.

Com isso articulado e tendo claro o objeto e o problema da pesquisa 
delimitou-se, para fins da realização do estudo, os seguintes objetivos: a) enunciar 
como os acadêmicos do curso de Biblioteconomia têm vivenciado a experiência de 
estágio supervisionado, bem como, se esta experiência articulada às supervisões de 
estágio e acadêmicos tem possibilitado apreender o significado social da profissão; 
b) revelar como os acadêmicos de Biblioteconomia entendem seus papéis neste 
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processo, e como as discussões sobre o projeto ético-político profissional são 
tratadas; c) articular como tem se dado a relação universidade/campo de estágio 
no processo da formação profissional do bibliotecário em Teresina.

Para a escolha dos sujeitos pesquisados utilizou-se o seguinte critério: 
graduandos que estejam cursando a quinta série do curso de Biblioteconomia da 
UESPI. Este segmento é representado por trinta e oito (38) partícipes. Pensou-se 
então nas técnicas e os instrumentos que poderiam ser utilizados no processo de 
coleta de dados, pois, o ato de pesquisar não se constitui em uma tarefa fácil. Ao 
contrário, exige rigor científico e capacidade do pesquisador em distanciar-se do 
objeto de estudo.

É esta a compreensão que levou este pequeno ensaio de construção de um 
trabalho científico, a examinar um dos aspectos que compreendem a formação 
profissional do bibliotecário no Piauí através do estágio supervisionado.

É necessário partir de uma proposta metodológica que não considere o 
espaço de formação profissional na graduação como processo pronto e acabado e, 
muito menos que este esteja livre de receber os diversos rebatimentos da realidade 
social na qual está inserido.

Considerando o objeto a ser pesquisado e a forma como ele se apresenta 
na realidade, optou-se pelo estudo de caso com uma abordagem qualitativa por 
estarem envolvidas compreensões humanas, por entender a capacidade deste 
método em analisar as questões particulares que envolvem a temática e, ao mesmo 
tempo mantê-la relacionada ao conjunto mais amplo com a qual está diretamente 
ligada.

Para Cesar (2006. p.4), “o caso é uma unidade de análise, que pode ser 
um indivíduo, o papel desempenhado por um indivíduo ou uma organização, um 
pequeno grupo, uma comunidade ou até mesmo uma nação”. 

O estudo de caso deve ser estudado dentro do contexto onde ocorre. Então 
encontramos reforço para adotarmos o estudo de caso nessa construção técnico-
científica.

Para Marins (2006), o “estudo de caso como estratégia de pesquisa 
deve ser importante, deve ser eficaz e deve ser relatado de maneira atraente” e 
principalmente não deve ser: “um longo histórico de uma unidade acompanhado 
de algumas tabelas que mostram apenas percentuais, geralmente, para encobrir 
respostas de poucos participantes, sobre variáveis pouco precisas”. (MARTINS, 
2006. p. 5).
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Segundo Yin (2005), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que se 
propõe abranger todas as abordagens especificadas na coleta e análise dos dados 
de forma empírica através de suas duas principais fontes, a saber: a entrevista e o 
questionário ou ambos ao mesmo tempo. 

Com isso exposto, esse ensaio científico para realizar a coleta de dados 
utilizou-se de um questionário composto por questões abertas por entender que 
possibilitam maior expressão dos sujeitos. Os mesmos foram enviados por e-mail 
e acompanhados de uma apresentação a cada um dos sujeitos envolvidos na 
pesquisa. É importante informar que os sujeitos tinham a liberdade de escolha 
para receber ou recusar o questionário.

Deste modo dos trinta e oito acadêmicos trinta e um aceitaram colaborar 
com a pesquisa, e destes, vinte e nove questionários retornaram preenchidos. 
Os questionários tinham um prazo de vinte dias para serem devolvidos, sendo 
enviados ao e-mail do pesquisador que a cada cinco dias fazia cobranças via 
e-mails aos participantes.

No retorno dos questionários realizou-se uma ampla leitura e análise do 
conteúdo de suas respostas tendo como parâmetro de análise a questão norteadora, 
proposta para o trabalho. No entanto, algumas questões apareceram com freqüência 
(repetidas) nos questionários sendo consideradas no decorrer do trabalho diante do 
significado que as mesmas apresentavam.

1.1 Breves fatos históricos da Biblioteconomia

Na vasta literatura sobre o histórico da Biblioteconomia encontrou-se 
afirmações de que a preservação de documentos se verifica já na primeira metade 
do terceiro milênio a. C. na cidade de Nipur. Onde foram encontrados preservados e 
organizados escritos cuneiformes numa espécie de biblioteca primitiva. De lá para 
os dias atuais já se passaram cerca de 5.000 anos de história humana preservada 
principalmente em espaços com a destinação de biblioteca.

No período mais recente, especificamente no ano de 1948 foram encontrados 
preservados jarros de barro que continha em seu interior, pergaminhos, que segundo 
a tradição local, foram “ocultados” em uma caverna por um povo antigo chamados 
de cópitas. Esses pergaminhos contam fatos sobre o cotidiano de pessoas anterior 
ao período do início da Era Cristã. 

Em terras brasileiras o registro da primeira biblioteca com o serviço ao 
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usuário pertencia ao Instituto Mackenzie que no ano de 1827 foi a primeira a 
realizar de fato, o empréstimo de livros domiciliares. Essa biblioteca existia 
como suporte ao curso de direito da instituição. Atendia a professores e alunos 
(BANDEIRA, 2007, p. 25). Porém, Fonseca, (1979); Sousa, (2010) afirmam que 
a primeira biblioteca pertencia aos jesuítas instalados no estado da Bahia, contudo 
essa primeira biblioteca não atendia a solicitação de empréstimos como frisado 
por Bandeira (2007).

A Biblioteconomia como área do conhecimento no Brasil surgiu em 11 de 
julho de 1911, essa histórico foi contado e recontado por muitos autores da literatura 
especializada que agora não cabe citar apenas alguns, quando foi instituído o 
primeiro curso de formação voltado para a área no país. O curso foi criado através 
do decreto nº 8.835 daquela mesma data, onde era voltado para capacitação dos 
funcionários da Biblioteca Nacional (BN) no Rio de Janeiro. Desde então a arte 
biblioteconômica vem sofrendo alterações e adequações através de leis e decretos 
para sua expansão em todo o país. Esse curso foi extinto em 1922. 

No ano de 1931 reabre apresentando nova metodologia inclusive relacionada 
com o tempo de duração passando de um para dois anos e com substituição de 
disciplinas como iconografia e numismática pelas de história literária e cartografia 
(BANDEIRA, 2007, p. 39). 

A primeira associação que representava uma classe de profissionais 
bibliotecários nasceu em São Paulo no ano de 1938. Trata-se da Associação 
Paulista de Bibliotecários (APB) fundada por Rubens Borba de Moraes que via no 
movimento associativo uma saída para o desenvolvimento da Biblioteconomia. 

Essa associação seguia as diretrizes e influências da Association Library 
American (ALA) que desde o ano de 1875 congregava mais de mil membros. 
Assim, apresentando ligação direta ou não, com o instrumento social biblioteca 
verifica-se que os Estados Unidos da América tornaram-se a maior potência 
mundial em todas as áreas do conhecimento humano e nisso afirma-se que a 
Biblioteconomia tem uma efetiva contribuição.

Verifica-se que o conhecimento do histórico da Biblioteconomia passa 
também pelas formas de atualização profissional. Essa diz respeito à participação 
dos profissionais em eventos e encontros com o intuito de atualização. Dessa 
forma, a primeira conferência internacional de bibliotecários ocorreu de 02 a 05 
de outubro do ano de 1877. (FONSECA, 2007, p. 101). 

E o primeiro Congresso Brasileiro de Biblioteconomia realizou-se em 
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Recife, em julho de 1954 (FONSECA, 2007, p. 109). Daí essa profissão apresentar 
desde muito cedo a tendência de renovação constante e com isso aludem-se que o 
profissional bibliotecário não pode ficar alheios a todos esses movimentos. Mesmo 
em terras piauienses.

O desenvolvimento inicial dos cursos de Biblioteconomia no Brasil, 
segundo Job; Oliveira (2006) sofreu inicialmente influências do modelo humanista 
francês, entretanto e por influência social e política da ALA, em fins da década de 
trinta do século XX próximo passado já manifestava forte tendência à adoção do 
paradigma norte-americano, onde teve sua consolidação nos anos 1960 e o qual 
vem prevalecendo até os dias atuais nas escolas de Biblioteconomia brasileira.

Lemos (2008, p. 108) baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) diz que no Brasil existem cerca de 2.000 a 4.000 bibliotecas 
públicas. De acordo com dados do ano de 2015 do Ministério da Cultura (MinC) 
existem no Piauí 219 bibliotecas públicas que atendem a 35 mil famílias, com 
um acervo em torno de 76 mil livros disponibilizados. Destas bibliotecas, 12% 
possuem acesso a internet. 

Essa modalidade de biblioteca é a responsável em diminuir as diferenças 
entre os que têm acesso e os que não têm acesso à informação de qualidade.

A primeira biblioteca pública instalada no Brasil deu-se em quatro de 
agosto do ano de 1811 no estado da Bahia (MORAES, 2006, p. 156) e em cujo 
nascedouro já contava com um bibliotecário chamado Lúcio José de Matos. 

Nos dias atuais no Nordeste brasileiro a Biblioteconomia está presente em 
todos os estados através de cursos instalados em universidades públicas federais 
e estaduais. Em nível nacional está também presente em faculdades privadas com 
também duração de quatro anos. 

O primeiro curso implantado na Região Nordeste do país foi no Estado 
da Bahia no ano de 1942 e o último a ser implantado foi no Estado do Piauí. 
Essa implantação tardia do curso no Piauí deveu-se a fatores internos que dizem 
respeito a questões profissionais e políticas de forma localizada. 

Com a criação da Universidade Federal do Piauí (UFPI) em 01 de março de 
1971 torna-se imprescindível a existência do profissional bibliotecário. Argumenta-
se que esse momento seria o ideal para se criar no Piauí o curso, porém, a realidade 
observada foi que houve uma pausa muito grande de trinta e um anos entre a 
criação da UFPI e a implantação de fato do curso de Biblioteconomia pela UESPI 
em 2002. 
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E nessa grande pausa se achou melhor importar o profissional de estados 
vizinhos a exemplo do Maranhão, Ceará, Pernambuco para assim atender a 
demanda que o mercado de trabalho “insipiente”, porém, crescente, há época 
necessitava. 

Dessa forma, existem atualmente no Brasil 42 cursos de Biblioteconomia 
e/ou Ciência da Informação em funcionamento, contudo, a distribuição destes 
cursos de acordo com as regiões brasileiras é feita de forma irregular existindo 
concentração na região Sudeste conforme quadro abaixo:

Quadro 01 - Quatitativo de cursos de biblioteconomia no Brasil

CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA EXISTENTES POR REGIÃO 

Regiões
Quantidade de cursos

TOTAL
Federais/ Estaduais Particulares

Norte 2 0 2
Nordeste 11 0 11
Centro-Oeste 3 2 5
Sudeste 7 10 17
Sul 6 1 7
TOTAL 29 13 42

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – (INEP) 

1.2 A criação do curso de Biblioteconomia no Piauí

Com o exposto acima, no Piauí, a UESPI implantou o curso de Bacharelado 
em Biblioteconomia em 17 de outubro de 2002, este sendo autorizado pela resolução 
do Conselho Universitário (CONSUN) nº 053/2002 e sendo reconhecido em 27 de 
fevereiro de 2008 por meio do parecer CEE/PI nº 040/2008. Esse estado federado 
foi o último dentre os da região Nordeste a reconhecê-lo. Assim sendo, o primeiro 
vestibular aconteceu em 2003. Conforme consta no projeto do curso cedido pela 
coordenadoria do curso de Biblioteconomia da UESPI.

A primeira turma foi lançada no mercado de trabalho no ano de 2007 
colocando vinte e oito profissionais aptos ao mercado de trabalho um número 
considerável de profissionais capacitados para gerenciar a informação em variados 
espaços.

Com o propósito de justificar a criação do curso de Biblioteconomia, a 
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UESPI (2011) comenta: 

[...] justifica-se pela nova realidade que começa a disseminar 
em nosso Estado, a proliferação de Faculdades que, certa-
mente, irão necessitar de profissionais qualificados para gerir 
as suas bibliotecas e, ao mesmo tempo, com o acréscimo de 
IES pressupõe aumento de cursos superiores que tracem con-
sigo usuário potenciais ao acesso bibliográfico.

O curso de Biblioteconomia da UESPI, a exemplo dos demais estados 
brasileiros, é ministrado por profissionais bibliotecários advindos do mercado de 
trabalho sem formação docente, porém, com vasta experiência técnica.

