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A palavra de ordem nos estudos sobre o 

letramento que se voltam para a 

transformação da ordem social é 

“empowermente thorough literacy”, ou 

seja, potencializar pelo letramento. Dentre 

as formas mais efetivas de se tornar 

poderoso, destacam-se o acesso à e a 

manipulação da informação. 

Kleiman (2008, p. 8) 

 

 

Não há dúvida que a aprendizagem 

intelectual inclui a acumulação e retenção 

das informações. Informações, quando não 

entendidas, são, todavia, um fardo 

indigesto. Constituem conhecimento 

somente quando seu material é apreendido. 

E entendimento, compreensão, significa 

que as várias partes da informação 

adquirida são compreendidas em suas 

relações mútuas – resultado esse que é 

obtido apenas quando a aquisição se faz 

acompanhar de constante reflexão sobre o 

sentido do que é estudado. 

Dewey (1959, p. 86) 



RESUMO 

 

Nas últimas décadas, o acesso à informação está cada vez mais sendo ampliado, sobretudo 

com o advento das tecnologias digitais e sociais. Porém, o grande desafio está em reconhecer 

e saber utilizar a informação adequada de maneira que venha a atender as necessidades 

informacionais dos sujeitos. Neste cenário, vislumbrando o Bibliotecário como profissional da 

informação responsável pela mediação do conhecimento dos sujeitos, procuramos conhecer 

como os estudantes de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte têm 

usado a informação em seu cotidiano. Dessa maneira nosso objetivo geral é compreender 

como se estabelecem as práticas e os eventos de letramentos realizados pelos estudantes em 

formação ao se prepararem para o exercício profissional. Com vistas a atender nosso 

propósito, buscamos: (i) descrever as atividades práticas de letramento informacional utilizada 

pelos discentes na busca de novos conhecimentos; (ii) salientar os processos reflexivos dos 

discentes ao fazer uso de novas informações; (iii) explicitar como os estudantes em formação 

tem aplicado o conhecimento técnico adquirido em sala nas práticas sociais relacionadas ao 

fazer profissional. Para embasarmos nossa pesquisa, fundamentamos nos Estudos de 

Letramento (BARTON; HAMILTON, 1993, 1998, 2000; KLEIMAN, 1995; STREET, 1984; 

OLIVEIRA, 2008, 2010), discutidas no presente trabalho enquanto práticas sociais que se 

inserem nos diversos domínios sociais (OLIVEIRA, 2010; KLEIMAN, 2008; ROJO, 2009). 

A análise do letramento informacional terá como suporte teórico os trabalhos de Belluzzo 

(2002), Hatschbach (2002), Campello (2003), Dudziak (2003), Gasque (2010, 2011). Com a 

análise dos dados, consideramos que: (i) as atividades usadas para buscar e usar a informação 

são múltiplas, realizadas em contextos sociais, acadêmicos e tecnológicos, porém percebe-se 

uma superficialidade em relação ao uso de fontes técnicas e científicas inerentes ao exercício 

acadêmico e profissional dos futuros bibliotecários; (ii) eles têm consciência crítica e 

reflexiva quando ao uso das informações e (iii) relataram terem tido raras oportunidades de 

praticar as técnicas biblioteconômicas gerando assim insegurança no agir profissional.  

 

Palavras-chave: Linguística Aplicada. Estudos de Letramentos. Letramento Informacional. 

Biblioteconomia – Estudo e ensino. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the last decades, access to information is increasingly being expanded, especially with the 

arrival of digital and social technologies. However, the biggest challenge is in recognizing and 

using the appropriate information in a manner that will meet the information needs of the 

subjects. In this scenario, seeing the Librarian as an information professional who is 

responsible for mediating the knowledge of the subjects, we seek to know how the Library 

Science students of the Federal University of Rio Grande do Norte have been using the 

information in their daily lives. Thus, our main goal is to understand how practices and 

literacies events held by students preparing for professional practice are established. In order 

to meet our goal, we seek to: (i) describe the practical activities of information literacies used 

by students in the pursuit of new knowledge; (ii) highlight the reflexive processes of students 

when they use new information; (iii) explain how students have applied technical knowledge 

acquired in the classroom to social practices related to their profession. Substantiating our 

research, we have basis in New Literacy Studies (BARTON; HAMILTON, 1993, 1998, 2000; 

KLEIMAN, 1995; STREET, 1984; OLIVEIRA, 2008, 2010), discussed in this work as social 

practices that are inserted in different social fields (OLIVEIRA, 2010; KLEIMAN, 2008; 

ROJO, 2009). The analysis of information literacies has as its theoretical support the works of 

Belluzzo (2002), Hatschbach (2002), Campello (2003), Dudziak (2003) and Gasque (2010, 

2011). With the data analysis, we consider that: (i) the activities used to seek and use 

information are multiple, held in social, academic and technological contexts, nevertheless we 

can see a superficiality regarding the use of technical and scientific sources which are inherent 

in the academic and professional practice of future librarians; (ii) they are critical and have 

reflexive consciousness about the use of information and (iii) they reported having had few 

opportunities to practice techniques of library science, thus generating insecurity in the 

professional act. 

  

KEY-WORDS: Applied Linguistics. New Literacy Studies. Information Literacies. Library 

Science – Studying and Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

      Uma série de mudanças está ocorrendo em vários aspectos da vida social contemporânea, 

mais detidamente com o advento da informação.  O acesso a esta é cada vez mais ampliado, 

uma vez que permeia todos os setores da vida humana e flui numa velocidade até poucos anos 

inimagináveis. Esse fenômeno informacional possui um potencial transformador, já que deter 

a informação concebe aos sujeitos um espaço privilegiado nas relações de poder.  

       Ressaltamos ainda que o alto fluxo dessas informações foi acentuado com o advento das 

tecnologias digitais, culminando assim com a chamada “Sociedade da Informação” ou “Era da 

Informação” (CASTELLS, 1996, 1999) que, segundo o autor, referencia os “atributos sociais 

de geração e processamento da informação que vão do impacto das tecnologias da informação 

à informação em si mesma, [...] a tecnologia não é somente a ciência e as máquinas: é também 

tecnologia social e competitiva” (CASTELLS, 1996, p. 4). 

       Nesse quadro, entendemos que mais importante do que ter acesso aos meios tecnológicos, 

a preocupação deve ser com a questão do conteúdo. Percebe-se na sociedade atual uma 

promoção muito acentuada da tecnologia, como se ela fosse capaz de fazer do indivíduo 

conectado um ser conscientemente informacional. Porém, o desafio está em nos alinharmos a 

esta nova sociedade na qual se articula constantemente a informação e o conhecimento, e os 

sujeitos neste universo estão vivendo em constantes mudanças sociais e realinhamento de 

poderes. 

      Nesse universo informacional, diante do excesso de informações disponibilizadas no meio 

digital e social, surge o paradoxo do não acesso. O quantitativo quase infinito de fontes 

disponíveis se torna uma barreira para os sujeitos pela falta de habilidade para usar, 

satisfatoriamente, a informação.  

      A maioria dos sujeitos, hoje em dia, possui meios de acesso à informação, muitas vezes 

causado pelo suporte tecnológico, mas falta a eles consciência da necessidade do uso 

reflexivo da informação para sua ação como agente transformador. Esta informação está além 

do suporte digital. Ela se encontra no cotidiano das práticas sociais. Apropriar-se dela e 

transformá-la em conhecimento é um grande desafio para a sociedade atual. 
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       Vale destacar ainda que a informação é produzida pelos diversos gêneros 

textuais/discursivos
1
 e estes estão disponíveis em todos os contextos sociais. Utilizamo-las 

para interagir com outras pessoas, agir profissionalmente, fazer escolhas, tomar decisões, ou 

seja, ela torna-se imprescindível para que possamos dar sentido aos fatos a nossa volta e 

desenvolver-se no cotidiano. Vivemos em um ambiente informacional tão mutante que exige 

novas habilidades para que possamos nele sobreviver. 

      Sendo assim, o acesso à informação é, portanto, uma condição para os sujeitos exercerem 

a cidadania de maneira reflexiva, crítica e emancipatória. Ao participarem das atividades 

sociais, os sujeitos estão envolvidos em um conjunto de práticas de leitura e escrita as quais 

chamamos de letramentos. Estes, por sua vez, relacionam-se ao uso da informação campo que 

denominamos de Letramento Informacional (doravante LI). 

      Para Kleiman (2008, p. 8), “A palavra de ordem nos estudos sobre o letramento que se 

voltam para a transformação da ordem social é ‘empowermente thorough literacy’, ou seja, 

potencializar pelo letramento. Dentre as formas mais efetivas de se tornar poderoso, 

destacam-se o acesso à e a manipulação da informação”. Nesse universo informacional, é 

preciso saber lidar com a informação, ser capaz de selecionar, avaliar, interpretar e fazer uso 

de maneira reflexiva, ter o discernimento para tomar as decisões mais eficazes. 

      Para tanto, as práticas relacionadas ao LI correspondem à independência dos sujeitos, à 

capacidade de entender suas necessidades informacionais, localizar informações que atenda 

essas necessidades, selecioná-las, interpretá-las e usar de maneira reflexiva e responsável as 

informações encontradas. Esse processo é cíclico e contínuo e, por isto, o sujeito precisa 

aprender a aprender, e aprender continuamente. 

      Na sociedade contemporânea cresce a necessidade de aprender com a informação e de se 

tornar aprendiz autônomo e crítico. No agir socialmente, muitas vezes nos deparamos com 

                                                           
1
 Neste trabalho, usaremos a nomenclatura gêneros textuais/discursivos ou simplesmente gênero. Não 

nos interessa aqui posicionarmos sobre se os gêneros são textuais ou discursivos. Para um maior 

esclarecimento sobre esta questão, sugerimos a leitura de ROJO, Roxane. Gêneros do discurso e 

gêneros textuais: questões teóricas e aplicadas. In: MEURER, J. L; BONINI, Adair; MOTTA-ROTH, 

Désireé (Org.). Gêneros: teorias, métodos e debates. São Paulo: Parábola, 2005. Adiantamos que para 

a autora os gêneros são chamados de discursivos ou gêneros do discurso quando os estudos centram-se 

no estudo das situações de produção dos enunciados ou textos em seus aspectos sócio-históricos. Os 

pesquisadores que usam gêneros de texto ou gênero textual preocupam-se com a descrição da 

materialidade textual e são voltados para estruturas e formas linguísticas. A escolha de um termo ou de 

outro vai depender da finalidade do uso, mas como linguista aplicado o interessante é estudar o gênero 

relacionado ao contexto de uso, ou seja, percebê-lo como forma de comunicação social. 
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situações que temos de fazer escolhas, não havendo alguém mais experiente do nosso lado 

para nos orientar. Assim, as decisões são tomadas com base na nossa bagagem intelectual e no 

aparato informacional disponível no meio social. 

      Percebe-se, porém, que muitas pessoas não têm habilidades para encontrar as informações 

que atendam às suas necessidades informacionais. Outras ainda, não conseguem reconhecer 

qual é sua necessidade informacional relativo ao problema enfrentado. Consequentemente, 

não há possibilidade de avaliar a informação e usá-la de maneira satisfatória.   

       Do mesmo modo que a informação é concebida como elemento essencial para o 

desenvolvimento pleno da cidadania é também elemento fundamental para produção e uso do 

conhecimento nas atividades acadêmicas. Le Coadic (2004, p. 26) afirma que: 

A informação é a seiva da ciência. Sem informação, a ciência não pode se 

desenvolver e viver. Sem informação a pesquisa seria inútil e não haveria o 

conhecimento. Fluido precioso, continuamente produzido e renovado, a 

informação só interessa se circula, e, sobretudo, se circula livremente. 

         É nessa perspectiva que a informação é vista como uma exigência oriunda da vida 

acadêmica e social. Saber usá-la e comunicarmo-nos de modo a que venhamos atender a 

nossas necessidades cotidianas é imprescindível para o desenvolvimento das atividades 

inerentes à vida acadêmica. 

       Ao longo de um processo de busca da informação, tanto os sujeitos no contexto social 

quanto um pesquisador em um ambiente institucionalizado se deparam com a necessidade de 

buscar e usar, autonomamente, a informação, de obter conhecimento sobre o problema 

investigado e de ter conhecimento sobre procedimentos específicos para entender a 

informação e aplicá-la ao cotidiano. Todo esse processo pressupõe o discernimento da 

informação e as competências relacionadas ao LI para acessar, localizar, selecionar, avaliar, 

usar e gerar conhecimento. 

       Neste cenário informacional, a universidade é uma importante agência de letramento que 

se preocupa com a formação da comunidade acadêmica para atuar nessa sociedade 

informacional. O profissional que trabalha essencialmente com a informação é o 

Bibliotecário, e a este cabe à função de disponibilizar e promover o uso dessa ferramenta a 

todos os sujeitos sociais. 

       Espera-se, especialmente, que o profissional Bibliotecário seja formado para atuar com os 

processos informacionais: que ele tenha habilidade para selecionar materiais que atendam 
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uma demanda específica, tratar tecnicamente a informação através de atividades como 

indexação, classificação, organização e controle da informação. Saiba buscar, avaliar e 

disseminar as informações e seja capaz, principalmente, de pensar reflexivamente sobre as 

informações para desenvolver projetos que melhorem o ambiente profissional em que atuem 

de modo a beneficiar a comunidade atendida. 

       Contudo, pela nossa experiência como responsável por alguns alunos em estágio 

supervisionado nos anos de 2010 a 2012 do Curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), observamos que muitos desses alunos pré-

concluintes em seus respectivos estágios possuem dificuldades para usar, eficientemente, a 

informação técnica em suas práticas profissionais. É nesse sentido que procuramos refletir 

sobre o uso da informação e elegemos como objeto de pesquisa o LI do Bibliotecário em 

formação. 

      Esta pesquisa justifica-se, portanto, pela necessidade de analisarmos as práticas do LI de 

Bibliotecários em formação a fim de subsidiar na capacitação desses profissionais despertos 

para utilização eficaz da informação e para a necessidade de agregar valor a prática 

profissional dos futuros Bibliotecários, pois, de acordo com Campello e Abreu (2005, p. 179) 

“Para ser capaz de construir um novo paradigma e de contribuir para a educação de pessoas 

competentes em informação, o próprio bibliotecário deve ser competente em informação e 

dominar as habilidades necessárias para realizar o processo de busca adequadamente”. 

      Entendemos que o Bibliotecário pode contribuir para o aprendizado e autonomia das 

pessoas, desde que ele possua habilidades e competências no uso da informação, conduzindo 

seu próprio processo de aprendizagem frente a um mundo em constante mudança. Nesse 

sentido, a relevância dessa pesquisa possui um caráter teórico e social. 