Com isso, nasce de fato a Escola de Biblioteconomia piauiense com 
conotações particulares únicas que nesse momento não é objeto inserido 
nessa pesquisa. Mesmo levando em consideração a vinda do vizinho Estado 
de Pernambuco da primeira bibliotecária para assumir o cargo de diretoria da 
Biblioteca Pública do Estado no ano de 1971. Essa profissional bibliotecária 
foi também à responsável por criar em 1980 a Associação dos Bibliotecários do 
Estado do Piauí (ABEPI). 

Da criação da ABEPI até a implantação do curso de Biblioteconomia no 
Piauí passaram-se mais outros vinte e dois anos. Isso ocasionalmente provoca 
um forte desconhecimento do profissional bibliotecário junto à sociedade tida 
como sociedade da informação que em casos específicos e realidades distintas 
pelo país afora têm apenas o instrumento biblioteca como promotora de inclusão 
social dos menos favorecidos.

Verificam-se nos discursos políticos que são fartos os argumentos em favor 
da biblioteca, porém, na prática não é isso que se verifica (Targino, 2006), pois, 
em nenhumas das constituições Federal e Estadual a biblioteca é mencionada 
como um instrumento socializador merecendo uma artigo ou mesmo um inciso 
onde fique claro a sua função educacional e cultural junto a sociedade de forma 
geral, pois:

É preciso que o povo se conscientize da relevância da cul-
tura não só como conquista, mas também como arma, pois 
se a emancipação dos homens leva a um desenvolvimento 
da cultura, o desenvolvimento da cultura acelera a hora des-
ta emancipação. E mais que isso, é imprescindível profun-
da conscientização por parte do bibliotecário. (TARGINO, 
2006, p. 65).   
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Com essa fala Targino (2006) reorganiza a condição do ser bibliotecário 
como um fomentador cultural e também educacional. Não sendo permitida a 
separação do espaço biblioteca em uma espécie de apêndice onde tanto faz a sua 
existência ou não. Mas para isso, o profissional bibliotecário precisa mudar a sua 
concepção profissional. Saindo de sua “zona de conforto” para também se tornar 
um ser partícipe no processo sócio-político-pedagógico. Por que: 

A conscientização do que é e o que faz o bibliotecário nos 
traria chances de integração ao processo de avanço socioeco-
nômico e cultural. Ocorrendo essa integração, a ampliação do 
mercado de trabalho e o fortalecimento do status profissio-
nal seriam conseqüências naturais e inevitáveis. (TARGINO, 
2006, p. 120)

Para essa pesquisa, o bibliotecário engloba o ser social, o ser político e 
o ser pedagógico na formação de uma sociedade e não está de forma nenhuma 
alheio a esse processo, mesmo que “enquanto muitas bibliotecas se movem no 
contexto virtual possibilitando o acesso às publicações eletrônicas e à internet, 
outras permanecem estoques de documentos cujo objetivo é sua localização para 
empréstimo e consulta”. (MACIEL; MENDONÇA, 2006, p. 7).

1.3 O descaso das bibliotecas em Teresina – Piauí

O Fórum Permanente das Bibliotecas do Piauí (FORPEBI) realizou um 
levantamento de dados referente ao número de bibliotecas existentes em Teresina 
e se essas possuíam o profissional bibliotecário em seu quadro funcional. Segundo 
o FORPEBI, o número é de apenas 37 bibliotecas. O número de bibliotecários 
gerenciando esse espaço é de apenas 19 profissionais o equivalente a 52% das 
bibliotecas pesquisadas. 

Das 36 bibliotecas levantadas pelo Fórum, 09 bibliotecas são universitárias 
e possuem o profissional bibliotecário: a biblioteca Central e Setoriais da UFPI, 
UESPI, Instituto Federal do Piauí (IFPI), Centro Universitário Uninovafapi 
(UNINOVAFAPI), Instituto Camilo Filho (ICF), Faculdade de Ciências Medicas 
(FACIME), Faculdade Integral Diferencial (FACID), Faculdade Santo Agostinho 
(FSA), e Faculdade Piauiense (FAP). 11 são especializadas e 17 estão distribuídas 
entre escolares e públicas. 

Levando em consideração esses dados pesquisadosreafirmam o que para 
Targino (2006) seria um descaso com a Biblioteconomia em Teresina por parte 
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das autoridades municipais e estaduais uma vez que a cidade possui setenta 
escolas da rede municipal no perímetro urbano e dezoito no perímetro rural. Na 
rede estadual na capital do estado existem 168 unidades escolares autorizadas 
pelo Conselho Estadual da Educação. Somando as duas configurações escolares a 
cidade de Teresina possui 256 unidades escolares e o FORPEBI encontrou apenas 
17 bibliotecas públicas instaladas de forma insatisfatória.

Os dados relevantes apurados pelo Fórum geram contradições na sociedade 
dita da informação que acumula riquezas, produz e dissemina informações, se 
comunica em rede favorecendo a globalização. Porém, a informação ainda custa 
caro e trás diferenças para quem pode e quem não pode pagar por ela. 

Sendo esse um dos motivos pelo qual a sociedade da informação ainda não 
conseguiu coadunar as diferenças culturais da população que fica a esperar por 
oportunidades. Estas ainda têm de ser conseguidas através de cotas e de leis de 
inclusão, ou seja, através da obrigatoriedade do Estado em reconhecer no cidadão 
o seu meio de existência de fato. E de se estabelecer-se como nação. 

Dentre essas obrigatoriedades, está a criação de pelo menos uma biblioteca 
pública em todas as cidades do território brasileiro, com o fim de se dar suporte e 
impulso educacional e social a sua população local. Inclusive essa é a proposta da 
Lei Nº 12.244 de 24 de maio de 2010. 

De acordo com o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) do 
Governo Federal (2015), o Piauí é o Estado mais carente em termos de bibliotecas 
possui apenas 219 bibliotecas públicas em todo seu território. 

O Governo do Estado através do Portal http://www.piaui2008.pi.gov.
br/ informa que possui 363 unidades, somente em áreas rurais de 61 dos 224 
municípios do Estado. Atendendo a mais 35 mil famílias, com um acervo em torno 
de 76 mil livros disponibilizados. Com isso, sabendo que existem 224 cidades 
no Piauí, e que a cada ano a UESPI lança em torno de 15 novos profissionais 
bibliotecários no mercado, daí pode-se aferir que serão necessários entorno de 
quatorze anos para atender a demanda somente com as bibliotecas públicas nas 
diversas cidades piauienses.Dessa forma, para a Biblioteconomia no Piauí, existe 
um grande caminho a ser trilhado e um campo de trabalho a ser desbravado.

Outrossim, essa biblioteca dita pública a que a Lei citada se refere, teve 
sua origem imediata como um produto nascido da revolução industrial que teve 
início no século XVIII, possui uma característica singular que é a de acompanhar 
e se ajustar a sociedade, mas mantendo uma integridade enquanto a observação 
das suas funções de disseminadora do saber, espaço democrático, preservadora 

CAPÍTULO 08 - O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO CURSO DE BACHARELADO EM BIBLIOTECONOMIA NO PIAUÍ



147
Olhares em movimento sobre a transversalidade dialógica da Biblioteconomia e Ciência da Informação.

da memória e também uma estimuladora da educação, em muitos casos Brasil 
afora, a única oportunidade educativa através do reconhecimento do cidadão, de 
que se vive em uma globalização. Este cidadão também deve está preparado para 
responder adequadamente aos seus efeitos, manifestações políticas e econômicas.

1.4 Currículo mínimo do curso de Biblioteconomia

 Surgiu em 1962 com a obrigatoriedade dos diplomas expedidos pelas escolas 
de Biblioteconomia serem registrados na Diretoria de Ensino Superior (DES-
Mec) do Ministério da Educação (MEC).A idéia de currículo mínimo apresenta 
ligação direta com duas correntes de formação do profissional bibliotecário. Uma 
está ligada a formação cultural e humanística enquanto a outra corrente prioriza a 
formação baseada em processos técnicos.

 Com a adoção do currículo mínimo pelas escolas de Biblioteconomia 
são contemplados os conteúdos dessas duas correntes numa espécie de 
esforço concentrado visando à formação do profissional. Esse currículo 
mínimo foi elaborado por uma equipe de professores consagrados da literatura 
biblioteconômica, no entanto, foi quase totalmente modificado pelo Conselho 
Federal de Educação (CFE) causando certo desconforto na classe bibliotecária. 
Almeida (2012, p 71) diz que o “descontentamento da classe pressupõeque os 
professores de Biblioteconomia sejam os mais preparados para apontar diretrizes 
de ensinona área e prognosticar o seu futuro [...] e as demandas e necessidades da 
região onde atuam.

 Outro passo importante dado no sentido de criação do currículo mínimo 
está ancorado na Lei 4.084/62 que dispõe sobre a profissão de bibliotecário e 
regula seu exercício dentre outras coisas diz o seguinte:

Do Exercício da Profissão de Bibliotecário e das suas atribui-
ções Art. 1º A designação profissional de Bibliotecário [...] é 
privativa dos bacharéis em Biblioteconomia, de conformida-
de com as leis em vigor. Art. 2º O exercício da profissão de 
Bibliotecário, em qualquer de seus ramos, só será permitido: 
a) aos Bacharéis em Biblioteconomia, portadores de diplo-
mas expedidos por Escolas de Biblioteconomia de nível su-
perior, oficiais, equiparadas, ou oficialmente reconhecidas; 
b) aos Bibliotecários portadores de diplomas de instituições 
estrangeiras que apresentem os seus diplomas revalidados no 
Brasil, de acordo com a legislação vigente. (BRASIL, 1962).
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 Somando-se a esses, cita-se outro importante instrumento de reforço para 
o fortalecimento do currículo mínimo. Trata-se da implantação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais específicas para o ensino de Biblioteconomia estabelecidas 
apenas no ano de 2001 por meio do Parecer do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) 492/2001 que veio a oferecer mais flexibilidade as IES para construírem 
seus currículos direcionados a atender as demandas regionais. Isso foi o que 
ocorreu com a UESPI em 2002 quando criou o curso de Biblioteconomia no Piauí 
que deixou assim de “importar” os profissionais de estados vizinhos configurando 
desta forma em medida econômica para o estado.

1.5 Aspectos legais do estágio supervisionado

O estágio supervisionado é uma atividade curricular obrigatória integrante 
do Projeto Pedagógico que oportuniza a relação entre a prática e a teoria. 
Ajustando-se aos dispositivos do Decreto n.º 87.497 de 18 de agosto de 1982, 
que regulamenta a Lei n.º 6.494, de 07 de dezembro de 1977, que dispõe sobre 
o estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino superior, entre outros, e 
que no seu artigo 1.º (que interessa nessa pesquisa) ressalta que: § 2.º - O estágio 
somente poderá verificar-se em unidades que tenham condições de proporcionar 
experiência prática na linha de formação do estagiário, devendo o aluno estar em 
condições de realizar o estágio segundo disposto na regulamentação da presente 
Lei (Redação dada pela Lei n.º 8.859, de 23/03/1994.). § 3.º - Os estágios devem 
proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem e serem planejados 
em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares (Incluídos 
pela Lei n.º 8.859, de 23/03/1994). Artigo 4.º - “... O estágio não cria vínculo 
empregatício de qualquer natureza...”. Com isso, o estágio supervisionado deve 
constar no PPC com suas regras definidas pelo colegiado do curso.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Serão apresentados nesse capítulo os resultados se discussões para 
os questionamentos feitos discentes em relação à importância do estágio 
supervisionado contribuindo na sua formação técnico-científica quando no quinto 
semestre do curso de Biblioteconomia da UESPI. 
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2.1 Visão dos acadêmicos de Biblioteconomia que desenvolvem o estágio 
supervisionado.

Nesse momento a pesquisa querendo saber a idade e sexo dos estagiários 
graduandos de Biblioteconomia obtém como resposta que 71,42% são do sexo 
feminino mantendo assim a tendência feminina na profi ssão. Para Fonseca et al. 
(2005), as mulheres são maiorias nos cursos de graduação em Biblioteconomia 
talvez, em função da interdisciplinaridade da área de profi ssionais que trabalham com 
a informação. Para Cunha (1981, p. 24) “esse caráter feminino da biblioteconomia 
se enquadra dentro das profi ssões que se adaptam melhor à natureza feminina, às 
qualidades espirituais, ao instinto de dona de casa da mulher”. O sexo masculino 
fi cou representado por 28,58% dos respondentes.

Em relação à idade a pesquisa obteve dos questionários que 85,71% estão 
entre os 21 e 28 anos e 14,29% estão entre os 29 a 40 anos. Com esses dadosa 
pesquisa pode vislumbrar que o perfi l jovem do futuro profi ssional bibliotecário 
será mantido, pois, antes dos 30 anos a maioria estará na profi ssão ocupando as 
vagas que serão geradas naturalmente pelo mercado de trabalho.

Gráfi co 01

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

A pesquisa quis saber dos estagiários de Biblioteconomia a ordem de 
importância para eles de três aspectos positivos e três negativos observadas no 
estágio supervisionado em Biblioteconomia (Gráfi co 2) e assim verifi cou que 
a prática profi ssional; os laços afetivos; ajuda do profi ssional bibliotecário na 
elaboração de relatórios; liberdade em dirigir-se ao bibliotecário supervisor de 
forma direta; vivência da rotina de trabalho da biblioteca; o aprendizado em lidar 
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com o usuário e networking estão presentes nas falas dos investigados
Por outro lado a pesquisa verifi cou que os aspectos negativos encontrados 

nas respostas dos partícipes foram argumentações que se repetiam quais sejam: 
burocracia; cansaço físico; falta de tempo; certo grau de desapontamento; 
processo de seleção falho; falta ou nenhum acompanhamento dos professores 
da UESPI aos estagiários nos locais de estágio; os supervisores dos estágios não 
têm repassado o conhecimento necessário ao aluno; os alunos têm desempenhado 
funções destinadas a outros colaboradores das instituições- desvio de função; falta 
de atenção dos supervisores; falta de treinamento; falta de interesse do profi ssional 
em direcionar o estagiário.

Gráfi co 02

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Diante das respostas positivas e negativas fornecidas pelos estagiários 
estudados, a pesquisa baseada em Braga (1999), pode afi rmar que o estágio mesmo 
com essas fortes negativas observadas, é de extrema importância na formação 
profi ssional por retratar a realidade do mercado de trabalho possibilitando ao 
estagiário consolidar a sua profi ssionalização.

A pesquisa indagou aos estagiários sobre o seu conhecimento do projeto 
ético-político de Biblioteconomia para verifi car se o que é elencado no projeto 
faz parte do cotidiano dos estagiários. Contudo, a maioria formada por 85,72% 
afi rma não conhecer o projeto. Essa indagação aos estagiários se confi gura em 
uma questão de estrema importância porque no projeto é engendrado todo o 
contexto da graduação e conforme Oliveira e Piccinini (2012)é nesse momento 
que as escolas de Biblioteconomia, tanto públicas ou privadas, organizam a 
forma de desenvolvimento do seu sistema de estágio que é operacionalizado de 
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acordo com as especifi cidades de cada instituição. Levando em consideração as 
particularidades de cada região, bem como, as maneiras práticas de inserção dos 
discentes no mercado de trabalho. 

Porém, dos14,28% que afi rmam conhecer o projeto, no entanto, não sabiam 
explicar o que constava em seu conteúdo. Após essa explanação a pesquisa mostra 
no Gráfi co 3 o grau de conhecimento por parte dos estagiários, do projeto ético-
político de Biblioteconomia da UESPI.

Gráfi co 03

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

A pesquisa tendo como intenção verifi car as estratégias de aprendizado 
adotadas pelos estagiários no estabelecimento de conexões entre as demandas que 
lhes são postas nas atividades do campo de estágio e os ensinamentos da sala de 
aula. Verifi cou que para 86% dos respondentes essa estratégia não existe porque 
em sala de aula a teoria repassada através dos conteúdos não apresenta a ligação 
necessária para o ensino prático. 

Para 14% dos graduandos pesquisados a estratégia adotada está 
especifi camente representada nas “conversas informais” que mantém com o 
profi ssional bibliotecário supervisor do estágio. Os graduandos afi rmam que o 
profi ssional está bem mais apto do que os docentes para repassar a teoria aplicada 
em sala de aula através das práticas aplicadas nos estágios. 

Esse ensaio científi co encontra na fala de Cohen (2007) subsídios que 
podem explicar esse fenômeno. O autor em sua obra A juventude difícil: retrato 
econômico e social da juventude francesa (tradução nossa) diz dentre outras coisas 
que, em determinado instante, os estágios perpassam as fronteiras indo além da 
complementação dos conhecimentos adquiridos e isso proporciona facilmente a 
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inserção do futuro profi ssional no mercado de trabalho. 
Assim, conforme o Gráfi co 4 mostra o estagiário de Biblioteconomia 

apresenta razoavelmente estratégias que o ajuda a estabelecer a conexões entre a 
teoria da sala de aula e a prática nos campos de estágio e isso é um item positivo 
por mostrar que as práticas docentes estão sendo absorvidas por uma parcela 
considerada dos discentes.

Gráfi co 04

Fonte: Dados da Pesquisa, 2016.

Este estudo, referindo-se à importância do estágio para a formação do 
profi ssional, indagou dos graduandos se, a partir da experiência do estágio 
supervisionado desenvolvido por eles e nas condições que lhes são familiares, 
consideram-se habilitados para o exercício profi ssional. 

Os resultados mostram na Figura 5 que 57,15% dos entrevistados acreditam, 
levando em consideração a atual confi guração dos estágios supervisionados, não 
estarem devidamente habilitados profi ssionalmente. Porém, a pesquisa quer 
ressaltar que o estagio é apenas um pequeno passo para a difícil tarefa de um 
profi ssional bibliotecário com graduação lançado no mercado de trabalho. E que 
também é necessário o desenvolvimento da cultura da educação continuada do 
egresso que se fará profi ssional que almeja a qualifi cação. 

Por outro lado esse estudo, baseado nas respostas ao questionário, afi rma 
que 42,85% dos graduandos em Biblioteconomia reúnem condições positivas de 
habilitação profi ssionais. Antunes; Dantas (2003) nas suas falas dizem que o mercado 
de trabalho absorve apenas os profi ssionais competentes, que satisfatoriamente 
reúnam conhecimentos, habilidades e atitudes positivas que sejam favoráveis 
ao desenvolvimento organizacional e pessoal. Baseada nesse pressuposto, essa 
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pesquisa pode afi rma que o objetivo maior, do curso de Biblioteconomia, é propor 
aos seus discentes que desenvolvam com interesse o estágio supervisionado, dê 
valorização a educação continuada através de treinamentos. Assim, o egresso 
encontra condições reais de desenvolvimento profi ssional.

Gráfi co 05

Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

3 CONSIDERAÇÕES E SUGESTÕES FINAIS

Ao chegar ao término deste trabalho, esta pesquisa quer registrar a 
importância de tê-lo realizado. Os diversos panoramas que se revelaram sobre 
o objeto de estudo possibilitaram ousar discutir e compreender a realidade 
aqui expressa, bem como lançar mão de algumas refl exões que possibilitem 
avançar no debate da formação profi ssional no Curso de Biblioteconomia da 
UESPI, ressaltando que, estados de dúvida ainda permanecem acompanhando o 
pesquisador, o que indica que caminhos ainda precisam ser percorridos.

O objeto de estudo, revelou-se através dos dados levantado que ainda precisa 
muito avançar. Neste sentido para que se possa refl etir um pouco mais, a pesquisa 
retoma os objetivos propostos, para que se possam entender essas refl exões. Dessa 
forma, os objetivos eram: enunciar as experiências de estágio supervisionado 
verifi cando as articulações existentes entre supervisões de estágio e acadêmicos do 
curso de Biblioteconomia. Revelar como os acadêmicos do curso entendem seus 
papéis neste processo e articular como tem se dado a relação universidade/campo 
de estágio no processo da formação profi ssional do bibliotecário em Teresina.

Com esses objetivos alcançados o ensaio científi co respondeu a indagação, 
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a saber: como tem se dado à experiência de estágio no curso de Biblioteconomia 
da UESPI?. Talvez as respostas dadas ao questionamento presente no gráfico 5 
acima, encerra uma visão negativa do curso, porém, a pesquisa vem esclarecer que 
nenhum curso forma plenamente os seus egressos. Haverá sempre lacunas a serem 
preenchidas por indeterminadas ocorrência durante o percurso da graduação.

Portanto, a pesquisa quer reafirmar que mesmo diante dos aspectos 
negativos levantados por esse ensaio, é de extrema importância que haja a abertura 
da discussão por parte dos atores envolvidos no processo de formação profissional 
levando em consideração as respostas dos graduandos com relação ao estágio 
supervisionado como item indispensável à formação de nível superior. 

Essa discussão está relacionada à agregação de valores éticos, técnicos 
e principalmente coletivos. No entendimento dessa pesquisa há muito a se 
fazer para que o profissional bibliotecário seja reconhecido pela sociedade a 
exemplo dos outros profissionais como os advogados, médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, fisioterapeutas, educadores físicos para citar alguns. Haja vista 
que mesmo após a fundação da ABEPI no ano de 1980, se observa através 
do senso comum, que se tenha havido influência por parte dos profissionais 
bibliotecários em suas famílias para que alguns de seus membros seguissem a 
profissão por admiração aos seus pais. Fato rotineiro e baseado unicamente na 
observação do senso comum, para as outras profissões. Está presente nessa prática 
a desacreditação do próprio bibliotecário por ele mesmo? Também baseado no 
senso comum, se tem conhecimento de descendentes dos bibliotecários seguirem 
as profissões de advogados, engenheiros, enfermeiros, administradores, arquitetos 
e etc. em detrimento da profissão de bibliotecário e isso de forma abstrata reflete 
indiretamente no “enfraquecimento” de qualquer profissão. 

Considera-se baseados nas várias falas dos sujeitos presentes nesse ensaio 
científico, que o tema ora estudado não se esgota, ao contrário, vem propor várias 
discussões no âmbito acadêmico do curso. Como a necessidade de engajamento 
entre coordenação, corpo docente, corpo discente e profissionais bibliotecários. 
Todos num esforço concentrado, pois, acreditamos que todos esses atores têm algo 
a contribuir visando o reconhecimento social da profissão bibliotecária no Piauí.
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ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS E 
OS SABORES DA SUA LEITURA:

Uma interlocução biblioterapêutica entre a 
personagem e uma paciente oncológica infantil

Lucas Veras de Andrade 
Ana Caroline Viana de Melo

1 INTRODUÇÃO

A nomenclatura do relato a ser descrito em nada se assemelha as maravilhas 
apresentadas e vivenciadas pela personagem principal desta memorável fábula. 
No entanto, decidimos por assim apresentá-la, por a personagem que aqui vamos 
demonstrar, sugerir características que muito convergem em termos de coragem, 
meiguice e fantasia com a Alice do imaginário da história. Outro aspecto que 
também nos permite assim defini-la, são as várias possibilidades que a terminologia 
“maravilhas” nos possibilita entender. Porém, esta polissemia de sentidos só 
poderá ser compreendida no decorrer da leitura deste escrito. 

Antes de qualquer entendimento que queiramos possibilitar ao leitor, é 
preciso como qualquer fábula e narrativa apresentar as partes iniciais da construção 
de seu enredo. Ou seja, os personagens que o circundam, a situação inicial para 
que a mesma apresente um clímax e por fim, um desfecho. Lembrando que as 
partes acima divididas, identificam claramente a personagem desta intervenção, 
como imergimos em seu mundo, o(s) ponto(s) de maiores tensões na execução 
biblioterapêutica. E por fim, o final da história a ser narrada.

Desse modo, nossa protagonista se chama Alice6. Uma linda garotinha de 
11 anos, diagnosticada com câncer em estado avançado e maligno. Que por conta 
disso, muda toda sua trajetória, inclusive sua própria concepção de vida. Após a 
descoberta da doença teve que deixar o aconchego do seu lar, e com isso, passar 
a viver ou no hospital (quando da necessidade do uso de medicação) ou na casa 
de familiares em outra cidade (em função de sua cidade natal não lhe permitir o 
trato de sua enfermidade em toda sua necessidade). Despersonalizando sua rotina 

6  Alice em itálico, corresponde nossa interlocutora - nome fictício em função de a história relatada ter 
como protagonista uma interlocutora real, tendo assim, o anonimato assegurado.
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infantil de brincadeiras, afastando-a dos amigos e da própria família7. 
Comprometendo inclusive, entre outros aspectos, sua aprendizagem 

escolar, em função de seu desligamento momentaneamente8 para o tratamento 
da situação aqui demonstrada. Para uma criança nessa idade a nosso ver, muitas 
transformações, sofrimento e acima de tudo, questionamentos. Nesta conjuntura, 
fomos solicitados por meio de uma vizinha, em função de nossa formação 
acadêmica, a ingressar no mundo de Alice e atuar em cima de possíveis angústias, 
dificuldades sobre o entendimento e vivência da doença por nossa personagem. 
Como também, trabalhar com a ociosidade da mesma no percurso do tratamento.

Nesse sentido, o relato se mostra estruturado em tópicos. Sendo o primeiro, 
uma breve contextualização da problemática, a caracterização de nossa protagonista 
e como enquanto terapeutas e pesquisadores, adentramos no enredo de Alice. Em 
seguida, explicaremos a técnica da biblioterapia e seu contexto de surgimento, 
ressaltando o lado terapêutico coadjuvante no trato de pessoas com câncer. 