      A relevância teórica deve-se ao fato de trabalharmos com o LI em uma perspectiva sócio 

cultural de uso da linguagem, enquadrando-se na Linguística Aplicada.  As pesquisas 

realizadas com o LI são geralmente na área da Ciência da Informação e mostram-nos que esta 

temática foi focada nas atividades educativas do bibliotecário (CAMPELLO, 2009; 

DUDZIAK, 2001; BELLUZZO, 2005); em outra perspectiva, o LI foi direcionado para o uso 

das tecnologias de informação, (COELHO, 2008; ARDUINI, 2013; HATSCHBACH, 2002); 

e por fim, o LI com ênfase nas habilidades individuais, que envolve o processo de construção 

do conhecimento (BRUCE, 1994; GASQUE, 2003, 2008). O nosso estudo avança em relação 
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aos demais por focar num ponto ainda pouco explorado e ter um olhar holístico de todo o 

processo de busca e uso da informação. 

       Este estudo, que discute uma lacuna na formação profissional dos Bibliotecários, traz um 

novo olhar para a questão, daí sua relevância social. Além disso, dado a importância do 

Bibliotecário para o desenvolvimento cognitivo e social dos sujeitos, a preocupação está em 

conhecer e refletir sobre a maneira pela qual os futuros profissionais Bibliotecários estão se 

preparando para o exercício da profissão, tendo em vista que a atuação desses profissionais é 

consequência em grande parte do desenvolvimento de práticas reflexivas na formação 

acadêmica. 

      Para a informação gerar conhecimento no sujeito, ela precisa ser usada de maneira certa e 

na hora certa. A biblioteca é um espaço coletivo de grande relevância no contexto escolar. Ela 

é usada pelos estudantes de diferentes níveis de escolaridade e de qualquer área do 

conhecimento. O serviço ineficiente dos profissionais que nela trabalham (Bibliotecário) 

compromete a disponibilização e uso dos materiais informacionais e, consequentemente, todo 

o processo de construção do conhecimento. 

      Desse modo, as questões que norteiam nossa pesquisa são:  

1 – Como se constituem as atividades práticas que envolvem o processo de letramento 

informacional dos estudantes de Biblioteconomia da UFRN na busca de novos 

conhecimentos?  

2 – O que os discentes do Curso de Biblioteconomia pensam sobre o uso da informação nas 

práticas de formação? 

3 – De que modo o conhecimento técnico da Biblioteconomia adquirido na formação 

universitária por esses estudantes tem contribuído para o exercício da profissão? 

        Em conformidade com essas questões, nosso objetivo geral é compreender como se 

estabelecem as práticas e os eventos de letramentos realizados pelos estudantes em formação 

ao se prepararem para o exercício profissional. 

       Com vistas a atender nosso propósito do objetivo geral, formulamos como objetivos 

específicos: (i) descrever as atividades práticas de letramento informacional utilizada pelos 

discentes na busca de novos conhecimentos; (ii) salientar os processos reflexivos dos 

discentes ao fazer uso de novas informações no processe de formação; (iii) explicitar como os 
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estudantes em formação têm aplicado o conhecimento técnico adquirido em sala nas práticas 

sociais relacionadas ao fazer profissional. 

      Para embasarmos nossa pesquisa e responder aos objetivos esperados, buscamos 

contribuições nos Estudos de Letramento (BARTON; HAMILTON, 1993, 1998, 2000; 

KLEIMAN, 1995; STREET, 1984; OLIVEIRA, 2008, 2010), discutindo os letramentos como 

práticas sociais que se inserem nos diversos domínios sociais (OLIVEIRA, 2010; KLEIMAN, 

2008; ROJO, 2009). A análise do Letramento Informacional terá como suporte teórico os 

trabalhos de Belluzzo (2002), Hatschbach (2002), Campello (2003), Dudziak (2003) e Gasque 

(2010, 2011). 

      Com relação à estrutura que compõe essa dissertação, optamos por dividi-la em cinco 

capítulos: No primeiro deles, apresentamos a introdução; a seguir, no capítulo dois teremos a 

contextualização da pesquisa; mais adiante, no capítulo três, traremos uma explanação do 

referencial teórico; no capítulo quatro, faremos a análise dos dados gerados, e depois, no 

capítulo cinco, teceremos nossas considerações finais. 

     Na introdução, informamos nossa temática, questões de pesquisa, objetivos e motivação 

que nos conduziu para a realização desse trabalho. Além disso, apresentamos a relevância 

deste estudo e os campos teóricos que embasam esta pesquisa. 

      No capítulo dois, designado a Contextualização da Pesquisa, apresentamos o caminho 

que seguimos para a realização deste trabalho. Inserimos a pesquisa na Linguística Aplicada 

com uma abordagem qualitativa da pesquisa de vertente etnográfica e interpretativista. 

Contextualizamos a pesquisa, discorrendo sobre os colaboradores e o ambiente em que se 

realizou a geração de dados. 

     No terceiro capítulo intitulado Referencial Teórico, informamos as teorias que nos 

embasaram, incluindo Estudos de Letramentos com destaque para as práticas de letramentos. 

Apresentamos os gêneros como instrumentos mediadores de tais práticas. A seguir, 

discorremos sobre o Letramento Informacional, objeto de nossa pesquisa e falamos da 

reflexividade – princípio fundamental para o uso eficaz da informação.  

      No quarto capítulo, analisamos os dados construídos na geração de dados. Expomos as 

práticas de Letramento Informacional do contexto acadêmico correspondentes à busca da 

informação no processo de formação profissional, tais como: acesso, fontes utilizadas e 

dificuldades encontradas. Analisamos também as práticas relacionadas ao uso, como: 
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apreensão da informação, independência, dentre outros. Narraremos, por fim, a prática 

pedagógica da professora e mostramos os gêneros que circularam no ambiente analisado. 

      Ainda nesta seção, explicitamos as práticas relacionadas ao fazer profissional de nossos 

colaboradores (práticas bibliotecárias) e, por fim, discutimos a reflexividade dos 

colaboradores, enfatizando o que eles pensam sobre o que fazem e as ações desenvolvidas ao 

longo do curso de biblioteconomia. 

      Na conclusão, retomamos as questões de pesquisa a fim de confrontarmos nossa análise 

com os objetivos propostos no trabalho e apontamos nossas contribuições quanto ao objeto 

analisado. Pela importância e amplitude da temática, sugerimos novos caminhos que precisam 

ser trilhados pelos colaboradores.  
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos o caminho e os métodos que seguimos na realização 

desta pesquisa. Referenciamo-nos em Batista Júnior e Silva (2011, p. 67), que apontam para 

metodologia como “o caminho que devemos trilhar para realizar uma pesquisa e que os 

métodos são os meios de caminhar, ou seja, aquilo que vai, objetivamente, possibilitar o 

desenvolvimento do processo investigativo”. 

Isso posto, começaremos nosso passeio pela Linguística Aplicada, explicitaremos 

sobre a área e discutiremos por que nossa pesquisa se insere nesse campo. Em seguida, 

trataremos de nossa abordagem qualitativa e etnográfica para depois contextualizarmos o 

ambiente de pesquisa e nossos colaboradores. 

 

2.1 Inserção no campo da Linguística Aplicada 

 

Esta pesquisa se insere no campo da Linguística Aplicada (doravante LA) por 

enfatizar a busca e uso da informação como um problema de linguagem da 

contemporaneidade. As práticas de letramento efetivadas pelos Bibliotecários em formação 

bem como os reflexos que tais ações causam no exercício profissional desses agentes 

configuram-se como uma questão relevante da vida social. O entendimento desse contexto 

pode contribuir para a reflexividade e criticidade das práticas de Letramento Informacional 

desses e de outros Bibliotecários em formação, como também dos professores formadores 

nessa área. 

Em razão de esta pesquisa estar inserida na LA, procuramos ter uma postura crítica 

frente ao Letramento Informacional, ao indagá-lo como fenômeno da prática cotidiana. Aos 

agentes sociais envolvidos, beneficiados direta ou indiretamente, a pesquisa “procurará 

proporcionar capacidade de desenvolver formas de resistência e dar-lhes condições de 

enfrentar os desafios e decidir o que é melhor para si” (RAJAGOPALAN, 2003, p. 112), o 

que é viabilizado pelo uso eficiente e eficaz da informação. 

A área na qual estamos inseridos, LA, “surgiu em 1940 com o interesse por 

desenvolver materiais para o ensino de línguas durante a Segunda Guerra Mundial” (MOITA 

LOPES, 2009, p. 11). O foco inicial foi o ensino/aprendizagem de línguas, especialmente 

língua estrangeira. Ao longo do tempo, foi sendo redimensionada e hoje a LA se preocupa 

com a linguagem enquanto prática social. 
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Esse redimensionamento levou a LA a se envolver com as questões de linguagem 

inseridas no contexto social, político e econômico. Nessa direção, Almeida Filho (2008, p. 1) 

conceitua a LA “como área que se ocupa da pesquisa sobre questões de linguagem situada na 

prática social com procedimentos específicos determinados pela natureza aplicada da pesquisa 

que tipicamente a serve”. 

Complementando essa ideia, Celani (2000, p. 18) afirma que a LA é “articuladora de 

múltiplos domínios do saber, em diálogo constante com vários campos que têm preocupação 

com a linguagem. É mediadora de mudanças na sua comunicação com a coletividade e com a 

participação desta”. 

Para que seja possível a realização de pesquisas com o uso da linguagem em contexto 

social, a LA busca subsídios em outras áreas do conhecimento, como educação, antropologia, 

sociologia, psicologia etc., possuindo, pela natureza diversificada de uso da linguagem, 

caráter multidisciplinar.  

Entendendo que essa multidisciplinaridade se dá em uma relação direta com várias 

áreas do conhecimento, Celani (1992, p. 21) argumenta:  

 

Em uma representação gráfica da relação da LA com outras disciplinas com 

as quais ela se relaciona, a LA não apareceria na ponta de uma seta partindo 

da linguística. Estaria provavelmente no centro gráfico, com setas 

bidirecionais dela partindo para um número aberto de disciplinas 

relacionadas com a linguagem, dentre as quais estaria a linguística, em pé de 

igualdade, conforme a situação, com a Psicologia, a Antropologia, a 

Sociologia, a Pedagogia ou a tradução.  

 

Em razão disso, a LA teoriza a partir de diversas áreas do conhecimento, porque 

sozinha não consegue responder às demandas que envolvem a linguagem na prática social. Os 

problemas de pesquisa em LA têm uma ampla abrangência, englobando questões em 

diferentes contextos e domínios. Por esse motivo, ela é dinâmica e percebida como “um modo 

de criar inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem tem um papel central” 

(MOITA LOPES, 2006, p. 14). 

A inteligibilidade na LA não objetiva resolver os problemas sociais nos quais a 

linguagem está envolvida, mas entender tais situações, para, a partir dessa compreensão, 

pensar em ações consecutivas, compreendendo que o sujeito se torna capaz de inteligir e, 

mediante uso da linguagem, comunica o inteligido. Dessa maneira, a preocupação dessa área 

está em exercer criticamente a inteligibilidade das coisas e dos fatos e a sua comunicabilidade. 
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Nessa perspectiva multidisciplinar, procurando criar a inteligibilidade proposta por 

Moita Lopes (2006), a área em questão considera o contexto em que as pessoas vivem e 

agem; as mudanças sociais, tecnológicas e culturais que interferem nesses sujeitos; as 

ideologias e questões políticas. Essa questão requer uma compreensão complexa, tendo em 

vista que a LA chega a ser considerada uma área transdisciplinar. 

Assim sendo, a LA, além de envolver várias disciplinas, é o contexto de aplicação – no 

qual o problema de pesquisa está inserido – que vai determinar quais disciplinas serão 

relevantes para orientar a questão em uso. Logo, “o conhecimento transdisciplinar é gerado no 

contexto de aplicação [...], não envolve aplicação de conhecimento que já existia previamente 

à investigação no próprio contexto de aplicação” (MOITA LOPES, 1998, p. 119).  

Além disso, a pesquisa em LA “tem por objetivo fundamental a problematização da 

vida social, na intenção de compreender as práticas sociais nas quais a linguagem tem papel 

crucial” (MOITA LOPES, 2006, p. 102). É importante entender a vida contemporânea e o 

contexto em que os agentes sociais estão envolvidos para reproduzi-lo em forma de 

conhecimento que venha a refletir essa realidade. 

Nesse sentido, entendemos que a necessidade de compreender o processo de uso da 

informação, enfatizado pelo Letramento Informacional, é uma demanda social relacionada às 

questões da contemporaneidade. Salientamos que as práticas e os eventos de Letramento 

Informacional são práticas de linguagem situadas, pertencem a um contexto social, são 

múltiplas e dinâmicas, fazendo-se preciso recorrer a várias áreas do conhecimento para 

entendê-las e poder realizar as intervenções necessárias.  

     

2.2 Abordagem qualitativa da pesquisa 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como uma investigação qualitativa, de vertente 

etnográfica e interpretativista. Esse paradigma qualitativo foi escolhido porque, para 

analisarmos a complexidade que um contexto social possui, no caso um ambiente acadêmico, 

e a dinamicidade dos fenômenos envolvidos, precisamos categorizar e interpretar as ações 

cotidianas. 

Acreditamos que por meio desse paradigma reuniremos subsídios mediante o uso de 

diversos métodos empregados para entendermos o contexto em que os Bibliotecários em 

formação na UFRN estão inseridos. Esses métodos permitirão conhecer as práticas e os 
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eventos de LI desenvolvidos por tais agentes e, assim, poder interpretar e contribuir para um 

processo de mudança social. 

Nessa direção, pela pesquisa qualitativa, buscamos entender o contexto natural em que 

os colaboradores estão envolvidos para compreendermos a problemática em estudo. A 

compreensão dessa realidade exige uma análise qualitativa mais do que quantitativa, pois esta 

última não nos permite entender os fatos de linguagem em sua complexidade. Os dados 

quantitativos trazidos para este trabalho por meio dos gráficos são, meramente, ilustrativos e 

servem para enfatizar o fenômeno explicado. 

Reforçamos, ainda, que nossa pesquisa é qualitativa porque “tem como objetivo 

principal interpretar o fenômeno que observa. [...] Não existem hipóteses pré-concebidas” 

(VILELA JUNIOR, 2010, p.2). Ou seja, não existe suposta certeza a ser testada e comprovada 

com dados numéricos. As hipóteses podem surgir no decorrer da observação participante por 

intermédio da indução, mas a verdade se convence através da interpretação e correlação dos 

dados gerados. 

Nesse sentido, dialogamos com Angrosino (2009, p. 8), quando afirma: 

 

Esse tipo de pesquisa visa a abordar o mundo “lá fora” (e não em contextos 

especializados de pesquisa, como os laboratórios) e entender, descrever e, às 

vezes, explicar os fenômenos sociais “de dentro” de diversas maneiras 

diferentes: analisando experiências de indivíduos ou grupo [...]; examinando 

interações e comunicações que estejam se desenvolvendo. Isso pode ser 

baseado na observação e no registro de práticas de interação e comunicação, 

bem como na análise desse material; investigando documentos (textos, 

imagens, filmes ou músicas) ou traços semelhantes de experiência ou 

interações. 

 

Com base nisso, percebe-se que o importante é a inserção do pesquisador no contexto 

em estudo para entender o meio social (costumes, culturas e ações), o qual constrói o mundo 

dos colaboradores. A comunicação entre pesquisador e colaborador faz parte desse processo e 

as reflexões sobre as observações obtidas em campo possuem caráter subjetivo condizentes 

com as ciências humanas e sociais, como também com a compreensão do ser social. 

É perceptível que o entendimento do ambiente natural onde as ações acontecem, 

somado às interpretações dessa realidade e fundamentado nas teorias das áreas em estudo, 

responde com confiabilidade aos problemas de pesquisa. Por essa razão,  

 

Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou 

estatisticamente, mas convence na forma da experimentação empírica, a 
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partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, 

assim como na argumentação lógica das ideias, pois os fatos em ciências 

sociais são significados sociais, e sua interpretação não pode ficar reduzida a 

quantificações frias e descontextualizadas da realidade (MICHEL, 2009, p. 

37).  

 

Esse tipo de pesquisa parte do “pressuposto básico de que a investigação dos 

fenômenos humanos, sempre saturados de razão, liberdade e vontade, estão possuídas de 

características específicas: criam e atribuem significados às coisas e às pessoas nas interações 

sociais e estas podem ser descritas e analisadas, prescindindo de quantificações estatísticas” 

(CHIZZOTTI, 2010, p. 29). Além disso, a pesquisa qualitativa também “está baseada em 

texto e na escrita, desde notas de campo e transcrições até descrições e interpretações, e, 

finalmente, à interpretação dos resultados e da pesquisa como todo” (ANGROSINO, 2009, p. 

9). 

Em conformidade com a análise qualitativa e delineando nossa pesquisa, esta 

investigação é de cunho etnográfico. As características etnográficas estiveram presentes no 

envolvimento do pesquisador com o meio pesquisado, nas diversas maneiras de geração de 

dados, na interpretação e apresentação da pesquisa. Dessa maneira, explicitaremos a seguir a 

vertente etnográfica. 

 

2.3 Vertente etnográfica 

 

Para entendermos as práticas e os eventos de LI de Bibliotecários em formação, 

assumimos as práticas de letramentos como atos ideológicos e, por isso, é imprescindível 

analisarmos essas práticas nos processos de socialização que ocorrem em busca da construção 

do conhecimento. 

Para que isso ocorra satisfatoriamente, “a investigação das práticas letradas nessa 

perspectiva exige necessariamente uma abordagem etnográfica, que ofereça relatos 

minuciosamente detalhados de todo o contexto social em que tais práticas fazem sentido”, 

conforme discute Street (2014, p. 44). 

Enquanto pesquisa etnográfica, procuramos descrever um grupo específico de agentes 

sociais, a saber, Bibliotecários em formação da UFRN. Estivemos inseridos nesse grupo, 

estudando e buscando entender o modo de vida dos participantes. Fizemos jus ao significado 

da etnografia, que, de acordo com Angrosino (2009, p. 16),  
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Significa literalmente a descrição de um povo. É importante entender que a 

etnografia lida com gente no sentido coletivo da palavra, e não com 

indivíduos. Assim sendo, é uma maneira de estudar pessoas em grupos 

organizados, duradouros, que podem ser chamados de comunidades ou 

sociedades. O modo de vida peculiar que caracteriza um grupo é entendido 

como a sua cultura. Estudar a cultura envolve um exame dos 

comportamentos, costumes e crenças aprendidos e compartilhados do grupo. 

 

Tomando como base as informações descritas por Angrosino sobre a conceituação do 

termo etnografia, estivemos inseridos no grupo dos colaboradores para facilitar o 

entendimento dos costumes, da cultura e de todo o contexto. Assim, pudemos perceber o 

comportamento desses sujeitos e como eles se organizam na comunidade em questão.  

Nesse sentido, nossa pesquisa possui características condizentes com a etnografia, em 

primeiro lugar, porque reconstruímos narrativamente o mundo de um grupo de estudantes em 

formação, a fim de compreender e interpretar os significados que as práticas e eventos de 

Letramento Informacional têm nas interações sociais e profissionais. Em segundo, porque 

enquanto pesquisadora estive envolvida em campo no período de um semestre letivo – 2014.2 

–, compartilhando suas práticas, costumes, concepções, para entender a cultura do grupo 

estudado. Participamos como membro natural do grupo para melhor perceber a complexidade 

do contexto. 

Para a constituição do corpus da pesquisa etnográfica, utilizamos várias estratégias. Os 

dados foram gerados
2
 a partir da observação participante, com anotações registradas em 

computador após o término de cada aula. Além disso, recorremos à produção de texto, 

questionários, gravações em áudio, fotos, como demonstra o quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Atividades desenvolvidas durante a geração de dados 

Data Atividade 

desenvolvida 

Descrição da atividade 

21/07/14 Termo de 

consentimento 

Realizamos uma breve explicação da pesquisa e 

distribuímos o termo de consentimento. 

29/07/14 Figura reflexiva e Apresentamos duas figuras à turma (uma em cada vez), 

                                                           
2
 A geração de dados envolve interações nos contextos da vida real e oportuniza ao pesquisador ser 

intérprete desses dados gerados. De acordo com De Grande (2007, p. 102), “o termo ‘gerar’ dados 

vem da perspectiva da pesquisa qualitativa que acredita que a pesquisa é uma atividade subjetiva [...]. 

Os dados não são retirados prontos, não são algo dado e objetivo, pois essa metodologia pressupõe 

uma atividade de geração e interpretação por parte do pesquisador”. 
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termo de 

consentimento 

momento no qual se discutiu a importância da 

informação e passou-se mais uma vez o termo para que 

os faltosos do dia 21/07 tomassem conhecimento. 

19/08/14 Gravação de áudio Perguntamos aos grupos de colaboradores como eles 

procederam em relação à construção do seminário 

passado pela professora. 

09/09/14 Relato de 

experiência com a 

informação 

Explicamos a atividade do relato de experiência 

(produção textual) e lemos nossa produção para a turma.  

Eles puderam levar para casa e trazer na próxima aula 

seus textos.  

09/10/14 Explicação sobre o 

Letramento 

Informacional 

Usamos slides como suporte de apresentação do 

Letramento Informacional e debatemos a temática.  

06/11/14 Aplicação de 

questionários 

Aplicamos no início da aula um questionário com os 

colaboradores e eles devolveram na mesma aula. 

21/07/14 a 

27/11/14 

Observação 

participante 

Observamos todo o semestre de aula e realizamos a 

observação participante com notas de campo registradas 

durante a aula e complementadas posteriormente. 

20/06/15 Perguntas feitas por 

e-mail 

Analisamos os dados gerados e sentimos a necessidade 

de alguns esclarecimentos. Dessa maneira,  

encaminhamos para os e-mails dos colaboradores 

algumas perguntas. 

 

Em conformidade com essas características, fomos norteados também por Angrosino 

(2009, p. 31) no sentido de que 

  

O método etnográfico é: baseado na pesquisa de campo (conduzido no local 

onde as pessoas vivem e não em laboratórios [...]); é personalizado 

(conduzido por pesquisadores que, no dia a dia, estão face a face com as 

pessoas que estão estudando e que, assim, são tanto participantes quanto 

observadores das vidas em estudo); é multifatorial (conduzido pelo uso de 

duas ou mais técnicas de coleta de dados [...]); é indutivo (conduzido de 

modo a usar um acúmulo descritivo de detalhes para construir modelos 

gerais ou teorias explicativas [...]); é dialógico (conduzido por pesquisadores 

cujas conclusões e interpretações podem ser discutidas pelos informantes na 

medida em que elas vão se formando); e é holístico (conduzido para revelar 

o retrato mais completo possível do grupo em estudo). 
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A intenção, ao fazer esta pesquisa utilizando métodos etnográficos, é dar vez e voz aos 

colaboradores, conhecer suas práticas sociais e poder contribuir para um processo de mudança 

social. Com isso, estamos realizando uma etnografia crítica, uma vez que “não se trata apenas 

de observar, descrever e analisar os significados culturais, mas principalmente de usar o 

conhecimento para promover mudanças sociais, através da modificação da consciência e do 

apelo para a ação” (OLIVEIRA, 2010, p. 132).  

Essa mudança social é proporcionada pela construção do conhecimento e pelo seu uso 

nas ações cotidianas. O conhecimento gera autonomia e empoderamento nos agentes sociais, 

iluminando o agir sobre o mundo. Logo, “entendendo-se que se o “saber” é importante, o que 

se “pode fazer” com ele também o é, principalmente quando se tem em vista a promoção do 

outro através da modificação da consciência” (OLIVEIRA, 2010, p. 135). 

 

2.4 O contexto da pesquisa 

 

A UFRN foi criada em 25 de junho de 1958. Com mais de 50 anos de história e 

fundamentada em três pilares: ensino, pesquisa e extensão, ela procura tanto formar 

profissionais e contribuir para o desenvolvimento social quanto produzir e disseminar 

conhecimentos. Para uma melhor organização, está subdividida em vários Centros 

Acadêmicos, dentre eles o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), o qual acomoda o 

Departamento de Ciência da Informação (DECIN). 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152794314147502&set=a.10150130867827502.321478.781052501&type=1
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2.4.1 Curso de Biblioteconomia 

 

Nesta pesquisa, abordamos práticas de LI no contexto acadêmico do curso de 

Biblioteconomia da UFRN, pertencente ao Departamento de Ciência da Informação (DECIN). 

A investigação de campo ocorreu com a turma do 6º período de 2014.2 do referido curso. 

Esse departamento foi fundado em 04 de junho de 1990, através da Resolução n. 64/90 

– CONCEPE, sob a denominação de Departamento de Biblioteconomia. Ele começou dando 

suporte a outros cursos de graduação com a disciplina de metodologia da pesquisa. Assim, sua 

instalação se deu na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM), em 29 de outubro de 1992, 

com aporte financeiro do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), centro ao qual se 

integra. O surgimento do Curso de Graduação em Biblioteconomia somente foi possível seis 

anos mais tarde, em 1996.  

Com o propósito de formar bacharéis em Biblioteconomia, o curso possui duração 

mínima de quatro anos e máxima de sete anos, estando disposto em uma carga horária de 

2.880 horas, divididas em quatro módulos: formação básica, profissional, complementar e 

estágio curricular. 

 Dessa forma, o curso deve formar profissionais da informação capazes de atuar na 

gestão e disseminação de informações com consciência, responsabilidade e ética, tanto em 

relação ao uso da informação quanto no que se refere ao seu papel social. Para tanto, faz-se 

necessário que tais profissionais tenham domínio das atividades técnicas da área, saibam 

planejar, organizar e gerir unidades de informação e sejam capazes de refletir sobre a 

realidade para atuarem como agentes construtores do conhecimento de seus usuários.  

Diante da necessidade de alinhar o nome do departamento à tendência nacional, e 

pensando na ampliação do departamento a outros cursos, como Arquivologia e Museologia, o 

Departamento de Biblioteconomia recebe uma nova nomeação de Departamento de Ciência 

da Informação (DECIN), em 05 de setembro de 2012, através da Resolução n. 008/2012 – 

CONSUNI. 

Assim, o curso de Biblioteconomia pertence ao Departamento de Ciência da 

Informação, que integra o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da UFRN, estando 

localizado no Campus Universitário, BR 101 – Lagoa Nova, prédio do Goiabão – Natal/RN. 

Ao elegê-lo como universo de nossa pesquisa, consideramos: 



29 
 

 - Como aluna egressa desse curso, intencionamos contribuir com a área da qual faço parte e 

com o Departamento que contribuiu para a minha formação acadêmica; 

- Tínhamos consciência da importância das práticas e eventos do LI e do quanto essas práticas 

são imprescindíveis para o profissional Bibliotecário. 

 

2.4.2 Ambiente da geração de dados 

 

A experiência foi desenvolvida no segundo semestre letivo de 2014. A geração de 

dados ocorreu durante a disciplina Redes e Serviços da Informação II, ministrada pela 

professora colaboradora, com carga horária composta de aulas teóricas em sala de aula e aulas 

práticas no laboratório de informática.  

 

                                Fotografia 1 – Laboratório e sala de aula 

 

       

Essa disciplina foi escolhida para a geração de dados por ser a disciplina do curso de 

Biblioteconomia que mais se aproxima do processo de busca e do uso da informação, bem 

como por possuir uma ementa condizente com o propósito do LI. Assim sendo, a disciplina 

foi organizada de modo a apresentar vários recursos da web 2.0 que podem ser usados num 

processo de busca da informação; interagir com os alunos em laboratório para que eles 

pudessem manusear os recursos trabalhados; concatenar esses conhecimentos com a prática 

do profissional Bibliotecário e discutir questões relevantes sobre o uso das informações no 

meio social e profissional.  
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       Nessa direção, a disciplina Redes e Serviços de Informação II teve como objetivos
3
: 

- Favorecer a compreensão dos fundamentos e dos principais recursos da web social; 

- Promover a reflexão e o conhecimento sobre aplicações da web 2.0 para as unidades e 

serviços de informação; 

- Promover o conhecimento sobre o processo de curadoria de conteúdos na web 2.0; 

- Contribuir para a formação de profissionais da informação competentes no uso da web 

social. 

      Quanto ao conteúdo ministrado para atender aos objetivos descritos acima, tivemos:  

- Unidade I – Web 2.0 e seus recursos: histórico; fundamentos e conceitos básicos; principais 

características; inter-relação entre os principais atores da web 2.0; tipologia; características e 

aplicações dos principais recursos 2.0. 

- Unidade II – Biblioteca 2.0: conceito e características da biblioteca 2.0; usuário e 

bibliotecário 2.0; planejamento, implantação e avaliação da biblioteca 2.0. 

- Unidade III – Curadoria de conteúdos: fundamentos da curadoria de conteúdos; processo de 

curadoria de conteúdos da web 2.0; recursos para a realização de curadoria de conteúdos.  

Vale salientar que não encontramos nenhuma dificuldade por parte da professora 

quanto a permitir nossa presença como pesquisadora e integrante de sua sala de aula. Ela nos 

acolheu como chefe do departamento, autorizando a pesquisa, e também como professora, 

disponibilizando sua sala de aula para que pudéssemos desenvolver a pesquisa. Além disso, 

obtivemos facilmente a autorização da Coordenação do Curso. Houve, sim, de antemão, a 

dificuldade de “enfrentar” uma turma de estudantes que nós não conhecíamos e de interagir 

como pesquisadora etnógrafa, porém essa dificuldade foi superada nos primeiros encontros, 

em virtude do acolhimento da turma. 

 Nesta pesquisa, a geração de dados utilizou-se de várias estratégias e técnicas com o 

objetivo de obtermos subsídios suficientes para a triangulação de dados e a interpretação das 

práticas sociais e da cultura do grupo pesquisado. 