Logo após, descreveremos o desenvolver das atividades, tecendo algumas 
considerações sobre a utilização da biblioterapia sobre nossa interlocutora. 
Lembrando que este tópico, foi subdividido em subtópicos, tendo estes por 
nomenclatura, os nomes de alguns capítulos do livro de Lewis Carroll (2014), 
já que cada etapa desenvolvida, corresponde de forma dialética com a obra na 
qual intitulamos nosso escrito. Por fim, temos as considerações finais. Que já aqui 
nos antecipamos e afirmamos os efeitos benéficos da biblioterapia e a indicamos 
como coadjuvante não só com indivíduos acometidos por câncer, mais no trato de 
enfermidades distintas.

2 BIBLIOTERAPIA E A CRIANÇA COM CÂNCER

A prática da biblioterapia não é recente. Na antiguidade já se observava a 
leitura como paliativo para problemas vivenciados e até mesmo enfermidades. No 
entanto, nesta época seu uso era inconsciente. Os dados sobre seu reconhecimento 
inicial são imprecisos. No entanto, nos estudos levantados para o constructo deste 
tópico todos convergem ao mencionar que a prática partiu do ambiente hospitalar. 
Citando inclusive, o período da primeira guerra mundial e a assistência da Cruz 
Vermelha, como aspectos impulsionantes para a prática (BEZERRA, 2011; LIMA; 

7 Para a cidade do tratamento, foi apenas ela e sua mãe, revezando com sua avó a cada 15 dias. Onde 
a mãe retorna para a cidade natal, em função de seus outros três filhos menores de 7 anos.
8 Até a finalização desta escrita, a cronologia data de 1 ano.
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CALDIN, 2013; SILVEIRA; BORTOLIN, 2015). 
Como uma prática sistematizada voltada para a ciência, refutando a ideia de 

arte, inclusive com a menção do termo biblioterapia, observamos a data de 1916. O 
mentor da autoria é Samuel Mechord Grothers, em artigo publicado no periódico 
Atlantic Monthy. Com ele, somam-se outros nomes que se juntam em promover a 
biblioterapia como campo científico. Nesses, temos Emma T. Foremam e Caroline 
Shrodes (Primeira pessoa com o título de Ph. D em Biblioterapia). Esta última 
lançou as bases empíricas da biblioterapia atual (ROSA, 2006).

São inúmeros os conceitos elencados para a terminologia biblioterapia 
que varia com passar dos tempos. Etimologicamente, a palavra biblioterapia é 
a junção de dois termos gregos: βιβλιο (biblio) e θεραπεία (terapia), que quando 
unidos, dão a ideia de terapia por meio dos livros. No entanto, ressaltamos que 
além dos livros, qualquer material informacional e outros com caráter lúdico 
podem ser inclusos no percurso da prática biblioterapêutica. É preciso esclarecer 
que a depender do tipo de biblioterapia9 e da perspectiva teórica que embasa a 
prática, sua conceituação muda. No entanto, o objetivo final é o mesmo, levar os 
indivíduos ao autoconhecimento, de modo a influenciá-los na sua forma de pensar, 
agir e (re)significar seus comportamentos.

A partir das leituras feitas e com base na experiência a ser descrita, a 
entendemos como um processo terapêutico baseado em literatura e leitura, cujo 
percurso resulta em um processo interativo entre a personalidade leitora do paciente 
com o texto. Que mediado pelo biblioterapeuta10 ou aplicador de biblioterapia11 
visa uma significação para um consciente produtivo. Para Mendes (2008, p.68) na 
biblioterapia o próprio “[...] texto é que funciona como terapeuta”.

Cabe ressaltar, que embora o diálogo entre texto e paciente seja o mais 
evidente na biblioterapia e o primeiro tenha o papel ativo como observado no 
autor acima, o mediador neste processo não se mostra passivo. Este doa sua voz ao 
texto, quando na contação de histórias dando vida a palavra do outro (autor) que se 
consolida e se materializa através a leitura.  

Nesse sentido, o processo biblioterapêutico se vale de conhecimentos 
filosóficos, da área da Psicologia, entre outros para sua execução. Em relação 
ao primeiro, temos especificamente a questão da identidade dinâmica. Neste, 

9  Clínica e de Desenvolvimento.
10  Designação dada geralmente a profissionais como psicólogo e médicos psiquiatras.
11  Terminologia usualmente reconhecida frente a prática de bibliotecários e outros profissionais fora 
do eixo formativo da saúde.
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o movimento dialógico relacional do paciente (leitor ou ouvinte) com o texto, 
potencializa uma ativação existencial.  Ao se pautar em seis princípios, a 
biblioterapia tem na abordagem psicanalítica o seu eixo de embasamento, sendo eles: 
a catarse, humor, identificação, introjeção, projeção e por último, a introspecção. 

Para aqui apresentarmos o que cada um significa, nos respaldamos em 
Caldin (2001), Silva (2014) e Valencia, Magalhães (2015). Desse modo, catarse 
representa o alívio das emoções. Na leitura, o efeito catártico se consolida quando 
o indivíduo não o observa no sentido da aquisição do conhecimento, mas para o 
entretenimento (VALENCIA; MAGALHÃES, 2015).

Já o humor, é entendido como um estado de espírito ou o ânimo de um 
indivíduo. Acredita-se que leituras de textos que enveredem para o lado cômico 
favoreçam o humor, constituindo-se em uma possibilidade terapêutica. As autoras 
acima também tratam o humor como questão filosófica, na medida em que o 
dimensionam na mesma categoria que o falar e o pensar. Para elas, é por meio do 
humor que o indivíduo na leitura se defende das dores.

Identificação e introjeção embora sejam aspectos distintos, ambos se 
relacionam. Enquanto que a identificação é o processo na qual o indivíduo estabelece 
uma comparação a partir de um personagem ou história, a introjeção permite que 
a partir desta comparação, o indivíduo analise e assimile um comportamento e o 
relacione ao seu cotidiano, de modo a transformar sua conduta.

Projeção é a localização no outro de algo que o sujeito expulsa de si. Pode 
ser um desejo, algo desconhecido ou até mesmo um aspecto que este sujeito recusa 
nele. E por fim, a introspecção que é a reflexão do percurso terapêutico, como 
resultado da experiência pessoal, de forma a ser observada nas atitudes do indivíduo. 

Nesse sentido, o material a ser utilizado deve ser previamente escolhido, 
assim como cuidadosamente analisado. Dessa forma, o conteúdo deste deve 
perpassar as características literárias e de conteúdo, procurando embasar-se no 
estudo das necessidades do paciente. E acima de tudo, que levem em consideração 
os aspectos psicoeducacionais que se queira com o paciente envolvido, pois só 
assim, a biblioterapia se consolidará efetivamente (HASSE, 2004).

Já em relação ao paciente com câncer, acreditamos que a biblioterapia 
mediante as palavras, possa levá-lo para longe da preocupação, angústias e da dor 
provocada pela doença. Para Bernadino, Elliott e Rolim Neto (2012), a biblioterapia 
com pacientes com este tipo de enfermidade, possibilita uma comunicação que 
viabiliza o trabalho com as emoções, auxiliando como tratamento coadjuvante ao 
tradicional tratamento médico. 
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No caso da criança, desfocaliza a doença, provoca o imaginário e incentiva 
o intelecto, na medida em que se ler ou ouve uma história, esta se vê diante de 
um personagem e seus conflitos. Este encontro paciente/personagem, Bernadino, 
Elliott e Rolim Neto (2012, p. 200) o denominam de “ilusão estética”. Segundo 
eles, este provoca no paciente um aparente distanciamento da problemática e 
desenvolve nele, uma identificação com a personagem do enredo, a ponto de 
provocar um melhor entendimento do seu problema e aderir melhor o tratamento 
prescrito via médico.

A nosso ver, a criança no trato oncológico ao experienciar este tipo de 
método terapêutico, dispersa a dolorosa rotina do tratamento, em virtude da magia 
das histórias lidas. Neste mesmo sentido, Nascimento, Cardoso e Silva (2006, 
p. 15) ainda apresentam o argumento de que leitura no intuito da biblioterapia, 
“opera no ouvinte um efeito sedativo, o que nos leva a conclusão de que a leitura 
também pode repercutir no ânimo da criança cancerosa”.

Desse modo, a leitura no sentido da biblioterapia permite na criança 
com câncer atribuição de significado, possibilitando refutar o que não lhe atrai 
e apreciar o que lhe chama atenção, dando sentido às palavras e aplicando-as no 
seu cotidiano. Assim, a biblioterapia atua proporcionando à criança deste perfil, 
conhecimento e familiarização da sua realidade oncológica. Mas acima de tudo, 
permite reconhecer seu problema e perceber que ele também é vivido por outras 
crianças. A seguir, apresentaremos o percurso metodológico que se envolve com a 
trajetória das atividades desenvolvidas.

3 TRILHA...: ALICE VAI ATRÁS DO COELHO E ENTRA EM SUA TOCA!

Nesta etapa da escrita, optamos por não diferenciarmos e/ou capitularmos 
o delineamento metodológico, a execução das atividades e a análises dos dados, 
de modo a diferenciá-los. Mas uni-los, por entendermos que ambos os aspectos 
dialogam. E que em alguns momentos além de percurso de produção de dados, 
também são entendidos como o próprio processo terapêutico. 

No entanto, cabe salientarmos que a proposta aqui descrita teve o caráter 
qualitativo/descritivo, com embasamento da pesquisa-intervenção sob o comando 
da cartografia. A escolha por este delineamento metodológico, se deu pelo 
percurso de execução de nossa intervenção, trabalharmos com a subjetividade que 
emergiu e os processos de produção subjetivos gerados com as problematizações 
do percurso, possibilitados com e trazidos por nossa interlocutora.
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Desse modo, uma pesquisa nesse enfoque sugere que embora o campo de 
análise se distinga, ele não se separa do campo de intervenção. Isso nos faz inferir 
que a compreensão das análises se demonstra sem distanciamento, uma vez que se 
mergulha em uma experiência coletiva (ROCHA; AGUIAR, 2003). 

Juntamente, temos o método cartográfico que possibilita a relação entre 
pesquisa e intervenção. Em que o investigador se implica com o objeto investigado 
e o acompanha através de processos, “sempre considerando os efeitos do processo 
do pesquisar sobre o objeto da pesquisa, o pesquisador e seus resultados”. 
(PASSOS, BARROS, 2015, p.17). 

Nesta perspectiva, a produção de dados foi desenvolvida em um período 
de seis meses, se dando por meio diversos, desvelados nos tópicos que seguem, 
estabelecendo com esses, analisadores que funcionam como catalizadores de 
significações que desnaturalizam o existente e suas condições (MELO, 2013). 
Identificando: Dificuldades de a paciente vivenciar e aderir o trato oncológico, 
assim como medos ligados a questão da morte.

Aqui, ao invés de utilizarmos terminologias típicas da cartografia, como 
paisagem e território para evocarmos o acompanhamento do processo (tanto do 
objeto, como do espaço intervido para encabeçar os tópicos), preferimos conceituar  
tendo por base o livro, Alice no País das Maravilhas, de autoria e motivações já 
mencionadas. 

Nesse sentido, o título deste tópico mais do que o detalhamento metodológico 
delineado por nós enquanto pesquisadores, sugere o caminho percorrido por nossa 
protagonista, do diagnóstico a sua chegada em outra cidade, em função do trato 
oncológico. Sugerindo para a toca, a representação simbólica dos familiares e a 
casa ofertada pelos primeiros para a acomodação da mesma e sua mãe, e o coelho, 
sendo alusivo a caminhada do tratamento. 

Dessa forma, embarcaremos daqui para frente, numa experiência coletiva 
como a pesquisa-intervenção sinaliza. Possibilitando tanto a nós enquanto 
executores desta intervenção, como você leitor a vivenciar “uma experiência 
concreta de habitar um território existencial singular” (ALVAREZ, PASSOS, 2015, 
p. 131). A seguir, demonstraremos nossa imersão no mundo de Alice e nossos 
primeiros contatos com a mesma, tendo estes, a função diagnóstica e preparação 
da biblioterapia.
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3.1 Para baixo – na toca do coelho

Nosso encontro com a história de Alice se traduziria, ou melhor, 
resumiríamos através da palavra IMPACTO. Impacto não pela sua condição de 
saúde momentânea, mas do imaginário em que a significação da palavra em si 
provoca nos indivíduos. Ou seja, CÂNCER. Esta para muitos, inclusive para nós 
significa SOFRIMENTO.  