 

                                                           
3
 Objetivos de acordo com a ementa da disciplina distribuída pela professora em sala de aula (ver 

anexo). 
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2.4.3 Colaboradores da pesquisa 

 

Faz-se necessário conhecer o perfil dos colaboradores para entendermos melhor esses 

sujeitos, seus valores e suas práticas sociais. Buscando esse conhecimento, optamos por 

integrar-nos a eles pela observação participante, uma vez que esse procedimento condiz com a 

etnografia, que, segundo Chizzotti (2010, p. 65), tem como pressuposto fundamental “a 

interação direta com as pessoas na sua vida cotidiana que pode auxiliar a compreender melhor 

suas concepções, práticas, motivações, comportamentos e procedimentos, e os significados 

que atribuem a essas práticas”.  

Esta pesquisa teve como colaboradores a professora responsável pela disciplina Redes 

e Serviços de Informação II do curso de Biblioteconomia da UFRN e os alunos em formação 

do 6º período do referido curso no ano letivo de 2014.2.  

A professora colaboradora
4
 formou-se bacharel em Biblioteconomia pela Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB). Durante sua graduação, foi aluna de Iniciação Científica por dois 

anos e após sua formação entrou para o Mestrado em Ciência da Informação na mesma 

instituição. Quando concluiu o mestrado, começou a lecionar como professora substituta 

ainda na UFPB, onde trabalhou por um ano e meio. Em seguida, foi aprovada no concurso 

para professora efetiva do Departamento de Biblioteconomia da UFRN e assumiu o referido 

cargo. Passados os três anos de estágio probatório, afastou-se para o doutorado na 

Universidade de Zaragoza (Espanha), obtendo o título de Doutora em Sistema de Informação 

e Documentação. Em 2014, ano da geração de dados da nossa pesquisa, a professora possuía 

13 anos de experiência na UFRN. 

Quanto aos colaboradores discentes, eles são estudantes de graduação, totalizando 32 

participantes. Desses colaboradores, 04 alunos estão em sua 2ª graduação e 02 alunos estão 

fazendo duas graduações concomitantemente. Todos eles participaram da pesquisa, embora 

uma minoria não tenha respondido ao questionário ou feito o autorretrato. 

As razões pelas quais eles escolheram o curso de Biblioteconomia são diversas. Os 

quatro colaboradores que já têm outra graduação entraram no curso por interesse próprio. 

Dois deles possuem graduação em Comunicação Social, um em Fisioterapia e o outro em 

Enfermagem. Apesar de virem de áreas diferentes, eles procuraram informações sobre a 

Biblioteconomia e consideraram que ela tinha algo a oferecer que complementaria sua 

                                                           
4
 Para preservar a identidade dos colaboradores, não citaremos seus nomes. Como nossa pesquisa 

contou com a colaboração de uma única professora no momento da geração de dados, referimo-nos a 

ela por meio da expressão professora colaboradora. 
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formação anterior. Desse modo, um deles fez reingresso e os outros passaram novamente no 

vestibular. 

No tocante aos dois colaboradores que, além de Biblioteconomia, fazem outra 

graduação concomitantemente, um cursa Arquitetura e o outro Tecnologia da Informação, os 

quais já faziam faculdade particular quando passaram no vestibular. Por esse motivo, optaram 

por conciliar as duas graduações.  

Quanto aos demais, há uma heterogeneidade de motivos que os fizeram escolher o 

curso de Biblioteconomia. Dentre eles, destacamos: interesse próprio (pesquisou e se 

interessou pelo curso), indicação de outros profissionais da área e baixa concorrência.  

Acrescentamos que, dentre esses colaboradores, 05 são do sexo masculino e 27 do 

sexo feminino. Pertencem a uma faixa etária de 20 a 40 anos, sendo que a maioria deles 

possui entre 20 e 30 anos. No que concerne à experiência profissional, a maior parcela deles 

participa ou já participou de algum estágio remunerado na área de Biblioteconomia.  

Com relação à receptividade desses colaboradores, recebemos o acolhimento desde o 

primeiro dia de aula, ao me apresentar como pesquisadora e explicar a pesquisa. Uma aluna 

disse-me: “Seja bem-vinda”, enquanto outra falou: “Boa sorte, Milena, pode ficar aqui 

conosco”. 

 

2.5 Instrumentos 

 

Os instrumentos utilizados na geração de dados são os procedimentos realizados na 

pesquisa que servirão como fonte de acesso aos dados que integram a realidade da 

comunidade estudada. Fizemos uso deles para conseguir as informações pertinentes ao nosso 

objeto de pesquisa. Neste estudo científico, empregamos os instrumentos descritos a seguir: 

 

2.5.1 Relatos de experiência com a informação 

 

Um dos primeiros dados obtidos na geração de dados foi uma produção de texto 

intitulada relatos de experiência com a informação. Esses relatos foram produzidos na 

primeira unidade do semestre letivo com o objetivo de conhecer a maneira e os meios pelos 

quais os colaboradores buscam a informação. Pretendíamos ter acesso às fontes mais 

utilizadas e às dificuldades encontradas por eles na busca por novos conhecimentos (ver no 

apêndice 4 a atividade desenvolvida). 
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Pelo fato de ter sido aplicado no início do curso, pudemos perceber suas respostas sem 

a influência da disciplina que se iniciava, já que esta, dentre outros benefícios oferecidos, 

possibilitaria ainda a utilização de novas ferramentas de busca da informação. 

Assim, explicamos como a atividade deveria ser realizada; apontamos alguns tópicos 

relativos à questão eleita que deveria nortear a escrita; lemos para os colaboradores o nosso 

relato de experiência com a informação que já havia sido construído no planejamento da 

atividade; e entregamos o exercício para que fosse devolvido na próxima aula. 

 

2.5.2 Produção de áudio 

 

As produções de áudios ocorreram em sala de aula nos momentos finais da aula, após 

a apresentação de seminários. Usamos essa técnica porque “a gravação é um modo de 

assegurar a exatidão do que é dito e, [...] é essencial ter a fala verdadeira pronta para ser 

ouvida novamente” (ANGROSINO, 2009, p. 68). 

Naquele momento, a turma de alunos, dividida em grupos formados por quatro 

membros, estava realizando as apresentações dos referidos trabalhos e eles discutiam sobre os 

recursos da web 2.0. Perguntamos ao primeiro grupo: como eles tinham planejado e 

organizado aquela atividade? O que eles haviam feito desde o momento em que a professora 

solicitou o seminário até o momento da apresentação? 

O primeiro grupo respondeu sem que o áudio estivesse gravando. Como a resposta foi 

enriquecedora, percebemos a necessidade de realizar gravações em áudio com outros grupos 

que foram solicitados. Fizemos, assim, a mesma pergunta para diferentes grupos e nenhum 

deles se negou a responder. 

 

2.5.3 Questionário 

 

O questionário foi aplicado em sala no início de uma aula. Escolhemos aplicá-lo assim 

para termos um retorno mais rápido dele, uma vez que o semestre letivo já estava em suas 

últimas aulas. Para tanto, embasamo-nos em algumas regras básicas observadas por Gil (2010, 

p. 126), a saber:  

 

a) devem ser incluídas apenas questões relacionadas ao problema 

pesquisado; b) não devem ser incluídas questões cujas respostas podem ser 
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obtidas de forma mais precisa por outros procedimentos; c) devem-se levar 

em conta as implicações da questão com os procedimentos de tabulação e 

análise de dados; d) devem ser incluídas apenas as questões que podem ser 

respondidas sem maiores dificuldades; e) devem ser evitadas questões que 

penetrem na intimidade das pessoas. 

 

Diante desses critérios, e tendo em vista os objetivos da pesquisa, elaboramos o 

questionário com questões fechadas e abertas, totalizando 16 perguntas (ver apêndice 3). As 

questões fechadas respondem a questionamentos mais diretos, sem a necessidade de 

justificativas; já as abertas permitem que o colaborador responda com mais liberdade. Em 

face dessas perguntas, detectamos as principais informações de que precisávamos, além de 

percebermos as dúvidas e os anseios dos colaboradores. Também nos baseamos nas vantagens 

que os questionários trazem para a pesquisa, como bem afirmam Marconi e Lakatos (2010, p. 

184): 

 

a) Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados; 

b) Atinge maior número de pessoas simultaneamente; 

c) Obtém respostas mais rápidas e mais precisas; 

d) Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato; 

e) Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas; 

f) Não há influência do pesquisador nas respostas. 

 

2.5.4 Notas de campo 

 

Durante as aulas da disciplina Redes e Serviços de Informação II, observava 

atentamente o desenvolvimento da disciplina, registrando fatos importantes no caderno de 

maneira sucinta e, ao final de cada aula, repassava para o computador com mais detalhes, 

enquanto a memória dos fatos ainda estava recente. A esse respeito, fundamentamo-nos em 

Gibbs (2009, p. 46), quando afirma que “as notas podem ser produzidas enquanto ainda se 

está em campo ou imediatamente após sair dele [...] sendo uma técnica fundamental para 

coleta de dados”. 

Seguimos, ainda, algumas sugestões propostas por Angrosino (2009, p. 60), autor que 

considera que “as anotações devem conter cabeçalho com data, lugar e hora da observação; 

deve-se registrar o máximo possível de trocas verbais – nada transmite mais a sensação de ‘eu 

estive lá’ do que as próprias palavras dos informantes; tentar evitar fazer inferências baseadas 

apenas em aparências”. 
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Dessa maneira, registramos 23 notas de campo, das 28 aulas ministradas 

presencialmente. Algumas aulas a mais que estavam previstas no curso foram liberadas pela 

professora, tanto para que os alunos pudessem organizar atividades a serem apresentadas 

como para participarem de eventos que aconteciam naquele momento. 

Nesse período, também tivemos a oportunidade de participarmos de uns momentos de 

conversa com os colaboradores. Fizemos uma reflexão sobre a importância e o valor da 

informação, usando algumas imagens, e apresentamos em outro momento uma explicação 

sobre o Letramento Informacional, já que foi detectado durante o curso que eles não 

conheciam essa temática. 

Solicitamos também o acesso aos trabalhos deles, tanto os slides construídos para 

apresentação dos seminários quanto o próprio texto escrito, elaborado para entregar à 

professora. Esses textos nos dão subsídios para identificarmos as fontes utilizadas através das 

citações e referências, a maneira de organizar a informação, a preocupação com a exposição 

da informação etc.  

 

2.6 Procedimentos de análise de dados 

 

Partindo da noção de pesquisa qualitativa de vertente etnográfica que busca conhecer e 

entender as práticas e/ou costumes dos sujeitos dentro de uma cultura específica, procuramos 

compreender como se efetivam as práticas de LI de estudantes em formação através das 

informações advindas da geração de dados. 

Para tanto, procuramos estabelecer um diálogo entre as teorias que fundamentam tal 

pesquisa com os dados gerados, visando o entendimento e a fundamentação que esta pesquisa 

trará para o contexto em questão.  

De modo semelhante, fizemos uso da triangulação dos dados para termos uma maior 

confiabilidade na análise destes. Nessa direção, triangulamos tanto os dados da teoria quanto 

os do corpus. Fundamentamo-nos em Cançado (1994, p. 57) para esclarecer que  

 

A triangulação teórica implica o uso de várias perspectivas diferentes na 

análise do mesmo corpus. A triangulação do corpus visa a obtenção de 

observações com múltiplas estratégias: observações no decorrer do período, 

situações sociais, pessoas em várias formas de interação. O uso desse tipo de 

triangulação assegura que a teoria está sendo testada em mais de uma 

maneira.  
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Por meio da triangulação, é possível comparar os dados, fundamentá-los e garantir a 

fidedignidade que a pesquisa científica exige. Usamos a triangulação para atribuir qualidade à 

pesquisa, pois ela é uma estratégia utilizada tanto para uma melhor compreensão da questão 

quanto para reforçar nossas considerações. 

Além disso, organizamos nossa análise de acordo com as seguintes categorias: 

atividades de busca e uso de informações na construção do gênero seminário, reflexividade 

dos colaboradores e atividades técnicas inerentes ao fazer profissional. 

Essas categorias de análise foram empregadas para sistematizar os dados gerados. 

Nesse sentido, elas não foram fixadas no início da pesquisa, mas surgiram no curso da própria 

análise a partir das informações fornecidas pelos depoentes, pois, conforme Pádua (2012, p. 

84) explica, “trabalhar com as categorias significa agrupar elementos, ideias ou expressões em 

torno de conceitos capazes de abranger todos esses aspectos”. Assim sendo, o conhecimento 

científico é organizado de maneira que haja uma coerência dos dados com a teoria. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

      Este terceiro capítulo traz o referencial teórico em que nos fundamentamos para embasar o 

processo analítico. Assim sendo, discutimos a questão das práticas e eventos de letramentos a 

partir das quais podemos analisar as atividades que os sujeitos desenvolvem ao estruturar um 

evento. 

      Delimitando nosso estudo, estivemos focados no LI. Por isso, preocupamo-nos em 

apresentar tanto o histórico e evolução do construto quanto à compreensão dele enquanto 

prática social. Dando continuidade à nossa fundamentação, trazemos a reflexividade para 

evidenciarmos o que nossos colaboradores pensam sobre o uso da informação.  

 

3.1 Estudos de Letramentos: práticas e eventos 

 

         As discussões em torno do letramento surgiram por volta do século XX, em alguns 

países da Europa e dos Estados Unidos. O termo foi originado para referenciar um novo 

fenômeno que se evidenciava na sociedade: o fato de algumas pessoas terem aprendido a ler e 

a escrever, mas não conseguiam incorporar práticas de leitura e escrita vivenciadas no meio 

social. 

No Brasil, o termo começou a ser estudado na década de 1980 e alguns estudiosos 

entenderam letramento como sinônimo de alfabetização. Porém, como afirma Kleiman (1995, 

p. 20), “a alfabetização é uma das práticas de letramento”. O entendimento que nos orienta 

neste trabalho é: alfabetização como apreensão do código para o aprendizado da leitura e da 

escrita e letramento como prática social em que os agentes fazem uso da leitura e da escrita 

nas ações do cotidiano. Essa percepção do construto de letramento nos foi apreendida pelos 

trabalhos de Kleiman (1995, 2005), Street (1993), Kleiman e Oliveira (2008), Soares (1998), 

entre outros. 

O letramento é social porque a todo instante usamos a leitura e a escrita. Somos 

cidadãos de palavra e a escrita é uma necessidade insubstituível que se presentifica em todos 

os momentos da vida social, já que a oralidade e a fala planejada são guiadas pela escrita. O 

letramento constitui, portanto, o exercício da prática de linguagem. 

Complementando essa ideia, podemos ressaltar que uma pessoa letrada ocupa um 

estado diferente de outra apenas alfabetizada. Torna-se letrada a pessoa que “envolvendo-se 
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em práticas de leitura e escrita [...] muda seu lugar social, seu modo de viver na sociedade, 

sua inserção na cultura, sua relação com os outros, com o contexto” (SOARES, 2002, p. 36-

37). 

Assim sendo, o letramento é o estudo da linguagem em uso, que está diretamente 

relacionada à leitura e à escrita. É através da linguagem que se preparam “os indivíduos para 

sua atuação como cidadãos com plena capacidade de atualizar seu potencial intelectual e 

afetivo na força de trabalho e na vida social como indivíduos esclarecidos e eficientes” 

(CELANI, 2000, p. 18-19). Esses artefatos assumem relevância na vida social dos agentes e 

causam impactos nas relações que tais sujeitos exercem com o mundo e com os outros.  

Nesse sentido, defendemos o letramento numa perspectiva sociocultural. Embasamo-

nos em Hartman (2000, p. 34), quando afirma:  

 

A partir de uma perspectiva sociocultural, leitura e escrita são atos 

comunicativos em que leitores e escritores se posicionam de forma 

particular, com base em convenções e recursos fornecidos pela cultura. 

Textos não decorrem diretamente e, naturalmente, do pensamento, mas se 

desenvolvem a partir de uma interação entre escritor e leitor (mesmo quando 

escritor e leitor é a mesma pessoa). 

 

Assim, o letramento é uma prática de linguagem interligada com a prática social, no 

qual os discursos dos agentes sociais devem ser vistos como produtos desse contexto. Logo, 

“existe a necessidade de socialização ou aculturação nas convenções particulares de criar e 

interagir com textos que caracterizam uma comunidade de um discurso particular” 

(HARTMAN, 2000, p. 35).     

Em virtude de as práticas de linguagem (leitura e escrita) serem exercidas no meio 

social, os estudos de letramentos foram se alargando e a concepção do construto foi ampliada. 

Pode-se mensurar que os letramentos 

 

São frutos de relações de poder, servem a propósitos sociais na construção e 

troca de significados, formatam e são formatados pela cultura, sofrem 

interferências de posições ideológicas, podendo estas serem explícitas e 

implícitas, são dinâmicos à medida que são determinados por injunções de 

natureza econômica (globalização), tecnológicas (recursos da mídia e 

internet), políticas (políticas públicas de educação) e históricas (certas 

práticas valorizadas numa determinada época que perdem seu valor noutro 

tempo) (OLIVEIRA, 2010, p. 329). 

 

Em conformidade com a variedade de propósitos e contextos em que as práticas 

sociais se inserem, diferentes formas são usadas para apresentar e usar a linguagem. Nesse 
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sentido, podemos reconhecer que uma multiplicidade de práticas letradas e um letramento 

único não são capazes de atender às demandas sociais. Tais práticas diferem segundo o 

contexto e a intenção e constroem os eventos de letramento. 

Como as práticas de letramentos são específicas e dependem do contexto social, 

político, econômico e cultural, também se encaixam nas relações de poder e suas 

consequências, portanto, variam conforme a ocasião. A prática por si só não promove avanços 

nos sujeitos, mas a maneira de agir e refletir ao fazer uso delas dá significado aos fatos e 

conduz os agentes a um processo de uso da linguagem mais proveitoso. 

As práticas de letramentos estão, assim, relacionadas diretamente à cultura, sendo 

incorporadas em seus lares e vida diária. Por exemplo: uma comunidade rural possui práticas 

diferentes de uma comunidade urbana ou de uma comunidade acadêmica; talvez a primeira 

exerça ações sociais desconhecidas dessas últimas, ou vice-versa. Além disso, não podemos 

comparar graus de importância de uma prática em face da outra. Para algumas pessoas, uma 

prática pode ter um significado inadequado a uma situação de uso em que outras pessoas, em 

outros contextos, consideram importantes. 

Vale salientar que não interessa ao pesquisador etnográfico avaliar as práticas de 

letramento de um determinado grupo social, mas analisá-las como fenômeno social e entender 

as implicações destas nas relações sociais. Também se deseja evitar fazer juízos em relação a 

essas práticas, porém a vida social pode ser mais bem organizada, dependendo das mudanças 

e contestações dos letramentos dominantes. 

Com esse entendimento, as práticas de letramentos não estão apenas vinculadas à 

escola nem dependem da escolarização dos agentes para serem efetivadas na comunidade. A 

esse respeito, Street (2024, p. 144) afirma que, “se quisermos entender a natureza e os 

significados das práticas de letramentos em nossas vidas, precisamos focar na comunidade e 

nas implicações ideológicas e não tanto educacionais das práticas comunicativas em que ele 

se insere”. 

Reforçando a tese de que as práticas de letramento são múltiplas, caracterizadas pela 

diversidade cultural e social, espalham igualmente essa diversidade e, por esse motivo, são 

efetivadas em diversos domínios. Condizem ao que as pessoas fazem com a leitura e a escrita 

nos eventos de letramentos, ou seja, os eventos são as situações em que as pessoas interagem 

por meio da escrita. 

As práticas são situações específicas de uso da linguagem, podendo ser entendidas 

como os comportamentos dos sujeitos frente à leitura e à escrita, que compõem um evento de 

letramento. O entendimento da diferença desses construtos (práticas e eventos) faz-se 
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necessário por questões teóricas, mas, na realidade, eles integram uma mesma situação. Os 

eventos apresentam características previsíveis, com regras e objetivos definidos, enquanto as 

práticas possuem componentes subjetivos pautados em cultura, crenças e valores. 

Heath (2001, p. 445) explica que os “eventos de letramento [são] uma ferramenta 

conceitual utilizada para examinar dentro de comunidades específicas da sociedade moderna 

as formas reais e as funções de traduções orais e escritos de relacionamentos coexistentes 

entre a linguagem falada e escrita”. Podemos, então, afirmar que em um evento uma ou mais 

pessoas fazem uso de textos, escritos ou orais, e seguem uma sequência de regras e/ou 

padrões que caracterizam tal evento e que variam de uma situação para outra. 

Por esse motivo, um evento de letramento é qualquer situação em que se use um texto, 

mesmo que indiretamente, na interação dos envolvidos. Ao apresentar um seminário sobre 

determinado assunto, foi preciso antes ler e estudar para desenvolver uma oralidade embasada 

em aportes teóricos. Nessa situação oralizada de apresentação do seminário, ocorre um evento 

de letramento. Cada evento é único e por isso se caracteriza por ser situado num contexto 

sócio-histórico. 

Barton e Hamilton (2000, p. 8) defendem que “eventos de letramento são em geral 

atividades que têm o texto escrito seja para serem lidos ou para se falar sobre eles”. 

Comungando com essa ideia, Kleiman (1995, p. 40) aponta que os eventos de letramento são 

situações em que a escrita se constitui como parte essencial para fazer sentido da situação, 

tanto em relação à interação entre os participantes como no que diz respeito aos processos e 

estratégias interpretativistas. 

As práticas de letramento correspondem à maneira como o letramento é desenvolvido 

num determinado evento. Assim, elas variam nos diferentes contextos, de acordo com a 

necessidade, intenção, cultura e aptidão dos sujeitos envolvidos. Um seminário apresentado 

em uma aula é um evento de letramento, mas a leitura do Prezi apresentado, por exemplo, é 

uma prática de letramento. 

Considerando, então, o caráter situacional, podemos analisar as práticas e os eventos 

de letramento a partir dos elementos básicos propostos por Hamilton (2000, p. 2), conforme 

apresentado no quadro a seguir: 

  



41 
 

Quadro 2 – Elementos básicos de eventos de letramentos e suas práticas 

Elementos visíveis dentro dos 

eventos de letramentos 

Componentes não-visíveis dentro dos eventos de letramento 

Participantes: pessoas interagindo 

com textos escritos. 

Participantes ocultos: pessoas ou grupo de pessoas envolvidas em 

relações sociais de produção, interpretação, circulação e, de um modo 

particular, a regulação a partir de textos escritos. 

Ambientes: circunstâncias físicas 

imediatas nas quais as interações 

acontecem. 

O domínio de práticas dentro das quais o evento acontece, considerando 

seus sentidos e suas funções sociais. 

Artefatos: ferramentas materiais e 

acessórios envolvidos na interação. 

Todos os recursos trouxeram à pratica de letramento valores não-

materiais, compreensões, modos de pensar, sentidos, habilidades e 

conhecimentos. 

Atividades: as ações executadas 

pelos participantes no evento de 

letramento. 

Rotinas estruturadas e trajetos que facilitam ou regulam ações: regras 

de apropriação e elegibilidade – quem pode ou não pode engajar-se em 

atividades particulares. 

Fonte: Hamilton (2000, p. 2) 

Este quadro que ilustra os elementos básicos de práticas e eventos será usado mais 

adiante na análise da pesquisa. Nosso foco versará sobre os elementos visíveis dos eventos, 

sobretudo nas atividades.       

De acordo com o autor supracitado, as práticas e os eventos possuem elementos 

visíveis e invisíveis. Os elementos visíveis que compõem os eventos são: participantes – 

formado pelas pessoas que interagem com os textos; ambiente – local onde as interações 

ocorrem; artefatos – ferramentas materiais e acessórios, incluindo os textos (gêneros); e 

atividades – ações que estruturam o evento. 

Quanto aos elementos invisíveis das práticas, temos: participantes ocultos – outras 

pessoas envolvidas na interação, produção e uso; domínio – lugar onde o evento acontece; 

recursos – ferramentas trazidas para a prática de letramento; e as rotinas estruturadas – ações 

que regulam e facilitam a prática.  

As ações reflexivas decorrentes das práticas e dos eventos de letramentos estruturam 

as atividades dos sujeitos e organizam sistematicamente futuras práticas, produzindo valores 

agregados e ajudando-os a compreender os aspectos sociais da vida cotidiana. Em face disso, 

 

Investigar o letramento como prática envolve a investigação do letramento 

como “atividade humana concreta”, não apenas o que as pessoas fazem com 

o letramento, mas também o que produzem a partir do que fazem, os valores 

que a ele atribuem e as ideologias que o circundam. Prática fornece uma 

maneira de ligar o cognitivo com o desenvolvimento social, abrindo a 
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possibilidade de uma abordagem integrada para o estudo de letramento em 

uso (BAYNHAM, 1995, p. 1). 

 

Não há dúvida de que, nessa sociedade grafocêntrica em que vivemos, todos os 

sujeitos exercem práticas e participam de eventos de letramento. Porém, como as práticas são 

moldadas por instituições sociais e relações de poder, os agentes sociais analfabetos possuem 

maior dificuldade de inserção social e de tornarem-se agentes independentes e empoderados. 

Conhecer as práticas e os eventos de letramentos de um determinado grupo social 

permitirá ao pesquisador entender a função que a linguagem assume e os impactos que essas 

práticas e eventos causam no aprendizado dos agentes envolvidos. 

Nesse sentido, as práticas e os eventos de LI dos quais os bibliotecários em formação 

participam demonstram os costumes, a cultura e as habilidades em que eles usam a 

informação. Consequentemente, essas práticas interferem no fazer profissional desses futuros 

profissionais. 

Conforme já exposto, as práticas de letramento são: históricas e situacionais, 

representando o momento vivenciado; culturais, pois se diferenciam dependendo do lugar, dos 

costumes e das pessoas que praticam; e intencionais, têm um propósito a cumprir. Tendo em 

vista esse contexto, percebe-se que elas são ideológicas e diversificadas.  

Assumimos que qualquer tipo de letramento é ideológico. O enfoque ideológico do 

letramento é usado para designar que os aspectos social, histórico e cultural determinam as 

práticas e os eventos de letramentos, ou seja, a ideologia, nesse sentido, abarca toda a 

diversidade de significado que a leitura e a escrita assumem nos diferentes contextos. 

A ideologia inserida nos estudos de letramentos foi proposta por Street (1984) ao criar 

o “modelo ideológico de letramento”, que iria contestar o “modelo autônomo de letramento”, 

o qual compreende a escrita como um produto acabado e completo em si mesmo, capaz de 

interagir com os sujeitos, independentemente de um contexto. Street (1993, p. 5) considera 

que “os expoentes de um modelo autônomo de letramento concebem o letramento em termos 

técnicos, o tratamento é independente do contexto social, uma variável própria, cujas 

consequências para a sociedade e cognição podem ser derivadas de seu caráter intrínseco”. 

Com esse entendimento, considera-se que o modelo autônomo do letramento, como o 

próprio nome aponta, é visto como uma tecnologia autônoma que aborda os aspectos 

linguísticos da leitura e escrita como habilidades capazes de desenvolver a cognição dos 

sujeitos. A leitura e a escrita são vistas, então, como meios dotados de habilidades intrínsecas 

capazes de promover o desenvolvimento social e cultural dos sujeitos que se apropriam dela. 
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Fica bastante claro que a escola geralmente concebe o modelo autônomo de 

letramento, principalmente na fase da alfabetização. Dessa forma, ler e escrever bem são 

critérios ou parâmetros para se avaliar a evolução do indivíduo. Consequentemente, os que 

não possuem tais habilidades são excluídos e marginalizados do “mundo letrado”. 

Ainda considerando a ideia do letramento autônomo, Soares (1998, p. 72) acrescenta 

que essa vertente pode ser vista como uma versão fraca do letramento, pois, 

 

De acordo com a perspectiva progressista, “liberal” das relações entre 

letramento e sociedade, as habilidades de leitura e escrita não podem ser 

dissociadas de seus usos, das formas empíricas que elas realmente assumem 

na vida social; o letramento, nessa interpretação “fraca” de sua dimensão 

social, é definido em termos de habilidades necessárias para que o indivíduo 

funcione adequadamente em um contexto social.  

 

Por essa razão, Marcuschi (2001, p. 25) aponta que “não é possível investigar questões 

relativas ao letramento, [...] permanecendo apenas no aspecto linguístico sem uma perspectiva 

crítica, uma abordagem etnograficamente situada e uma inserção cultural das questões nos 

domínios discursivos”. Todo letramento é representado numa função social, adaptando-se a 

diferentes culturas e sociedades e, assim, participando da vida cotidiana das pessoas. 

A noção de letramento relacionada às práticas sociais demandou novas conceituações 

que expandissem as proposições do modelo autônomo de letramento. Foi assim que o modelo 

ideológico do letramento foi concebido, “não para tentar negar conhecimento técnico ou os 

aspectos cognitivos da leitura e escrita, mas entendê-los como eles são encapsulados dentro de 

totalidades culturais e dentro das estruturas de poder” (STREET, 1993, p. 8). 

As inúmeras práticas de letramentos dependem e mudam a partir dos contextos em que 

estão inseridas, nos quais a leitura e a escrita se presentificam. Os letramentos são assumidos 

como práticas sociais situadas que possuem distintos significados ao longo do tempo e que 

podem também ter diferentes sentidos dentro de uma mesma cultura.  

Desse modo, a ideologia do letramento se deve ao fato de que toda prática de 

letramento possui um significado e uma intenção ao envolver-se socialmente, começando no 

momento da escolha da prática e indo até o momento do efeito causado por essa prática nos 

agentes sociais. 

Portanto, o “modelo ideológico de letramento”, que relaciona o letramento aos 

aspectos culturais e às relações de poder da sociedade, criado para contrapor o “modelo 

autônomo de letramento”, que assumia uma autonomia dos aspectos linguísticos do texto, foi 
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pensado para mostrar que a linguagem está diretamente relacionada ao contexto social. 

Porém, ao assumir o letramento como uma prática social situada, reconhece-se que não 

existem “modelos” a seguir, e, sim, uma vertente que visualiza o letramento como um ato 

ideológico. 