As palavras em destaque, foram assim descritas, como também colocadas 
sob o grifo vermelho em nosso diário de campo para refletirmos e ressignificarmos 
nossa postura enquanto terapeutas. Pois uma pessoa na condição como será aqui 
descrita, não precisa ser lembrada das consequências desta doença tanto em sua 
vida, como naquelas que a cercam.

Nesse sentido, o primeiro momento em que tivemos acesso à Alice, a 
mesma se mostrou acessível (aberta a amizades, alegre, ociosa, cheia de vontades 
– pizza), mas também entristecida. A tristeza pontuada foi percebida em conversa 
informal e se demonstra pela saudade de sua família (principalmente irmãos), 
como observado em nosso diário:

Às vezes eu fico triste, fico aqui sozinha nesse quarto. É chato. 
Penso nos meus irmãos. Sinto saudade deles [...] (Fala de Alice, 
transcrita em nosso DIÁRIO DE BORDO).

 Em relato proferido por sua mãe, a mesma se demonstrava desmotivada. 
Não querendo desenvolver atividades mesmo que simples, quando solicitada por 
um profissional em processo quimioterápico para passar o tempo. Neste contato 
inicial, a condição física da paciente nos chamou atenção, pois a mesma se 
encontrava bem debilitada. E este aspecto se tornou mais nítido, quando propomos 
a ela, para nos aproximarmos do seu universo infantil e estabelecermos uma 
relação de confiança para os futuros encontros, uma atividade lúdica com quebra 
cabeças. Em menos de cinco minutos apresentou muito cansaço, porém concluiu 
a atividade. Embora a questão física tenha sido observada por nós, a mesma foi 
ressaltada pela fala da mãe.

A Alice é uma menina muito difícil, cheia de vontades. Ela sabe 
que precisa se alimentar, mas só quer comer o que quer. Isso 
prejudica muito ela, e ela sabe disso. Fica aborrecida quando 
a gente fala. É difícil. (Mãe de Alice, DIÁRIO DE BORDO).
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Cabe ressaltar, que a atenção no ato de observação do cartógrafo é um 
aspecto muito importante no método. Em relação a isso, Kastrup (2015) afirma 
que a mesma deve ser flutuante, concentrada e aberta. Onde seu funcionamento se 
estabelece a partir de signos e forças circulantes no processo em curso. A cartografia 
estando relacionada a ideia de uma concentração sem focalização, segundo a 
autora, é possível definir quatro variantes do movimento atencional do cartógrafo, 
sendo elas: “o rastreio, o toque, o pouso e o reconhecimento atento” (KASTRUP, 
2015, p. 40). Sendo que as utilizadas nesta intervenção serão apresentadas ao 
longo da demonstração dos dados que seguem.

 Neste contato inicial com a história, assim como o encontro pessoal com a 
mãe e Alice, a variedade atencional rastreio já estava em movimento. Entendendo 
esta, como uma varredura no campo de análise, no intuito de identificar o alvo a 
ser perseguido. Neste momento, nossos sentidos estavam aflorados. “Nossos olhos 
e ouvidos tentavam captar tudo que era possível: comportamentos, discursos, a 
(in)visibilidade dos desejos, sentimentos. O ser e estar de todos daquela situação” 
(Pesquisadores, DIÁRIO DE BORDO). 

Nesse sentido, buscamos de fato uma aproximação mais direta com a 
problemática da doença, para que pudéssemos pensar na forma como poderíamos 
ajudar.  Esta foi possibilitada em conversa descontraída a respeito de gostos 
(livros, filmes, comidas e etc.) e atividades lúdicas, desenvolvidas a partir de jogos 
de quebra cabeças e jogo da memória. 

O primeiro nos ajudou a observar o nível cognitivo. E ambos nos 
possibilitaram a análise de questões relacionadas à memória. Estes aspectos 
foram importantes, uma vez que a atividade pensada deste o início foi o uso da 
biblioterapia que requer ambos os aspectos bem preservados. Além dos aspectos 
já mencionados, descobrimos que Alice não frequentava a escola desde o 
descobrimento da doença. Ao final deste encontro, todos juntos firmamos acordos. 
Inicialmente colocamos em pauta a adesão de Alice as atividades futuras, que de 
imediato se manifestou positivamente. Além disso, ficou acertado que tarefas 
deveriam ser executadas, assim como cumpridas.

Desse modo, nos disponibilizamos a cada semana retornarmos para visitá-
la. E lógico observando a tarefa (sendo estas lúdicas), se foi cumprida ou não, 
como também sugerir novas. Neste primeiro encontro, nada foi proposto, uma 
vez que o objetivo era diagnosticar uma possível problemática. E com isso, 
precisaríamos de tempo para analisar os primeiros dados produzidos. Lembrando 
que neste encontro, já nos utilizávamos de um diário de bordo.
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3.2 Uma corrida de comitê e uma longa história

A palavra comitê neste contexto, demonstra a interdisciplinaridade de 
saberes que se mobilizam para compreender a história narrada. Assim como, a 
adesão de uma profissional da psicologia. Que se uniu juntamente aos saberes da 
pedagogia e biblioteconomia em um objetivo comum: compreender os dados que 
quando transcritos desvelaram cinco laudas. Ou seja, uma grande história como 
sugere o complemento do título que encabeça este tópico.

Dos dados produzidos inicialmente, dois aspectos foram importantes para 
o planejamento das atividades. O primeiro gira em torno do ser e estar doente 
por Alice (A mesma tinha dificuldades em relação à aderência ao tratamento, em 
reconhecer e vivenciar a doença). E o outro foi às preferências de histórias, livros e 
filmes (Ao indagarmos a nossa interlocutora sobre isso, a primeira obra mencionada 
foi a que intitula nosso relato, sendo este, um dos aspectos que nos levou a fazer a 
biblioterapia em cima da obra). Lembrando que o processo biblioterapêutico não 
depende somente do gosto ou preferências do paciente, mas do objetivo que se 
quer alcançar a partir de uma problemática. 

Aqui nossa atenção estava no sentido do toque. Ao refletirmos sobre os 
dados, a questão da fragilidade física de Alice era algo gritante. Portanto, esse 
aspecto deveria ser levado em consideração no que compete à forma como seria 
trabalhado o texto. Pensado neste instante na leitura de foro privado por nossa 
interlocutora. Nessa perspectiva, a atenção no sentido do toque permitiu que isso 
chamasse nossa atenção, destacá-lo e dar a este aspecto relevo no “conjunto em 
principio homogêneo, de elementos observáveis (KASTRUP, 2015, p.42). Neste 
tipo de atenção, ou seja, o toque pode ainda contribuir para um alerta.

Nesse sentido, a proposta foi relacionar a história da personagem Alice de 
Lewis Carroll com a Alice da vida real. Tendo como propósito, fazer esta última: 
Refletir a partir das ações da personagem, saídas possíveis para seu contexto de 
adoecimento mediante o desenrolar do enredo. Provocando a Alice real, projetar-
se na da ficção e com sua história, permitindo-a desenvolver assim, mudanças 
comportamentais em cima dos aspectos problemáticos inferidos por nós, nos 
dados produzidos no momento do diagnóstico.

Como a questão física foi um aspecto importante e levado em consideração 
no que compete à forma do trabalho com o texto, a leitura pensada se deu na 
perspectiva da mediação, por meio da contação da história. Em virtude, de Alice 
está em processo quimioterápico e sua capacidade física ser comprometida, 
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debilitando-se ainda, com o efeito de outras medicações. Lembrando que nossa 
protagonista, no desenrolar do tratamento e até finalizarmos nossa prática em cima 
desta obra, teve seu quadro agravado por outras patologias, a citar o quadro renal.

Nesse sentido, após avaliarmos e ponderarmos em cima de todos os 
aspectos mencionados, começamos por pensar na metodologia a ser empregada 
no percurso biblioterapêutico. Como nossa interlocutora é uma criança, optamos 
por inserir o máximo possível do aspecto lúdico. Assim, decidimos por trabalhar 
com o desenho tendo por base, Gadelha & Menezes (2004) e Andrade (2015). 

As primeiras por embasar nossa prática no sentido psicológico e sugerir 
atividades essenciais para nossa intervenção, como: identificar sentimentos na 
criança sobre si mesma, determinadas pessoas e situações; verificar a relação da 
criança com as pessoas do ambiente em que está inserida (este teve sua relevância, 
uma vez que como já citado, a mesma não estava em sua casa), entre outros. 

O segundo por discutir conceitualmente o desenho como forma de expressão 
em crianças. Afirmando que é por meio do desenho que “a criança demonstra o seu 
desenvolvimento e estabelece uma relação dialógica entre o conhecer/reconhecer o 
que a cerca, desenvolvendo assim, o “eu ser” no mundo” (ANDRADE, 2015, p.76. 
Grifo do autor). O desenho desse modo, foi pensado como elo de comunicação, 
já que nem sempre a criança é capaz de se fazer entendida em sua completude de 
forma verbalizada. Nesta perspectiva, nossa argumentação converge com Andrade 
(2015, p.76), que afirma:

O desenho representa a forma como a criança encontra para 
consolidar sua comunicação com alguém, nele está expressa 
sua compreensão de mundo, onde denunciam e envolvem, 
criando o seu mundo singular, repleto de representações e 
intencionalidades.

Como já mencionado, também nos utilizamos de um diário de bordo 
por entendermos que só o desenho elaborado pela criança era insuficiente para 
demonstrar os objetivos propostos. Esta estratégia previu futuras indisposições 
de Alice e se mostrou eficaz já que em muitos momentos (a grande maioria dos 
encontros), a mesma encontrava-se da forma mencionada para elaborar desenhos. 

E não somente por isso, sua neoplasia do tipo sarcoma se encontrava na 
região pélvica, o que dificultou muito o seu sentar ou mesmo sua mudança de 
posição. Estando esta, em quase todos os encontros deitada sempre na mesma 
posição. Para a avaliação de ambas as partes do percurso biblioterapêutico 
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(paciente e nossa), elaboramos um quadro avaliativo. Este foi fundamental, uma 
vez que compreendemos o processo vivenciado como uma troca de saberes. 

O mesmo serviu para a paciente avaliar a atividade executada e nosso 
desempenho, assim como para nós, nos replanejarmos em cima da avaliação da 
mesma. Pois nossa intenção sempre foi tornar o encontro o mais lúdico possível, 
desvirtuando o problema vivido e centrando todas as atenções no prazer, na leitura 
e na viagem que ela nos proporciona.

Enfoca-se aqui também, os sabores que ela nos provoca, que longe do 
paladar, é repleta de sentidos e signifi cados. Compreendemos que o ato de ler ou 
a mediação dele, seja pela contação ou outra forma, é um processo subjetivo de 
produção de sentido. Portanto, quanto mais o indivíduo vivenciar a leitura, mais 
será capaz de interpretar o mundo, cuja fi nalidade é a compreensão e a produção de 
sentido que é mediado ou consolidado pelo o discurso escrito. Portanto, todo texto 
é individual, sendo sua semântica plurissignifi cativa: uma pessoa, dependendo da 
sua vivência pessoal, atribui determinado signifi cado. (SEITZ, 2006).

Assim, a seguir como forma de demonstrarmos o que acima apontamos, 
descreveremos e evidenciaremos o aspecto lúdico nos meios delineados para a 
produção de dados, mediante as imagens que confi guram produções dos próprios 
pesquisadores e/ou terapeutas.

Inicialmente, a estética do caderno de desenho se manteve como comprado. 
Sendo somente depois reelaborado como forma de estimular Alice a querer e se 
apropriar deste, como objeto participante do processo terapêutico e como seu. Para 
que assim, fosse projetado seu processo criativo, tanto no momento da terapia, 
como em qualquer momento, caso assim desejasse.
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A estética do diário de bordo 
chamou a atenção de Alice, e era escrito 
em tempo real para que não perdessemos 
nenhum detalhe. No entanto, deixamos 
claro que seu uso era restrito a nós. Mas 
colocamos a ela, que dizia a respeito à 
pensamentos, tanto nossos, como os 
dela, como sugerido no balão que faz 
analogia aos pensamentos das histórias 
em quadrinhos em sua capa.

Em relação ao quadro avaliativo, 
este foi elaborado coletivamente a partir 
da descrição de personalidade da própria 
Alice, na qual se descrevia como 
diferente, gostava de cores chamativas e 
roupas descoladas. Nesse sentido, o 
mesmo foi dividido em dois lados. Na avaliação que se dava pelo olhar da Alice, 
éramos avaliados enquanto mediadores da leitura e as atividades desenvolvidas. 
E se dava pelos seguintes símbolos, CURTI e NÂO CURTI. Assemelhando-se 
aos da rede social facebook.

Estes, assim como o baralho das emoções 
logo abaixo, têm como fonte a internet. Os 
primeiros foram escolhidos por acreditarmos que 
ao tempo em que as redes sociais fazem parte da 

rotina das crianças atualmente, em específi co o facebook, a compreensão seria 
mais inteligível à Alice no momento da explicação (e seu papel no momento 
da avaliação). E no outro, era pontuado a participação de Alice, quanto aos 
sentimentos que emergiam em seu cotidiano. Levando em consideração seu 
estado físico e emocional a partir da técnica do baralho das emoções, demonstrado 
na imagem que segue. Vale ressaltar que ambos os lados eram personalizados 
mediante adesivos alusivos a cada participante do processo biblioterapêutico.
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A avaliação por meio destas carinhas tinha como intenção avaliar a sua 
capacidade emocional para o desenvolvimento das atividades. Sendo estas 
minimizadas ou maximizadas, a depender do seu estado emocional no momento 
da execução da atividade. Já o uso da técnica, possibilita o acesso ao interior da 
criança por meio de suas emoções. Uma vez proferida a forma da produção de 
dados e a trilha inicial para delinearmos o processo biblioterapêutico, a seguir 
demonstraremos a técnica em si e seus desdobramentos. 

Lembrando que os dados produzidos foram estruturados por eixos temáticos 
e analisados a luz dos próprios discursos, pela ótica de Alice, a partir de algumas 
inferências de nossa parte e pelos autores que embasam nossa proposta.

3.3 Conselhos de uma Lagarta

Reafirmando o já exposto, leitura é uma produção de sentido. Nessa 
perspectiva, nosso entendimento converge com o princípio basilar da biblioterapia, 
que assim como na leitura, tem na produção de sentido seu principal meio para 
o processo de significação, ou seja, se capta através da produção de sentido, um 
significado, uma interpretação. Na interpretação, há uma ligação do conteúdo 
que o texto (lido ou ouvido) possui aos conhecimentos que o paciente ou leitor 
construiu ao longo de suas experiências. 

Aqui almejamos pontuar o texto como o personagem principal do processo 
biblioterapêutico, sendo o mesmo neste tópico, personificado pelo substantivo 
lagarta. Lagarta porque é alusivo ao personagem Lagarta Azul (CARROLL,2014) 
ou Absolem (BURTON, 2010), o grande sábio no mundo subterrâneo e que ao 
final passa por uma metamorfose e possibilita isso a personagem.

Este é nosso grande desafio neste trabalho, promover uma metamorfose 
em Alice. Na biblioterapia, o termo metamorfose segundo Rosa (2006) pode ser 
compreendido como um movimento, “uma prática da leitura que leva à alteração-
alteridade, a um ser diferente, a novas configurações possíveis do pensamento e da 
ação” (ROSA, 2006, p.33).

A motivação por também denominarmos o tópico como assim se apresenta, 
se dá porque aqui demonstraremos o processo biblioterapêutico em si. E quando 
relacionamos com a obra de Lewis Carroll, é exatamente neste capítulo que 
Alice apresenta uma problemática. Que no caso, é uma crise de identidade pelas 
mudanças constantes de tamanho e sua incapacidade momentânea de recitar 
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poemas e cabe a lagarta azul aconselhá-la, como podemos observar a seguir com 
um trecho da obra:

A lagarta e Alice se entreolharam por algum tempo em silêncio. 
Por fim, a lagarta tirou o narguilé da boca, e dirigiu-se à menina 
com uma voz lânguida, sonolenta.
“Quem é você?”, perguntou a lagarta.
Não era uma maneira encorajadora de iniciar uma conversa. Alice 
retrucou, bastante tímida: “Eu...eu...eu não sei muito bem, Senho-
ra, no presente momento – pelo menos eu sei quem eu era quando 
levantei esta manhã, mas acho que tenho mudado muitas vezes 
desde então”.
“o que você quer dizer com isso?”, perguntou a lagarta severamen-
te. “Explique-se!”
“Eu mesma não posso explicar, eu receio, Senhora”, respondeu 
Alice, “porque eu não sou eu a mesma, vê?”.
“Eu não vejo”, retomou a lagarta.
“Eu receio que não posso colocar isso mais claramente”, Alice re-
plicou polidamente, “porque eu mesma não consigo entender, para 
começo de conversa, e ter tantos tamanhos diferentes em um só 
dia, é muito confuso.” [...]
[...] “Eu tenho algo importante para dizer!” [...] “Mantenha a cal-
ma”, disse a lagarta. [...] “Então você acha que mudou, não é?”
“Temo que sim, Senhora, respondeu Alice. “Não consigo lembrar 
das coisas como antes – e não mantenho meu tamanho nem por 
dez minutos!”.
“Não consegue lembrar que coisas?”, continuou a lagarta.
“Bem eu tentei recitar a ‘Abelhinha atarefada’, mas fiz tudo di-
ferente!”, Alice replicou com uma voz muito melancólica. [...] 
(CARROLL, 2014, p. 37-38).

Pela descrição acima, é nítido o diálogo entre as personagens e o papel 
da lagarta em problematizar as angústias vivenciadas por Alice, o que converge 
com nossa proposta. Neste sentido, o processo biblioterapêutico foi distribuído em 
etapas e dividido em dois momentos que no decorrer da descrição, desvelaremos o 
porquê de assim prosseguirmos. Assim, para esta divisão, tomamos por base para 
as etapas os estudos de Ouaknin (1996). 

A escolha deste autor se deu por ser o único, segundo nossas leituras, a 
apresentar de forma linear o percurso biblioterapêutico de forma teórica. Inclusive, 
conceituando cada etapa, de modo a apresentar as mudanças metamórficas, ou seja, as 
mudanças de comportamento esperadas no indivíduo em processo biblioterapêutico. 
Nas leituras também observamos ser este, a maior referência na temática, sendo suas 
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ideias bem acolhidas no meio acadêmico brasileiro. Dessa forma, as etapas foram 
conceituadas como: a da imaginação, narração e a da decisão-ação.

A primeira pode ser entendida como um momento teórico. A leitura nesta, dá 
lugar a um diálogo entre a imaginação e o real, sendo o real suspenso em favor da 
imaginação. Na segunda, o leitor ou leitor ouvinte começa se (re)inventar a partir do 
lido ou ouvido. Já na terceira se percebe o que denomina-se de metamorfose, onde o 
leitor/ouvinte exerce papel ativo de mudança. Cabe exclusivamente a ele, o poder de 
decidir se vai mudar e o tempo que levará para o alcance desta mudança.

Desta forma, as duas primeiras etapas descritas estiveram contidas no 
primeiro momento da biblioterapia. Como mencionado, utilizamos o livro Alice 
no País das Maravilhas, contendo este, doze capítulos. No primeiro encontro com 
nossa Alice, o primeiro capítulo foi lido na íntegra. No entanto, foi percebido 
nesta contação, muita dispersão da atenção em muitos momentos da leitura. 
Cremos na hipótese da dispersão ter se dado pela contação demorar muito tempo. 
Reelaboramos com a estratégia, de encurtar a narração (líamos e resumíamos os 
capítulos, para somente depois oralmente discursamos com Alice).

Por serem encontros semanais, decidimos que a narração seria feita em  
seis semanas, por acharmos que uma longa duração perderia o foco naquilo que 
diretamente queríamos problematizar. Com o passar do tempo, percebeu-se também, 
que a memória de nossa interlocutora já não era a mesma daquela demonstrada 
no momento da atividade quebra-gelo, ainda no diagnóstico. Em virtude disso, 
tínhamos sempre que retomar o desfecho da contação anterior, relembrando-a, 
e unir a história do encontro passado, com a contação do encontro que seguia. 

Assim, após toda a contação e como forma de compararmos o processo e a 
evolução dos aspectos levantados entre diagnóstico e o fi m da contação da história, 
pedimos para que Alice se expressasse via a elaboração de um desenho ao término 
de ambos os momentos citados, como observado a seguir.

  Na imagem produzida ainda no 
diagnóstico, o aspecto mais evidente é a 
focalização na doença e o comprometimento 
do seu estado físico. Percebe-se pela imagem, 
o aspecto abatido de Alice, inclusive, a 
projeção real de sua problemática pela forma 
como demonstra em seu grafi smo, sua perna 
esquerda (onde o tumor está alocado) – 
ligeiramente levantada.
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 Posição esta, cotidianamente visualizada por quem a visitava e seus 
familiares. Desta forma, infere-se por esta imagem traços subjetivos negativos, 

principalmente ao que compete a doença. Ressalta-se a 
ausência de colorido, uma vez que quando solicitamos 
a elaboração deste, foi dado a ela giz de cera e coleções 
nas mais diversas colorações. Isso nos faz acreditar que 
esta ausência demonstre pistas do contexto situacional 
momentâneo de Alice.

Nossa inferência é reforçada quando fazemos um 
recorte desta mesma imagem, focando na autoimagem 
de nossa interlocutora, como exposto na fi gura ao lado. 
Tornando-se com isso, a imagem bem representativa sob 
o viés do olhar pontuado por nós, em função da riqueza 
de detalhes de como a mesma se vê.

Diferente da imagem elaborada ao término da contação da história, embora 
ainda com traços como demonstrado na imagem anterior, na imagem abaixo, Alice 
já demonstra desvirtuar suas atenções para o mundo da imaginação. Aspecto este, 
inerente à primeira etapa da biblioterapia e repleta de signifi cações.

Percebe-se também nesta imagem, que a mesma se assemelha a personagem 
Alice de Lewis Carroll, na medida em que se apresenta no desenho (aspecto este 
internalizado a partir da contação), aproximando-se da forma como descrito na 
obra, como podemos observar a seguir:

Alice estava começando a se sentir cansada de fi car sentada 
ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer: vez ou outra ela 
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dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia 
fi guras ou diálogos nele e para que serve um livro, pensou 
Alice, sem fi guras e diálogos?. 
Então, ela pensava consigo mesma (tão bem quanto era 
possível naquele dia quente que a deixava sonolenta e sem 
ânimo) se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais 
forte do que o esforço de levantar e colher as margaridas...
quando subitamente um Coelho Branco com olhos cor-de-
rosa passou correndo perto dela[...](CARROLL, 2014, p.7, 
Grifo do autor).

A semelhança do grafi smo de Alice com a narrativa de Lewis Carroll 
é demonstrada pela presença do personagem coelho branco. Alice no desenho 
demonstra projetá-lo em seus pensamentos, possibilitando a nós, inferir que em 
algum momento da sua rotina desfocalizou a doença. Permitindo-se, imergir na 
história narrada e dos primeiros indícios da sua entrega ao processo biblioterapêutico.

Aqui pontuamos a desfocalização em algum momento, porque não sabemos 
ao certo em que momento isso ocorreu. Em função deste último grafi smo, ter sido 
construído e entregue a nós posteriormente, ou seja, em outro encontro, não sendo 
aquele em que a narração do momento apresentado no desenho foi observada. 
Comparando os dois momentos como demonstrado a seguir, neste último, não 
a percebemos com a fragilidade de ânimo como apresentado no grafi smo da 
proposta inicial, onde o enfoque dado por Alice foi a questão física.
 Ausência de Ânimo.   Desfocalização – Imaginação.

 Outro aspecto que nos chama atenção na comparação das imagens é a 
questão do cabelo de Alice. Embora em todo o processo de biblioterapia ela tenha 
se evidenciado careca devido aos efeitos da quimioterapia, ao fi nal da contação 
mediante o desenho, ela não se demonstra assim. Ao demonstrar-se dessa forma, 
mudando a aparência de um desenho para outro, segundo nosso olhar, isso traduz-
se em esperança no tratamento e para com a vida.
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Mesmo Alice já demonstrando mudanças, a nosso ver, somente a contação 
não foi suficiente para provocar na mesma, as mudanças necessárias para sua rotina 
enquanto diagnosticada com câncer. Até porque as mudanças até então percebidas, 
giram apenas em torno da desfocalização da doença. Portanto, decidimos por 
assim, executarmos um segundo momento. Vale ressaltar que este não estava 
previsto em nosso planejamento inicial.

Dessa forma, para este decidimos utilizar a obra cinematográfica “Alice 
no país das Maravilhas” de Tim Burton, de 2010.  Desse modo, o filme foi 
visto na íntegra e logo após ao término, foi exibido imagens que segundo nossa 
percepção de mediadores de biblioterapia iam ao encontro de sua problemática. E 
acima de tudo, possibilitava o entendimento diretivo e a conscientização de nossa 
protagonista naquilo que no percurso da biblioterapia foi considerado essencial 
para a vivência deste momento em sua vida. 

Nessa perspectiva, a seguir demonstraremos as imagens que tiveram como 
fonte a internet, algumas ponderações levantadas acerca destas e as possibilidades 
relacionais entre as personagens aqui evidenciadas.

A partir da imagem ao lado, 
observa-se no filme o ingresso de Alice 
no mundo subterrâneo, e com isso, 
discutimos o questionamento: De o 
porquê comigo?. Assim como nossa 
protagonista, a Alice de Burton também 
se indaga sobre o mesmo questionamento. 
Sendo este, um dos eixos centrais do 
enredo cinematográfico.