Achamos necessário trazer essa discursão sobre a dicotomia do letramento autônomo 

e/ou ideológico porque nossa pesquisa tratará do LI que tem sido, geralmente, explorado na 

literatura como uma habilidade. Nessa pesquisa assumimos a perspectiva ideológica na qual o 

letramento é uma prática social. Não estamos preocupados em avaliar níveis de letramentos 

como tem feito grande parte dos pesquisadores que trabalham com o LI. 

Todo letramento é ideológico porque corresponde à língua em uso, isto é, a situações 

em que a língua é usada nas atividades comunicativas e de interação. A língua enquanto 

código escrito é importante para a eficiência da comunicação, mas ela se molda às diferentes 

situações e culturas. 

Assim, o letramento, além de ideológico, está associado às relações de poder. A 

padronização da língua, geralmente imposta pelas instituições sociais, define o que é 

adequado e aceito no meio social. Os agentes sociais podem, através do letramento, não se 

adaptar às exigências da sociedade, mas fortalecer suas identidades, culturas e consciência 

crítica, fatores fundamentais para o pleno exercício da cidadania. Para tanto, faz-se necessário 

que os múltiplos letramentos sejam valorizados. 

O termo letramentos múltiplos é usado para representar a heterogeneidade das práticas 

sociais e o caráter histórico, situado e sociocultural que o letramento possui. Em face da sua 

característica múltipla, as práticas de letramentos são complexas e possuem diversos fatores 

que podem ser observados, como, por exemplo: ambiente em que as práticas ocorrem, 

aspectos culturais e questões da multissemiose.  

Nessa perspectiva, Oliveira (2008, p. 102) ressalta:  

 

As práticas de letramentos estão vinculadas a diferentes domínios de 

atividades (casa, escola, lugar de trabalho, igreja, rua, lojas, órgãos oficiais 

etc.), a aspectos particulares da vida cultural (letramento na academia, 

letramento no lugar do trabalho etc.) e a diferentes sistemas simbólicos 

(letramento eletrônico ou virtual, letramento musical, cinematográfico etc.).  

 

Esses fatores têm ganhado destaque devido à proliferação da língua em uso, causada 

pela diversidade cultural, linguística e pelos avanços tecnológicos e sociais. Complementando 

essa ideia, Rojo (2009, p. 108), referindo-se aos letramentos múltiplos, acrescenta: 
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Envolve, além da questão da multissemiose ou multimodalidade das mídias 

digitais que lhe deu origem, pelo menos duas facetas: a multiplicidade de 

práticas de letramento que circulam em diferentes esferas da sociedade e a 

multiculturalidade, isto é, o fato de que diferentes culturas locais vivem essas 

práticas de maneira diferente.  

 

Com base no exposto, entende-se que as mudanças sociais revelam que, tanto no 

contexto educacional quanto fora dele, os sujeitos lidam com letramentos múltiplos em seu 

cotidiano. É preciso que os agentes sociais participem de práticas variadas que se utilizam da 

leitura e da escrita, para que possam extrair destas as informações necessárias que atendam a 

seu propósito. 

Nesse sentido, a escola enquanto agência de letramento é uma instituição promotora 

da linguagem, leitura e escrita, cabendo a ela promover os agentes sociais, fazendo com que 

estes interajam com letramentos múltiplos, participem de diferentes culturas, valorizem o 

diálogo de outros, para que possam também ter os seus respeitados. Todos os agentes 

envolvidos devem agir com reflexividade e criticidade frente à diversidade nos mais distintos 

contextos sociais. 

Dessa feita, não há como sobreviver nessa sociedade contemporânea sem levar em 

consideração as múltiplas exigências de práticas que esse mundo tem apresentado. Esse 

aspecto se justifica pelo fato de o uso da informação, hoje, ultrapassar a leitura de textos 

escritos impressos e digitais. A informação está disponível em tempo real, em imagens, 

vídeos, filmes, acontecimentos, meios que trazem novas maneiras de usar a linguagem. As 

diversas práticas de se ter acesso a essas mídias, que usam várias formas de linguagem, são 

apresentadas por intermédio dos diversos gêneros textuais/discursivos.   

 

3.2 Gêneros: falar de letramentos é falar de gêneros 

 

Por vivermos em uma sociedade grafocêntrica, podemos afirmar que o mundo é 

textualizado. Nesse sentido, a linguagem permeia todos os contextos sociais, sendo 

representada de múltiplas formas e destinada a propósitos diferentes. Nessas distintas formas 

de utilização da linguagem, os gêneros textuais/discursivos medeiam e integram as diversas 

situações sociais. 
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A comunicação social efetiva-se por meio dos gêneros, os quais são tão heterogêneos 

quanto as práticas sociais. Evidentemente, como afirma Bakhtin (2003, p. 262), precursor nos 

estudos dos gêneros, “cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização 

da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados”. Os gêneros são textos 

inseridos nas práticas sociais e apresentam-se com uma estrutura relativamente estável, não 

como padrões fixos, tendo em vista que variam de acordo com o tempo, cultura e lugares. 

Para o autor supracitado, as atividades humanas são realizadas por meio da linguagem, 

que se concretiza em forma de enunciados. O enunciado é constituído por conteúdo temático, 

estilo e construção composicional. Os gêneros se evidenciam pelas especificidades de cada 

esfera de comunicação que elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados. 

De acordo com Hyland (2002, p. 120),  

 

Enquanto os analistas em gênero asseguram um grau de estabilidade retórica 

inerente ao gênero, eles também reconhecem que ele implica variabilidade. 

Um único gênero pode diferir em relação à cultura, período histórico, 

comunidade social e ambiente comunicativo, pois os usuários estão sempre 

em seus contextos e recorrem a outros textos que lhe são familiares. A noção 

de integridade genérica é, portanto, vista em termos de restrições sobre as 

configurações permitidas em vez de a reprodução idêntica de 

funcionalidades. 

 

Dessa maneira, ele é afetado por vários fatores situacionais. Por exemplo, quando um 

funcionário de uma empresa expõe uma situação-problema a seu superior, a forma como o 

problema é comunicado (se via e-mail, comunicado, aviso, memorando) explicita a intenção 

ou o propósito da comunicação e terá, também, respostas diferentes dependendo do gênero 

utilizado. Nesse caso, tanto os envolvidos como o conteúdo são os mesmos, mas o gênero 

utilizado determinará o desenrolar da situação.  

Nessa perspectiva, entender o gênero e saber utilizá-lo é perceber que ele é constituído 

por diversas facetas, como: intenção, função e necessidades comunicativas. Ou seja, ele está 

inserido em um contexto específico e, por isso, é fundamental que se perceba quem produz, 

onde é produzido, com que propósito e para quem é destinado. Por essa razão, Oliveira (2010, 

p. 337) defende que “um gênero é, em suma, um modo próprio de dizer que revela quem fala 

e de que lugar fala”. 

Assumimos, neste estudo, o gênero na perspectiva sociorretórica, focando na 

compreensão de que ele medeia as práticas sociais, interagindo e participando de realidades 

situadas. Nessa abordagem, “alguns estudiosos da área, como Miller, Bazerman e Swales, 

tendem a compreendê-los [os gêneros] como conceito sociológico que medeiam modos 
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textuais e sociais de conhecer, estar e interagir em contextos determinados” (BAWARSHI; 

REIFF, 2013, p. 81). Como podemos observar, todos esses pesquisadores concordam que o 

gênero deve ser compreendido em seu contexto, e não apenas analisando seus elementos 

linguísticos.  

Dentre alguns desses estudiosos, destacamos Miller (1994, p. 32), que desenvolveu a 

ideia de gêneros “como ações retóricas tipificadas baseadas em situações recorrentes”. Em se 

tratando de uma abordagem social, esse autor enfatiza a ação defendendo que os gêneros 

servem para agirmos em situações recorrentes. 

Vale destacar que o gênero, visto como ação social é justificável a partir do momento 

em que aceitamos que a ação humana somente pode ser devidamente compreendida quando 

são atribuídas as intenções dos sujeitos dentro do contexto específico. Ou seja, as ações 

humanas também são históricas, culturais, situacionais e dirigidas por algum propósito. 

Portanto, a característica principal do gênero está na ação, e não na sua substância (conteúdo) 

ou forma. 

Da mesma forma, a recorrência também ganha destaque nessa perspectiva porque é ela 

que faz emergir respostas semelhantes que moldam a maneira como os sujeitos interagem 

nessas situações. Tais situações recorrentes ocorrem tanto em contextos formais quanto no 

cotidiano, já que nos formais surgem os gêneros secundários (complexos), enquanto no 

cotidiano emergem os gêneros primários (simples). 

Os gêneros secundários aparecem em condições de uso mais complexas, organizadas e 

sistematizadas, podendo ser encontrados nas esferas acadêmicas, políticas, institucionais, 

científicas etc.; eles incorporam os primários, que são textos mais simples utilizados no 

cotidiano. Nesse sentido, um alimenta o outro em uma relação ideológica. 

O propósito do falante é o que determina a escolha do gênero. Além disso, as 

habilidades linguísticas, o estilo e a individualidade dos sujeitos estarão presentes no gênero 

escolhido, mas esses elementos não são capazes de mudar a forma composicional dos 

gêneros, por isso, eles têm uma forma relativamente estável. 

Segundo Bakhtin (2003, p. 283), “a diversidade dos gêneros do discurso é muito 

grande. Toda uma série de gêneros sumamente difundidos no cotidiano é de tal forma 

padronizada que a vontade discursiva individual do falante só se manifesta na escolha de um 

determinado gênero e ainda por cima em sua entonação expressiva”. Ressaltamos que essa 

diversidade se justifica em função da situação, fazendo-se necessário conhecê-los bem para 

empregá-los de acordo com sua vontade. 
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“O modo como definimos e agimos em determinadas situações depende de como 

reconhecemos a exigência que ela oferece, e esse processo de reconhecimento é socialmente 

aprendido e mantido” (BAWARSHI; REIFF, 2013, p. 94). Noutros termos, reconhecemos e 

respondemos às situações sociais a partir do nosso conhecimento de mundo e essa “bagagem” 

de conhecimento apreendida na interação social determina como devemos agir nas situações 

recorrentes. 

Obviamente, notamos aqui que os gêneros são indissociáveis da situação, já que 

interligam os textos aos contextos. Desse feito, ao aprendermos sobre os gêneros, percebemos 

também que, ao fazermos uso de textos, podemos agradecer formalmente a uma pessoa, 

solicitar ou despachar um processo, receitar um prato típico de uma região, registrar 

ocorrências, propagar empreendimentos ou serviços, dar publicidade a atos oficiais, dentre 

outras situações. Aprender novos gêneros é aprender a agir em novas situações. 

Em sala de aula, por exemplo, o ensino deve voltar-se para o letramento da vida social 

e para a construção de um sujeito crítico e reflexivo. Os gêneros entram nesse cenário como 

meio de ação responsiva (posicionamentos) desses sujeitos ao mundo. Quanto mais os alunos 

forem incentivados a vivenciar novas experiências sociais, mais terão contato e conhecerão 

novas práticas em que diversos gêneros circulam.  

Por tudo isso, salientamos que os gêneros também são dinâmicos e ideológicos. Pela 

sua dinamicidade, eles mudam e se moldam às situações de uso para que possam continuar 

atendendo as novas necessidades situacionais. Já a ideologia é entendida como o sentido 

(significado) ao qual o gênero serve, podendo ser percebido nas estratégias de construção do 

conteúdo usadas pelos sujeitos para atingir seus objetivos. 

Completando essa ideia da ideologia dos gêneros, Hiland (2002, p. 124) aponta:  

 

O princípio central da teoria dos gêneros é que eles são ideológicos. Isto é 

verdade tanto no sentido de que não há textos livres de valores e crenças dos 

usuários, quanto no sentido de que alguns gêneros são mais dominantes 

dentro de uma comunidade. Gêneros são sistemas de significado que ajudam 

a construir as realidades sociais em que vivemos, e por isso estão em 

vantagens aqueles que têm acesso e controle de valiosos gêneros e 

desvantagens outros que não têm. 

 

Ainda refletindo sobre seu uso, o sucesso da comunicação nas situações retóricas vai 

depender de qual gênero utilizar em determinado momento. Torna-se relevante ter habilidades 

para seguir estratégias coerentes com as necessidades e propósitos comunicacionais. Saber 
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usar o gênero adequado e na hora certa fortalece a tomada de decisão e o êxito nas ações 

sociais. 

Para encerramos essa reflexão, consideramos que os gêneros que circulam em um 

contexto específico servem de ferramenta para compreender as habilidades e os recursos que 

os sujeitos desse ambiente trazem consigo. Além disso, permitem conhecer a cultura e as 

experiências que esses sujeitos tiveram ao longo da vida. Na esfera acadêmica, esse conjunto 

de informações subsidiará as autoridades a traçar os desafios que levarão os estudantes a 

buscarem novos caminhos de utilização da linguagem. 

Assim, mediante a infinidade de práticas culturais e sociais da leitura e da escrita, os 

letramentos múltiplos que se presentificam por meio dos gêneros abarcam toda essa 

diversidade. Existem múltiplas possibilidades de utilização da cultura escrita e o letramento 

informacional é necessário para a compreensão desse universo. 

Considerando nosso objeto de estudo, citado no capítulo introdutório, abordamos o LI 

direcionado à classe bibliotecária. Para tanto, observamos que o LI pode ser compreendido 

como o letramento profissional dos bibliotecários e, por isso, discorreremos a seguir sobre o 

letramento profissional dessa área. 

 

3.3 Letramento Profissional 

 

Esta pesquisa versa sobre as práticas que subjazem à formação dos futuros 

profissionais bibliotecários. Dessa maneira, acreditamos que o termo Letramento Profissional 

(LP) represente a ideia do que está posto nesta pesquisa, uma vez que ele destaca os modos de 

acesso aos conhecimentos que fazem parte das atividades profissionais. 

Nessa direção, o LP abrange “os modos de acesso a conhecimentos que auxiliam a 

prática profissional” (ANDRADE, 2004, p. 108). Ele pode ser entendido de acordo com as 

especificidades de atuação das diversas profissões e, por esse motivo, é usado para classificar 

capacidades específicas. 

Tomando como base a Biblioteconomia, área responsável por nosso objeto de estudo, 

salientamos que “ela é uma subárea da Ciência da Informação que tem como objeto de 

trabalho a informação” (CARVALHO et al., 2007, p. 5). Dessa maneira, a formação do 

bibliotecário é motivo de atenção especial porque esse profissional é mediador da construção 

do conhecimento do outro. A informação disponibilizada pelo bibliotecário ajuda o outro na 

construção do conhecimento. 
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Para formar o profissional bibliotecário, o curso de Biblioteconomia possui uma 

estrutura curricular que respeita as Diretrizes Curriculares Nacionais (2001, p. 32). Tais 

diretrizes determinam as seguintes competências específicas: 

 

- Interagir e agregar valor nos processos de geração, transferência e uso da 

informação, em todo e qualquer ambiente; 

- Criticar, investigar, propor, planejar, executar e avaliar recursos e produtos 

de informação; 

- Trabalhar com fontes de informação de qualquer natureza; 

- Processar a informação registrada em diferentes tipos de suportes, mediante 

a aplicação de conhecimentos teóricos e práticos de coleta, processamento, 

armazenamento e difusão da informação;  

- Realizar pesquisas relativas a produtos, processamento, transferência e uso 

da informação. 