Com esta reflexão, apresentamos a ideia que nem tudo está sob o nosso 
controle. Às vezes nos deparamos com situações que precisamos ser fortes para 
enfrentá-las. Assim ressaltamos o comportamento de Alice de Burton, que ao saber 
pelo calendário (compêndio) seu destino e a sua tarefa naquele mundo (matar o 
Jaguadarte para salvar este, dos caprichos da rainha de copas), fica confusa e 
nega sua missão. Mas para o bem de todos ao final aceita, uma vez que ela é 
predestinada a livrar o mundo subterrâneo da tirania da rainha. 

Assim, mostramos para nossa interlocutora que as soluções podem 
ser simples. Que elas vão depender de como enxergamos a situação. A cena 
que relacionamos com sua história foi a parte onde Alice ao lembrar-se que já 
tinha estado no país das maravilhas (quando ainda criança), mostra exatamente 
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este aspecto a rainha vermelha. Que a qualquer feito errado por seus súditos, a 
consequência era a decapitação, aspecto este, demonstrado no enredo do filme 
pelo seguinte discurso “Cortem a cabeça”.
 Assim, Alice em sua lembrança 
deixa essa mensagem clara, exatamente na 
passagem quando a rainha de copas ordena 
plantarem no jardim de seu castelo flores 
vermelhas e ao invés disso, erroneamente 
plantam rosas brancas, a menina assim, pinta 
uma por uma de vermelho. Neste momento, 
frisamos a importância de sua alimentação. 

Alice no enredo ao entrar na toca em busca do coelho cai em uma sala. 
Esta é repleta de portas trancadas e possuidora de apenas uma mesa de vidro como 
móvel, onde em cima estava posta uma chave dourada. A personagem a pega e 
busca colocar na porta na qual seria destrancada. Na busca da fechadura, Alice 
descobre atrás de uma cortina uma pequena porta, sendo esta a que continha a 
fechadura condizente com a chave, no entanto, a passagem da porta era muito 
inferior ao tamanho de Alice. 

Ao analisar com atenção o espaço da sala, a mesma observa que juntamente 
a chave em cima da mesa, encontra-se uma garrafa escrita beba-me (drink me), o 
que faz com que a personagem ao diminua de tamanho ao ingerir. Infelizmente, a 
mesma esquece-se da chave não conseguindo alcançá-la já em tamanho pequeno. 

Em baixo da mesa, visualiza um bolo (austrudeo) com as palavras coma-me 
(eat me) e ao comê-lo, Alice cresce e fica com dimensões gigantescas. Assim, pega 
a chave, toma novamente o líquido da garrafa que a faz diminuir e finalmente entra 
no país das maravilhas. Este trecho serviu para que nossa Alice entendesse que a 
personagem comeu não por querer, mas para sair da melhor forma daquela situação. 

Depois disso, em muitos momentos, já na chegada de nossos encontros, a 
mesma nos relatava o que tinha feito em prol da sua alimentação, como observado 
a seguir: “Hoje eu tomei muito líquido (mas detesto água de côco) [fazendo cara 
e ruído como se água de côco fosse muito ruim]. Também comi mamão, arroz, 
peixe” (Alice, DIÁRIO DE BORDO).

Assim, finalizamos este momento refletindo sobre a batalha final apresentada 
por Tim Burton, onde relacionamos o tabuleiro de xadrez da batalha ao próprio 
momento da vida de Alice. Assim como na batalha, a vida requer equilíbrio emocional, 
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bom senso e cautela nas tomadas de decisões. E quem nunca se viu matando um 
dragão por dia para sobreviver?. Esse, no momento era o maior questionamento e a 
real situação de nossa Alice.

Assim, nesta reflexão surgiu o que no início de nossa escrita chamamos 
de clímax, ou momento de maior tensão, tendo como referência textos narrativos 
e o gênero da obra que aqui apresentamos. E da nossa intervenção, o momento 
de maior tensão de todo o percurso. Cabe ressaltar que seu estado havia piorado 
muito, em virtude de uma ineficácia renal. Este encontro se deu logo após uma 
longa internação que durou exatamente um mês e desconhecíamos enquanto 
terapeutas, e já era do conhecimento da família que o estágio da doença já se 
encontrava em estado terminal. 

E acreditamos que Alice, assim como nós desconhecia este aspecto. Mas 
sentia, porque até nós, antes de sabermos, notávamos que algo não ia bem pelo 
comportamento das pessoas. Pela liberação de alguns alimentos fora do contexto 
da dieta, mas do desejo da menina, passeios antes proibidos por conta de sua 
imunidade baixa. Enfim, uma mudança de comportamento de seus cuidadores.

Estávamos sentados na cama e Alice como sempre deitada. Em sua mão, 
um companheiro – celular. A quem ela recorria sempre quando estava só. Uma 
possibilidade de se desterritorializar, assim como, comunicar-se com outras 
pessoas, inclusive amigos. Amizades estas, construídas pelo elo do câncer. Outras 
crianças que assim como ela, passavam pelo mesmo problema. E foi por meio 
deles, que o aspecto morte emergiu no contexto de nossa intervenção. Porque até 
então, nosso trabalho estava pautado na valorização da vida, na esperança da cura. 
Mas já que surgiu porque não discutir?. Confessamos que não foi fácil e tranquilo, 
porque como conversar sobre a morte, se a morte em reflexão compreende a 
daquele envolvido naquela problematização?. Difícil, complexo. O trecho a seguir, 
representa esse momento:
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Alice segurou o celular e com uma voz ambígua, ora com 
muita dor, ora com mais tranquilidade falou baixinho: Eu te-
nho medo de mor...[A palavra não foi completada, mas alí 
naquela enunciação havia um significado para além do dizí-
vel]. De todos os meus amigos que começaram o tratamen-
to comigo, só eu e mais dois estão vivos. Minha tia ontem 
escondeu o celular, e não me disse que mais um dos meus 
amigos também tinha morrido. Hoje pela manhã quando eu 
peguei o celular fiquei sabendo pelo Whatsapp. Estou triste, 
com medo. (Alice, DIÁRIO DE BORDO).

Naquele momento, o silêncio reinou entre nós três. Nós enquanto terapeutas 
nos olhamos, um com olhar avermelhado e outro pálido, sem ação. Não sabíamos 
o que dizer, o que sentir. Pois o pensar sobre a perda dá uma sensação vazia. E 
os afetos construídos naquele território nos impedia de criarmos aquela imagem 
sobre nossa personagem. Alice também calou-se, pensativa, e logo reclamou de 
fortes dores. O que nos fez encerrar o encontro para que a mesma descansasse. 
No entanto, o que coube a nós foi argumentar que estávamos no caminho certo. 
Bastaria Alice continuar a seguir as recomendações médicas e principalmente, 
se houvesse a ingestão de líquido, assim como uma boa alimentação, tudo se 
resolveria da melhor forma. 

Como a Alice, personagem que buscamos fazer uma interlocução com a 
Alice de nossa história, buscamos implantar não somente nela mais em todos os 
viventes do processo, o sentimento de esperança. Pois enquanto houvesse vida, 
deveria sim existir esperança. Assim, este foi nosso último encontro...

4 DESFECHO: AS MARAVILHAS DOS ENCONTROS E OS SABORES 
DOS AFETOS

Dias após o encontro acima citado, seus familiares decidiram levá-la a sua 
cidade natal para ficar próxima dos irmãos, a quem ela sempre nos relatava sentir 
saudades. Sua tia, logo após a essa decisão nos relatou com tristeza aquilo que não 
sabíamos: “A medicina fez por ela o que ela podia, agora só Deus”. Treze dias 
depois, nos veio a notícia de falecimento de nossa Alice.

Enquanto seres humanos, esta experiência profissional e acadêmica provou 
sermos capazes de lidar com aquilo que achamos sermos frágeis. Assim como, 
nos provocou sermos outros de nós mesmos. Sermos mais sensíveis à questões 
humanas, como também nos colocarmos no lugar do outro. Como as inquietudes 
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de Alice que direcionam nossas ações nesta intervenção, também fomos pegos 
pelo acaso, pois jamais imaginaríamos tal desfecho para nosso enredo.

No entanto, o que cabe nisto tudo, não é o fim, mas o percurso, o devir. 
E com isso, retomamos a terminologia maravilhas. A maravilha dos momentos 
iniciais com nossa Alice, do seu encanto pela personagem e obra que aqui 
expusemos. Da sua ansiedade por nossa espera, relatada nos discursos de sua avó, 
mãe e tia. Do seu desejo pela nossa presença com a biblioterapia. E por fim, da sua 
fortaleza, em que mesmo sentindo dores, estava sempre aberta e desenvolvendo as 
atividades propostas.

Assim, a biblioterapia possibilitou nossa personagem além da desfocalização 
da doença, compreender a seu modo o momento vivido do adoecimento. Mas 
acima de tudo ressignificá-lo, potencializando no possível a esperança de vida. 
Momentos esses, que embora explicitados neste relato, não foram relacionados 
e demonstrados minuciosamente nas etapas do processo mediante a descrição do 
momento exato em que os princípios biblioterapêuticos aconteceram. Uma vez 
que estes, neste caso em específico, são inviáveis pela ótica legível da escrita. 

E longe de serem demonstrados, eles precisariam ser sentidos, vividos. Por 
exemplo, como descrever um sorriso em meio a dor?. Como descrever o acordar 
de nossa Alice em meio a vitória do amanhecer, em um dia em que todos achavam 
que ela não resistiria a noite?. São coisas inexplicáveis, intransponíveis para a 
escrita. Nesse sentido, a semântica de sabores que colocamos no título de nosso 
estudo, encontra-se polissêmica e entra nesta contextualização. Porque diferente 
do paladar, se evidencia no plano das sensações. Emoções captadas apenas por 
nossos sentidos, no momento que se dava a leitura e do nosso convívio.

O certo é que todos os princípios da biblioterapia estiveram, foram 
provocados e acima de tudo percebidos por nós enquanto terapeutas. Ressaltando 
principalmente, o princípio da introspecção. Que como já citado, é o momento da 
mudança, metamorfose. Assim, reafirmamos o papel sedativo da biblioterapia e 
com o enfermo infantil oncológico, o papel psicossocial de ajuda na socialização 
deste. Que como pudemos observar por este escrito, se demonstra fragilizado, com 
medos e angústias. Facilitando assim, pelo seu viés lúdico a catarse, o princípio 
que depois da introspecção, é o que mais nos habilita, segundo nossa visão, a 
compreender a evolução do percurso biblioterapêutico no sentido positivo.

Desse modo, finalizamos a pesquisa altamente emocionados, externando 
emoções que ao longo do processo não pudemos. Mas certos de que as aprendizagens 
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foram atravessamentos voluntários de influências recíprocas. E que acima de 
tudo, além de um processo interventivo como suporte emocional (que levasse 
nossa personagem a encarar a situação de forma realista e a conduzi-la à ação 
transformadora), provocava nela leveza e lazer. A transportava para o “país” das 
maravilhas, guiada pelas leituras e atividades propostas.
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MAYOMBE: A DESSACRALIZAÇÃO DE UM HERÓI12

Denise de Paula Veras

Este texto foca-se na obra de literatura africana Mayombe, produção 
de Pepetela e tem como intenção apontar nesse romance a dessacralização do 
herói angolano. Escrito entre 1970 e 1971, período em que Pepetela participava 
ativamente da guerra pela libertação de seu país, e publicado posteriormente, em 
1980, Mayombe aborda momentos políticos e históricos da história de Angola. 
Nessa obra localizamos traços identitários dos indivíduos enquanto homens e 
enquanto guerrilheiros, da guerrilha e dos ideais dos combatentes. É uma narrativa 
que aborda profundamente a organização dos guerrilheiros que participavam da 
frente de combate do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), 
apontando as incertezas, inseguranças, medos, contradições e ideias do 
Movimento. As personagens da ficção lutam no interior da floresta tropical que dá 
nome à obra, localizada em Cabinda, e lá entram em confronto com as tropas dos 
colonos, mas também com uma série de questões culturais e sociais. Observa-se 
todo o esforço dos combatentes em suplantar as diferenças e tribalismos em busca 
do objetivo comum: uma Angola unificada e livre. Segundo o próprio autor, o 
romance começou a ser escrito como um comunicado de guerra que, em seguida, 
transformou-se no romance em virtude do caráter jornalístico que tinha assumido 
o comunicado. Para Carmen Lúcia Tindó Ribeiro Secco (2003, p.38) “Mayombe, 
floresta úmida, cheia de lama fecunda, é metáfora do útero de Angola parindo a 
Revolução”. Sobre a independência de Angola, Vladimír Otrísal (2008) afirma:

A mudança que teve a maior importância e influiu a Angola 
contemporânea de maneira decisiva é, de certeza absoluta, 
a independização do país a qual não foi importante só por 
destruir o sistema colonial dos portugueses e acabar com a 
duradoura presença destes como colonos e governadores om-
nipotentes, mas principalmente por constituir um passo his-
tórico que permitiu e garantiu que a futura evolução do país  
em todos os campos — político, económico, social e cultural 
— estivesse nas mãos dos angolanos. Para eles, sendo uma 
nação por nascer, a luta por uma causa como esta ofereceu a 
possibilidade singular de expressar-se e actuar como um povo 
unido apesar de este estar em via de formação.

12  Trabalho apresentado à disciplina Literaturas Afro-Caribenhas, do Programa de Pós-graduação 
em Letras da Universidade Federal do Piauí (UFPI).
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A apresentação do contexto histórico na narrativa de Pepetela, através 
da alegoria busca refletir sobre a própria Angola, assim sua escrita literária que, 
em vários momentos, é considerada quase que um relato histórico apropria-se 
das personagens para construir a história do país e, assim, provocar a reflexão 
nacional, mas sem patriotismo. A representação do real mescla-se à ficcionalidade 
ou, conforme Mia Couto (2005) “a ficção é uma mentira que não mente”. Para 
refletir sobre o país recém independente Pepetela faz uso da estratégia de entretecer 
o discurso literário correlacionando ficção e história.

Na mesma época em que o romance foi escrito movimentos guerrilhavam 
pela libertação nacional de Angola, combatiam o colonialismo português. 
Isso aconteceu na década de 60, estendendo-se até meados da década de 70. A 
independência foi conquistada em 10 de novembro de 1975. Em 1884-1885, 
numa conferência em Berlim, a África foi a partilhada por interesses europeus, 
não levando em consideração identidade ou tradição tribal. Nessa partilha tribos 
aliadas foram separadas e tribos inimigas unidas, o que gerou sérios problemas e 
rixas tribais dentro das colônias, colocando em confronto etnias diversas dentro do 
continente. Sobre as questões tribais Milagre reflete:

Os intelectuais têm a mania de que somos nós, os campone-
ses, os tribalistas. Mas eles também o são. O problema é que 
há tribalismo e tribalismo. Há o tribalismo justo, porque se 
defende a tribo que merece. E há o tribalismo injusto, quando 
se quer impor a tribo que não merece ter direitos. (PEPETE-
LA, 1993, p. 28)

Mayombe apresenta severas críticas ao MPLA, apontando questões 
internas como corrupção, racismo, machismo, o que propiciou o surgimento de 
uma série de empecilhos quanto à publicação do livro. Foram necessárias muitas 
palestras por parte do autor sobre a citada obra. Mayombe figura como um 
testemunho de que o Movimento Pela Libertação de Angola não era perfeito.

[...] vamos aproveitar para ver este caso dos cem escudos. 
Isto é grave, pois pode desmentir tudo o que dissemos. Quer 
dizer que, afinal, somos mesmo bandidos, que roubamos o 
povo. O sacana que ficou com o dinheiro é um contrarevo-
lucionário, além de ser um ladrão barato, pois sabotou toda a 
boa impressão que podíamos ter causado aos trabalhadores. 
(PEPETELA, 1993, p.23)
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Dando continuidade à estruturação épica cujo início se deu em As 
aventuras de Ngunga, obra do mesmo autor escrita à mesma época de Mayombe, 
porém publicada antes, a narrativa em questão celebra-se o esforço do povo pela 
libertação de Angola, em busca da vitória contra o colonialismo.

As aventuras de Ngunga trata da vida de um jovem órfão, um 
garoto de treze anos que, após ter perdido os pais, assassina-
dos pelos colonialistas, começa numa vida de andanças. Pe-
rambulando, sempre sozinho, o garoto se vê em contato com 
a alma humana e traça, para ele mesmo, uma linha invisível 
que separa os adultos das crianças (VERAS, 2013, p.2)

A narrativa gira em torno do protagonista Sem Medo, o Comandante do 
grupo que segue liderando seu pequeno contingente floresta adentro lidando com 
dificuldades tais como a falta de mantimentos e até questões de ordem cultural 
como racismo, preconceito e tribalismo.

Eu quereria que na guerra a disciplina fosse estabelecida em 
função do homem e não do objetivo político. Os meus guerri-
lheiros não são um grupo de homens manejados para destruir 
o inimigo, mas um conjunto de seres diferentes, individuais, 
cada um com as suas razões subjetivas de lutar e que, aliás, se 
comportam como tal. (PEPETELA, 1993, p.157)

Para Georg Luckás (2000) na sociedade atual a narrativa épica foi substituída 
pelo romance, pois que as condições do mundo contemporâneo não permitem a 
construção de uma epopeia com representação de heróis e conquistas dos povos. 
O romance moderno pauta-se na relação do homem com o mundo e com as 
problemáticas com o rodeia. “Enquanto o herói épico é essencialmente objetivo 
como representação de um povo, o romanesco é subjetivo e singular, em constante 
tentativa de reconciliação com o mundo e consigo mesmo.” (Klauck, 20--?).

Uma das formas de concepção de mundo geradas pelo romance enquanto 
gênero é a apresentação de um novo tipo de herói, aquele que desafia a ordem 
estabelecida, o que rompe as barreiras impostas pela sociedade. O herói romântico 
é um rebelde que atua contra as leis e os limites sociais, tudo por ideais, valores e 
amor, por aquilo que lhe é caro, verdadeiro e sincero.

Os combatentes do MPLA figuram como heróis no imaginário popular, 
todavia o que Pepetela nos mostra são heróis em conflito, com traços de 
ambivalência que nos permite relacionar ao momento vivido pela Nação angolana.
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Os romances de Pepetela rompem a sacralidade da narrativi-
zação historiográfica, desfazendo seu caráter sublime e, por 
isso, intocável, através de desdobramentos que se abrem a no-
vas formas de leituras de um mesmo evento, algumas delas, 
por sinal, inconciliáveis. (DUTRA, 2007, p.15-16)

Em sua escrita Pepetela demonstra o processo de transformação dos 
heróis da luta pela independência, essas figuras tornam-se heróis às avessas e até 
mesmo vilões de sua própria nação, nação pela qual deveriam lutar, passando a 
ter comportamentos mesquinhos e egoístas, em prol de seus próprios interesses, 
dilacerando por completo os sonhos de uma Angola unificada, livre e igualitária.

[...] a indisciplina que reina lá fora leva à indisciplina aqui. 
Os exemplos de fora, do exterior, dos refugiados fardados de 
militantes, vêm influenciar os combatentes, enfraquecer-lhes 
o moral. Isto não sucederia se a Região funcionasse bem. Vê 
o Ingratidão! Combatente no Norte de 61 até 65. Combaten-
te em Cabinda desde essa data. Há dez anos que combate o 
inimigo. Tem pouca formação política? Certamente. Mas a 
culpa não é dele. Quem a tem? Ele vê os exemplos que vêm 
de cima. A culpa também não é tua. Tu tomas este fato como 
uma ofensa pessoal, porque és o Comissário, o responsável 
pela formação política. Não podes fazer mais do que fazes 
para convencer o Ingratidão que o povo de Cabinda é como 
o do resto de Angola. Ingratidão também não pode ser con-
vencido só por palavras. Só a prática o levará a essa constata-
ção. Não é justo fuzilar um combatente com dez anos de luta, 
quando outros criminosos ficam indenes, embora o seu crime 
teoricamente mereça esse castigo. (PEPETELA, 1993, p.39)

Pepetela reescreve de maneira crítica a História de Angola com denúncias 
que versam sobre a diluição dos contornos épicos dos heróis angolanos. Em 
algum momento, quando do acender do fogo das ideias nacionalistas, esses heróis 
foram pensados e idealizados, contudo, no decorrer da história, tais traços sacros 
começaram a romper-se, restando apenas a humanidade dos combatentes.

Sem Medo, o comandante do grupo, repetidas vezes enfatiza a importância 
da conquista da confiança do povo e, para tanto, era preciso manter o ideal aceso, 
sem corrupções ou manchas que pudessem marcar negativamente o movimento 
perante os olhos do povo.

Quando do episódio do sumiço do dinheiro dos trabalhadores Sem Medo, 
apesar da resistência e do sentimento de humilhação dos colegas, insiste na revista 
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dos combatentes buscando encontrar uma solução ao problema que poderia 
contaminar o restante do grupo e corromper as ações do grupo, enodoando a 
imagem do Movimento e fazendo-o perder o já fraco apoio popular que possuíam.

Chega! – gritou Sem Medo. – O erro dum responsável não 
justifica um roubo, um roubo de merda de cem paus, dum 
miserável sabotador. Vamos passar revista. As guerras não se 
ganham com demagogias, só para se ter apoio das bases! (PE-
PETELA, 1993, p.24)

Os romances de Pepetela apresentam-nos também a costumes dos povos 
angolanos. Um destes costumes é a narrativa oral. A oralidade há muito tempo teve 
forte presença nas comunidades angolanas, tal como circunscrito e apropriado por 
Pepetela em Mayombe. Esse aspecto sedimenta o terreno de construção do texto 
literário angolano como resultado da escrita com a tradicional oralidade das tribos. 
O texto angolano herda, pois, a força da palavra falada.

Como actos de cultura e especificamente de criação, as nar-
rativas de expressão oral são formas literárias transmitidas 
pelo sistema verbal oral. Esta característica de criação verbal 
concede a estas formas literárias uma natureza peculiar que 
deve ser o ponto de partida para o seu estudo. Pensamos ser 
esta a base fundamental, a partir da qual se sistematiza toda 
a diferenciação entre a criação literária escrita e a oral. (RO-
SÁRIO, 1989, p.45)

O colonialismo aparece como uma possibilidade compartilhada entre 
as nações africanas. As consequências da dominação colonial permitiram o 
surgimento de uma tradição histórico cultural que gera a solidariedade em rede. 
De acordo com Perrone-Moisés (1990 apud CAMPOS, 20--?), sobre determinado 
chão cultural (discursivo) podem ocorrer confluências, coincidências de tema e de 
soluções formais que nada têm a ver com as influências, mas com a existência de 
certas condições literárias e determinado momento histórico.

Dessa maneira, as literaturas africanas desempenharam um papel 
fundamental no combate de resistência e luta independência. Ajudaram a projetar 
uma nação protagonizando também uma guerra política, moral e ideológica.

A não aceitação, negação ao servilismo constituiu a base para a libertação 
de Angola e, consequentemente, da criação da identidade do “ser angolano”. Para 
a construção dessa identidade a primeira negação foi a do colonizador. 
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Nas palavras de SILVA (2013, p. 74) “A identidade assim concebida 
parece ser uma positividade (“aquilo que sou”), uma característica independente, 
um “fato” autônomo. Nessa perspectiva, a identidade só tem como referência a si 
própria: ela é auto-contida e auto-suficiente.” 

A identidade só existe através de oposições. Neste sentido o “eu” só existe 
em função da negação do “outro”, essa diferença entre ambos passa a se cristalizar 
no processo de construção da identidade. O primeiro passo para as personagens 
dessa ficção tornarem-se “angolanas” foi estabelecer diferenças entre eles e os 
colonos, que são o “outro”. O processo de criar pontos em comum entre esses 
indivíduos fez com que brotassem neles o sentimento de unidade, o pertencimento.

As referências culturais angolanas permitem estabelecer o sentimento de 
pertencimento entre os indivíduos. É isso que as personagens dessa ficção tem em 
comum. Embora carreguem diferenças distintas entre si e até mesmo existindo 
rixas entre as tribos todos eles possuem o mesmo desejo de libertação, a não 
aceitação da colonização.

Examinar a trajetória do herói clássico implica dialogar com as características 
que essa figura assume na contemporaneidade, distanciando-se dos ideais utópicos 
de integridade, honestidade e perfeição, revelando, assim, as mazelas dos novos 
tempos.

Em Mayombe podemos captar traços de dessacralização dos heróis dos 
movimentos de libertação nacional, entretanto observamos ainda que as diferenças 
raciais, sociais e culturais podem ser superadas se forem trabalhadas em favor de 
um ideal comum.

Pepetela apresenta, nesse romance, uma proposta de reconstrução 
identitária das comunidades angolanas através do viés socialista da revolução. A 
obra literária trabalhada não só resgata, mas cria uma identidade cultural através 
de heróis fictícios que retratam aos angolanos um ideal de nação a ser buscado, 
todavia esses heróis já não carregam consigo os caracteres dos heróis clássicos, 
eles são imperfeitos, tocáveis e atingíveis, como um ser humano normal.

O caráter falível e desprovido de sacramentos ideais não impede, no 
entanto, que esses combatentes desistam da edificação de uma nova nação com 
valores próprios. 
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