 

Essas especificidades ampliam o campo de atuação do bibliotecário e desmistificam a 

visão tradicional que a sociedade tem desse especialista. É possível vislumbrar que além dos 

ambientes tradicionais de atuação, como bibliotecas, centros culturais e arquivos, o mercado 

comporta empresas privadas, bancos e bases de dados, portais de acesso a redes globais 

(internet) e internas (intranet), editoras etc. 

Vale destacar que a informação é um elemento presente em todas as competências 

citadas acima. A ênfase na informação respalda o discurso que nomeia esse profissional como 

o “Profissional da Informação”. Para Le Coadic (1996, p. 106), os profissionais da informação 

são aqueles que “adquirem informação registrada em qualquer suporte, organizam, 

descrevem, indexam, armazenam, recuperam e distribuem essa informação em sua forma 

original ou como produtos elaborados a partir dela”. 

Em outras palavras, podemos afirmar que os profissionais da informação trabalham 

com o gerenciamento de informações em qualquer organização ou unidade que faça uso desse 

mecanismo. Ademais, é importante salientar que, independentemente do termo usado (se 

bibliotecário ou profissional da informação), o cerne da prática profissional continua o 

mesmo. 

Como já citado, a estrutura curricular do curso de Biblioteconomia da UFRN 

fundamenta-se nas diretrizes propostas pelo Ministério da Educação, porém o curso tem 

autonomia para adequar sua estrutura à realidade da comunidade. Desse modo, as disciplinas 

que compõem a estrutura vigente estão subdivididas em quatro eixos: Fundamentos teóricos 
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da Biblioteconomia e da Ciência da Informação; Gestão de unidades de informação; 

Organização e tratamento da informação; Recursos e serviços de informação.  

No primeiro eixo, destacam-se as disciplinas: Fundamentos em Biblioteconomia e 

Ciência da Informação; História do livro e das bibliotecas; Registro do conhecimento; 

Editoração; Biblioteconomia e sociedade brasileira; Bibliotecas brasileiras; Tópicos especiais 

em Biblioteconomia e Ciência da Informação; Biblioteca escolar e formação do leitor. 

Observa-se que são disciplinas que oferecem uma base teórica sobre a Biblioteconomia, 

ademais é curioso ressaltar que o ambiente biblioteca ganha destaque nesse cenário, uma vez 

que ela é objeto de estudo de algumas disciplinas. 

Em Gestão de unidades de informação, as disciplinas que compõem esse eixo são: 

Marketing em unidades de informação; Gestão de unidades de informação; Planejamento em 

unidades de informação; Formação e desenvolvimento de coleções; Gestão documental; 

Preservação e conservação de documentos impressos e digitais; Gestão da informação para o 

empreendedorismo; Gestão de pessoas em unidades de informação; Segurança da informação; 

Arquitetura da informação digital; Gestão e auditoria de informação; Estudos métricos da 

informação. Olhando para esse eixo que é voltado para a gestão, notam-se a amplitude dos 

serviços do bibliotecário e o destaque para a esfera digital.  

No eixo dedicado à Organização e tratamento da informação, são oferecidas as 

seguintes disciplinas: Análise da informação; Introdução ao tratamento temático da 

informação; Representação temática I; Representação temática II; Representação temática III; 

Representação descritiva I; Representação descritiva II; Representação descritiva III. Essas 

disciplinas são responsáveis pelo tratamento técnico da informação que garantirá sua 

recuperação futura. 

Por fim, no eixo temático referente aos Recursos e serviços de informação, são 

ofertadas as seguintes disciplinas: Metodologia da pesquisa em biblioteconomia I; Estudos do 

usuário em unidades de informação; Serviço de informação; Fontes de informação I; Fontes 

de informação II; Redes e serviços de informação I; Redes e serviços de informação II; 

Metodologia da pesquisa em biblioteconomia II; Repositórios digitais. Essas disciplinas 

focalizam os recursos que podem ser usados numa unidade de informação e os possíveis 

serviços capazes de serem ofertados. 

Os quatros eixos descritos acima são ofertados simultânea e paulatinamente em todos 

os semestres letivos. Além deles, a estrutura curricular também é composta de disciplinas de 

outros departamentos como: Introdução à informática, Sociologia, História da arte, Língua 

inglesa, Teoria da comunicação, Prática de leitura e produção de textos, Lógica, dentre outras. 
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Em conformidade com essa estrutura curricular,  

 

O curso apresenta uma proposta pautada no equilíbrio entre humanismo e 

tecnologia. Tem como objetivo formar profissionais capazes de interagir no 

processo de transferência da informação e dos registros do conhecimento, 

cuja informação pode-se encontrar em tipos de suporte diferenciados 

(CARVALHO et al., 2007, p. 5). 

 

Em razão disso, as práticas de LP do bibliotecário integram tanto as esferas 

tradicionais (manuais) de trabalho quanto as digitais. O mais importante para o bibliotecário é 

que ele faça uso da informação de maneira que possa gerar produtos e serviços de informação. 

Tendo em vista que esta pesquisa está fundamentada nos estudos de letramentos, nos 

quais as práticas cotidianas que envolvem leitura e escrita são vistas como práticas sociais, o 

letramento profissional não pode ser concebido como habilidade em desenvolver técnicas 

biblioteconômicas. O LP corresponde às práticas profissionais utilizadas em prol do uso 

social da informação, com vistas a gerar um bem social para os usuários que precisam dela.  

Como as práticas de LP englobam situações específicas de uma determinada área e 

trazem consigo a ideia do letramento inerente a cada profissão, podemos, então, inferir que na 

Biblioteconomia o Letramento Informacional é o LP dos bibliotecários, já que o uso da 

informação está diretamente relacionado ao fazer bibliotecário. 

A partir dos estudos de letramentos, procuramos construir o que acreditamos ser o LP 

do Bibliotecário: o Letramento Informacional. Nesse sentido, remetemo-nos aos processos 

que constituem as atividades técnicas e administrativas dos estudantes em formação, aos 

elementos sociais e culturais que são mobilizados em prol dessa formação, aos elementos 

psicológicos (sentimentos) que envolvem a formação e aos anseios e preocupações futuras 

desses sujeitos. 

 

3.4 Letramento Informacional: histórico e evolução 

 

Este tópico pretende apresentar o surgimento e a evolução do LI. Não se deseja aqui 

expor exaustivamente o histórico do conceito, mas apresentar os pontos mais relevantes que 

contribuíram para o desenvolvimento dessa temática. 

O termo LI surgiu pela primeira vez nos EUA, em 1974, no relatório “The Information 

Service Environment Relationships and Priorities”, elaborado pelo bibliotecário Paul 

Zurkowski, então presidente da Associação de Informação Industrial (DUDZIAK, 2003), que 
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previu um cenário de mudanças tecnológicas para um futuro próximo e recomendou que se 

iniciasse um movimento rumo ao LI, o qual foi pensado como uma ferramenta de uso da 

informação para desenvolver e inserir as pessoas no mercado tecnológico que estava surgindo. 

Embora o termo tenha surgido na área da Ciência da Informação, a preocupação inicial foi 

com o mercado de trabalho. Por esse motivo, fazia-se necessário ter pessoas preparadas para 

atuarem diante de uma gama de informações que estavam sendo causadas pelo advento das 

tecnologias.  

Em 1981, surgiu a primeira pesquisadora na área do LI, a americana Carol Collier 

Kuhlthau, que começou seus estudos usando a expressão “Processo de busca de informação” 

(ISP)
5
, referindo-se ao que chamamos de LI. A perspectiva inicial foi quanto à busca e ao uso 

das informações por parte dos usuários
6
 das bibliotecas. A pesquisadora pensou o ISP 

subdividido em sete etapas: iniciação; seleção; exploração; formulação; coleta; apresentação; 

e avaliação. Em 1985, publicou seu 1º trabalho nessa área, o qual se intitula “Uma abordagem 

do processo para a instrução da biblioteca”. 

A expressão LI reaparece no final da década de 1980, no primeiro encontro da 

Association Presidential Committee on Information Literacy. Nesse evento, esse termo foi 

conceituado e entendido de forma que, “para uma pessoa ser letrada informacionalmente, ela 

deve ser capaz de reconhecer quando a informação é necessária, além disso, ter a capacidade 

de localizar, avaliar e utilizar de forma eficaz a informação que necessita” (WEBBER; 

JOHNSTON, 2000, p. 382). 

Pensando nessas mudanças já sinalizadas por Zurkowski, também em 1989, a 

Associação Americana de Bibliotecários (ALA) publicou o relatório “Comitê Presidencial 

sobre Letramento Informacional: relatório final”. Esse documento apresenta a importância do 

Letramento Informacional tanto para os indivíduos quanto para os negócios e a cidadania. Em 

relação aos indivíduos, por exemplo, para ALA, o LI é: 

 

Um meio de empoderamento pessoal. Ele permite que as pessoas possam 

verificar ou refutar a opinião de especialistas a tornarem-se sujeitos 

independentes de verdade. Dá-lhes a capacidade de construir seus próprios 

argumentos e experimentar a emoção da busca pelo conhecimento. Ele não 

só prepara os sujeitos para a aprendizagem ao longo da vida; mas, ao 

experimentar a emoção de suas próprias missões bem-sucedidas para o 

conhecimento, ele também cria nessas pessoas a motivação para prosseguir a 

                                                           
5
 Information Search Process, tradução original em inglês. 

6
 Na área da Ciência da Informação, a literatura classifica o sujeito como usuário. Uma referência 

nessa área é a pesquisadora Figueredo (1994), que focaliza seus trabalhos com estudos de usuários da 

informação. 
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aprendizagem ao longo da vida (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 

BIBLIOTECÁRIOS, 1989). 

 

A ALA pensou a utilização do LI em uma visão macro da sociedade, alertando para os 

benefícios que o uso da informação pode trazer aos sujeitos, ao coletivo em que ele está 

inserido e aos aspectos econômicos. Apresentou algumas recomendações para as escolas 

implantarem ações condizentes com o LI e mostrou-se preocupada com as classes menos 

favorecidas propensas a não terem acesso às informações que possam melhorar suas vidas. “É 

lamentável que as pessoas que mais precisam de capacitação inerente ao letramento 

informacional são os menos propensos a ter experiências de aprendizagem que promovam 

essas habilidades” (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE BIBLIOTECÁRIOS, 1989). 

Nos anos 1990, a pesquisadora australiana Christine Bruce começou a se interessar 

pelo LI, preocupada com o papel do bibliotecário e da biblioteca para os usuários da 

informação. Em 1996, Bruce defendeu sua tese de doutorado na Queensland University of 

Technology, com o título “Information Literacy: a phenomenograph”. Nessa tese, o LI foi 

entendido como um fenômeno situacional vivenciado a partir das experiências dos sujeitos. 

Nessa concepção de experiência, Bruce (1997) desenvolveu a teoria das sete faces do LI, as 

quais são: concepção de tecnologia da informação; concepção de fontes de informação; 

concepção de processos de informação; concepção de controle das informações; concepção de 

construção do conhecimento; concepção de extensão do conhecimento; e concepção da 

sabedoria. Assim, Bruce iniciou sua grande contribuição no LI, tornando-se uma das 

principais teóricas da área, e suas pesquisas continuam sendo realizadas até os dias atuais. 

No Brasil, os estudos sobre LI começaram a partir do ano 2000. O termo information 

literacy foi usado por Belluzzo (2001), ao proferir a palestra “A information literacy como 

competência necessária à fluência científica e tecnológica na sociedade da informação: uma 

questão de educação”, no VII Simpósio de Engenharia de Produções em Bauru, SP. Nesse 

evento, Belluzzo optou por usar a expressão em inglês, sem a preocupação de traduzi-la para 

o português.   

No mesmo ano, Dudziak (2001) apresentou sua dissertação de mestrado: “A 

Information Literacy e o Papel Educacional da Biblioteca”, na Universidade de São Paulo. A 

expressão volta a aparecer em inglês, mas com o enfoque dado ao papel da biblioteca no 

contexto educacional.  

Seguindo a concepção do contexto educacional, Campello (2002) lançou o texto “A 

competência informacional na educação para o século XXI”, o qual se tornou um capítulo de 
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um livro da pesquisadora em questão. Em 2003, ela produziu o artigo “O movimento da 

competência informacional: uma perspectiva para o letramento informacional”. Percebe-se 

nessas primeiras publicações da autora que ela utilizou a terminologia “competência 

informacional” para tratar do letramento informacional. 

Ainda na primeira década do século XXI, na Universidade de Brasília, Gasque (2003) 

defendeu sua dissertação sobre o LI: “Comportamento dos professores da educação básica na 

busca de informação para formação continuada”. Dando continuidade nessa temática, na 

mesma universidade, defendeu em 2008, sua tese de doutorado: “O pensamento reflexivo na 

busca e no uso da informação na comunicação científica”. Gasque trouxe um novo enfoque 

para o Letramento Informacional ao trabalhá-lo na perspectiva do pensamento reflexivo. 

Com efeito, a preocupação inicial do LI foi com a tecnologia, porém esse letramento 

foi ao longo do tempo sendo redimensionado e expandindo seu conceito. Foi pensado como 

uma ferramenta de atuação profissional para operar com as tecnologias de informação e 

expandiu para o contexto escolar até chegar ao enfoque dado ao sujeito enquanto ator de um 

pensamento crítico e reflexivo. Em uma visão ainda pouco explorada, o LI é visto como um 

meio de empoderamento do sujeito atuante nas práticas sociais. 

 

3.4.1 Conceituando o Letramento Informacional 

 

A expressão LI, talvez pela sua amplitude e complexidade, não está ainda 

dicionarizada. Alguns estudiosos chamam o LI de “competência informacional” 

(CAMPELLO, 2003), outros de “alfabetização informacional” ou “habilidade informacional” 

(CAREGNATO, 2000), outros ainda trabalham com o próprio termo “letramento 

informacional” (GASQUE, 2010, 2012) e há ainda o uso da expressão em inglês “information 

literacy” (DUDZIAK, 2003). Neste texto, o termo utilizado será o LI, em virtude de a própria 

pesquisa está inserida nos estudos de letramentos. 

Nossa concepção de letramento baseia-se em um conjunto de práticas sociais que 

envolvem a leitura e a escrita usadas direta ou indiretamente para atingir objetivos específicos 

em diferentes situações e contextos. Como prática social, ele extrapola a alfabetização, assim 

como afirma Kleiman (1995, p. 20): “a alfabetização é um tipo de prática de letramento, o 

processo de aquisição de códigos (alfabético, numérico)”.  

Em conformidade com os estudos de letramento, também não poderia ser usado como 

sinônimo de habilidade ou de competência, pois “ele envolve um conjunto de habilidades 
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(rotinas de como fazer) e competências (capacidades concretas para fazer algo)” (KLEIMAN, 

2005, p. 16). Assim, o letramento é complexo por envolver em uma única situação diferentes 

práticas, mobilizando diversos recursos e capacidades dos sujeitos para terem êxito em tal 

situação. Todavia, em qualquer um dos termos utilizados, todos os pesquisadores reconhecem 

que o LI é um conjunto de procedimentos, no qual o sujeito, por meio de suas habilidades, 

precisará reconhecer a necessidade informacional, acessar, avaliar e fazer uso dessas 

informações. A compreensão do termo é a mesma, porém diversos pesquisadores abordam a 

questão em diferentes perspectivas. 

Uma abordagem que merece destaque foi a desenvolvida por Kuklthau (1980), que 

dividiu o LI em sete etapas, dando uma visão holística do processo e relacionando-o com os 

sentimentos, a saber:  

a) Iniciação: no início do processo, o sujeito está diante de uma atividade proposta de 

pesquisa ou percebe uma lacuna em seu conhecimento. Os sentimentos são de incerteza e de 

apreensão e, nesse momento, é importante identificar a sua necessidade informacional. 

b) Seleção: escolhe-se o tema geral da pesquisa e a abordagem a ser dada. Os sentimentos da 

etapa anterior (incerteza e apreensão) dão lugar ao otimismo. 

c) Exploração de informações: os sentimentos negativos de dúvidas, de incerteza e de 

insegurança voltam a aparecer ao deparar-se com uma grande quantidade de informações e a 

necessidade de ampliar a compreensão pessoal. Às vezes, as informações encontradas não se 

encaixam perfeitamente no seu propósito, causando desestímulo ao sujeito. Essa é uma fase 

crítica do processo em que muitos estudantes tendem a desistir. 

d) Definição do foco: é a fase em que o estudante delimita suas pesquisas e forma uma 

perspectiva focalizada a partir das informações que leu e refletiu. O foco fornece uma ideia 

guia que iluminará o restante do processo. O sentimento dessa fase é de clareza e de maior 

segurança. 

e) Coleta: o pesquisador define e organiza informações que condizem com o foco 

estabelecido na etapa anterior. Nessa fase, aumenta o sentimento de confiança. 

f) Apresentação dos resultados: a tarefa do pesquisador nesse momento é completar o projeto 

e apresentá-lo. É o momento da satisfação e da realização, se o processo tiver ocorrido com 

êxito. Caso contrário, o sentimento pode ser de decepção e de tristeza. 
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g) Avaliação: é o momento de rever todo o processo, de refletir sobre o aprendizado e de 

examinar quais estratégias podem ser mudadas para uma próxima pesquisa. 

Percebe-se que, diante da pesquisa desenvolvida por Kuhlthau, o LI é um processo de 

busca e uso da informação que integra sentimentos, pensamentos e ações. Tal processo é 

realizado para dar sentido a uma informação ou ampliar seu estado de conhecimento sobre um 

assunto específico. 

Outra vertente de destaque nos estudos de LI foi a desenvolvida pela americana 

Christine Bruce (1997), que considerou esse letramento como um fenômeno, visto que é uma 

questão situacional vivenciada pelos sujeitos. Partindo dessa premissa, analisou o ambiente de 

trabalho de alguns professores, pessoal de recursos humanos e profissionais de Ciência da 

Informação de uma universidade australiana sobre o significado do LI para os agentes 

envolvidos. O resultado foi uma ênfase na experiência de uso efetivo da informação. 

Nessa direção, Bruce (1997) desenvolveu sete concepções de experiência que 

representam a interação dos sujeitos com o uso da informação: 

 

1)  Experiência de tecnologia da informação: as pessoas letradas informacionalmente 

nessa concepção são as que dominam o uso das tecnologias e conseguem manipular as 

informações acessadas e manter-se bem informadas; 

2)  Experiência de uso das fontes de informação: são os sujeitos capazes de acessar 

informações em fontes diversas e com independência. Essas fontes vão além das 

tecnologias, inclusive podem ser também pessoas. O conhecimento das diversas fontes 

proporciona suporte aos sujeitos para comparar e avaliar diferentes informações que 

serão usadas; 

3)  Experiência no processo de informação, entendido pela autora como as estratégias 

usadas pelos sujeitos na busca de novas experiências no processo de informações: 

nessa concepção o foco concentra-se realmente nos conhecimentos que satisfazem 

suas necessidades informacionais. Assim, o LI é visto como a execução de um 

processo, no qual o fundamental é a capacidade do sujeito de enfrentar novas situações 

para encontrar e utilizar a informação necessária; 

4)  Experiência no controle das informações: diz respeito ao controle do armazenamento 

da informação de maneira que garanta uma recuperação fácil. A informação é 

selecionada e organizada tendo como base seu valor de uso no futuro; 
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5)  Experiência na construção do conhecimento: o letramento nessa concepção 

proporciona aos sujeitos a construção de seus próprios conhecimentos em uma nova 

área que se está investigando. O foco aqui é o uso de informação crítica, reflexiva, que 

gere novos conhecimentos; 

6)  Experiência na extensão do conhecimento: o LI é experimentado como a capacidade 

de construção do conhecimento, de tal maneira que resulta em novas ideias e soluções 

criativas; 

7)  Experiência da sabedoria: o uso da informação é vivenciado de forma sábia e 

inteligente para o benefício de outros. Trata-se de experimentar a informação em um 

contexto maior, global, de forma ética e responsável, que gere benefícios não apenas 

para si. 

Nessa perspectiva, o autor supracitado ao caracterizar o LI focado na experiência dos 

agentes, vislumbra o letramento em um aspecto cognitivo, dando ênfase às habilidades 

individuais. 

O trabalho dessas autoras foi representativo para o desenvolvimento do LI, 

caracterizando-o como um processo dinâmico, o qual desencadeou outras pesquisas que 

buscam compreender e melhorar o aprendizado dos sujeitos. 

Assim, percebe-se que “o Letramento Informacional constitui um processo que integra 

as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar, usar informação e gerar conhecimento, 

visando à tomada de decisão e à resolução de problemas” (GASQUE, 2010, p. 83). É um 

processo complexo que se liga à necessidade de adaptar-se e socializar-se no universo 

informacional, sobreviver às práticas diárias em que a informação é uma realidade atual. 

Nesse sentido, tomando como exemplo a sala de aula em um contexto educacional, 

espera-se de um sujeito letrado informacionalmente que ele seja capaz de perceber a 

necessidade de buscar uma nova informação que complete alguma lacuna do seu 

conhecimento, do mesmo modo que procure em diferentes fontes, sejam impressas, sejam 

digitais, os meios para sanar tal dificuldade e, ao encontrá-los, avalie se a informação 

adquirida atende às suas necessidades para usá-la de maneira ética e reflexiva. Esse é um 

processo contínuo, que deve acontecer também fora do contexto educacional e experimentado 

pelos sujeitos ao longo da vida.  

Complementando essa ideia, Dudziak (2003, p. 7) caracteriza o LI como 
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Um processo de aprendizado contínuo que envolve informação, 

conhecimento e inteligência. É transdisciplinar, incorporando um conjunto 

integrado de habilidades, conhecimentos, valores pessoais e sociais; permeia 

qualquer fenômeno de criação, resolução de problemas e/ou tomada de 

decisão. 

 

Esse processo acontece mediante uma necessidade informacional que determina todo o 

percurso de busca e uso da informação. Não é fácil perceber uma necessidade e buscar meios 

para supri-la. Nesse sentido, definir, expressar e articular recursos para atender essa 

necessidade, ter interesse em saná-la e saber expressá-la requer habilidades cognitivas e 

reflexivas. Os sujeitos precisam identificar uma lacuna no seu conhecimento e traduzir esse 

déficit ou essa dificuldade em um ponto de partida, a fim de se determinar a necessidade 

informacional. 

As necessidades são construídas de acordo com as situações e contextos em que o 

sujeito está inserido. Elas são intersubjetivas, individuais e estão relacionadas aos papéis 

sociais desempenhados pelos indivíduos. Por esse viés, Miranda (2006, p. 104) afirma:  

 

As necessidades informacionais podem ser vistas a partir do entendimento 

do problema ou da situação problemática de um usuário de informação e 

também pela forma com que o usuário constrói sentido para seu mundo e, a 

partir disso, busca, escolhe e usa a informação disponível. 

 

Percebemos que a identificação das necessidades informacionais é determinante para a 

concretização do uso da informação. Diante dessa necessidade, o uso reflexivo da informação 

determina a efetivação das práticas e eventos do LI. 

Ao pensar na questão do LI como prática de uso da informação, espera-se que tal ação 

aconteça de maneira reflexiva para que os agentes envolvidos construam seu aprendizado e 

tornem-se sujeitos emancipatórios.  

 

O pensamento reflexivo é utilizado como estratégia cognitiva na construção 

das competências necessárias à busca e ao uso da informação, possibilitando 

a compreensão mais profunda das questões, fenômenos e processos 

envolvidos por meio das percepções das relações, da identificação dos 

elementos, da análise e interpretação dos sentidos e significados (GASQUE, 

2012, p. 57). 

 

A reflexão é uma maneira de pensar sobre um assunto, avaliando seus pressupostos e 

ideias, concatenando com outras já existentes em sua bagagem intelectual e produzindo suas 
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conclusões a respeito da temática em questão. O resultado desse pensar reflexivo orienta a 

tomada de decisão, além de desenvolver a criticidade e a emancipação dos agentes sociais. 

Nessa vertente, o LI contribuirá para a interação do aprendizado, uma vez que é 

compreendido como um processo de busca da informação para aquisição do conhecimento, 

com a finalidade de agregar o cidadão à sociedade do aprendizado. Esse letramento é 

imprescindível na sociedade atual, pois permite que os sujeitos, além de transformarem 

informação em conhecimento, possam utilizá-lo de maneira útil para si mesmos e para a 

comunidade onde estabelecem as suas relações sociais. Nesse prisma, estar informado não 

garante o exercício da cidadania, pois o importante é aprender a aprender de modo 

independente e constante, de maneira que possa proporcionar a participação ativa nas práticas 

sociais. 

Diante dessa conjuntura, a filosofia do conceito representada na finalidade e no 

sentido do Letramento Informacional é de um processo complexo e não se deve restringir as 

habilidades relativas ao ciclo informacional. Faz-se necessário reconhecer o tema ligado à 

prática social, uma vez que o conhecimento mostra-se fundamental para o desenvolvimento 

pessoal e coletivo. 

 

3.4.2 Letramento Informacional como prática social 

 

      O LI é uma prática social relacionada à busca e ao uso eficiente da informação que 

incide em diversos contextos e varia de acordo com as necessidades dos agentes, sendo, por 

esse motivo, situado e ideológico. Ao agir socialmente fazendo uso da informação, o LI 

proporciona a autonomia dos sujeitos na construção do próprio conhecimento. 

O entendimento do LI como prática social é de algo construído na sociedade e 

corresponde àquilo que os sujeitos fazem com o uso da informação no seu cotidiano. Nesse 

sentido, o letramento “não é pura e simplesmente um conjunto de habilidades individuais; é o 

conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que os indivíduos se envolvem em 

seu contexto social” (SOARES, 1998, p. 72). 

Em geral, as pessoas usam informações para atingir um propósito específico, assim, 

não se busca informação para ler apenas por ler ou escrever somente por escrever, já que se 

faz uso da informação para produzir um conhecimento necessário para atender uma demanda 

específica. O uso desse letramento é uma forma de prática social, assim como o uso da 

informação contribui para a construção de todas as dimensões da estrutura social. 
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As práticas sociais, conforme Oliveira (2008, p. 100), são 

 

Instanciadas na interação e construídas a partir de diversos mecanismos, 

qualquer prática específica traz consigo diferentes elementos da vida social, 

formas locais e relações: tipos particulares de atividade, materiais 

específicos, instância de tempo e lugar, pessoas específicas com 

experiências, conhecimento e disposições específicas, recursos semióticos, e 

formas particulares de usar a linguagem.  

 

Desse modo, as pessoas vivenciam o LI cotidianamente em todas as relações sociais 

quando se envolvem com a leitura e com a escrita. Essa relação ocorre tanto no contexto 

escolar quanto fora dele. Mesmo quando as práticas de LI são efetivadas em contextos 

escolares, na realização de pesquisas, por exemplo, os efeitos do conhecimento adquirido 

pelos agentes transbordam esse domínio e são perceptíveis por toda a comunidade.  

Essas práticas de uso da informação são extraídas de práticas discursivas, sobre as 

quais Fairclough (2001, p. 92) afirma ser “constitutiva tanto de maneira convencional como 

criativa: contribui para reproduzir a sociedade (identidades sociais, relações sociais, sistemas 

de conhecimento e crença) como é, mas também contribui para transformá-la”. Isso acontece 

porque o conhecimento transforma quem o adquiriu e, consequentemente, esse sujeito 

influencia a ação do outro e de toda a sociedade.  

As práticas de LI situadas na vida social, integrando o cotidiano dos agentes, devem 

ser contínuas e reflexivas para gerar um aprendizado ativo e a transformação desejada. Nessa 

direção, as práticas devem ser entendidas como toda ação que os agentes sociais exercem em 

sua vivência. Elas não podem ser compreendidas como um fenômeno isolado, mas como um 

conjunto de atividades sociais produzidas intencionalmente em um contexto sócio-histórico, 

isto é, mobilizam a interação entre os agentes fazendo uso da consciência e da 

intencionalidade. 

Por essa razão, Gasque (2012, p. 46) conceitua o LI como 

 

Um processo de aprendizagem que favorece o aprender a aprender, visto que 

engloba conceitos, procedimentos e atitudes que permitem ao indivíduo 

identificar a necessidade de informação e delimitá-la, buscar e selecionar 

informação em vários canais e fontes de informação, bem como estruturar e 

comunicar a informação, considerando os seus aspectos éticos, econômicos e 

sociais. 

 

Pensando nesses diversos canais e fontes de informação, levamos nossa discussão para 

o universo digital, uma vez que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) ocupam 
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grande parte dos espaços informacionais. Elas não representam apenas ferramentas eletrônicas 

ou tecnológicas, mas são espaços “carregados” de ideologias e culturas, ou seja, são meios 

pelos quais a linguagem é usada. 

A propagação do meio digital e o uso dessas TICs pelos sujeitos ocasionam 

transformações econômicas, cognitivas, sociais e culturais em todas as esferas da sociedade. 

O cerne dessa transformação refere-se ao uso das informações dispostas nos diferentes 

suportes informacionais. 

De modo semelhante, o uso das TICs envolve diversos letramentos, ou seja, abarca 

múltiplos letramentos. Por esse motivo, a usabilidade dos letramentos nessa esfera 

compreende formas distintas de práticas sociais que evoluem, transformam-se ou deixam de 

existir de acordo com a evolução do meio social. 

Nessa concepção, as novas tecnologias devem ser encaradas como oportunidades de 

ampliação do acesso a informações e, consequentemente, de inserção no meio social. Nesse 

sentido, vão sendo incorporadas às práticas sociais e assumindo diferentes funções e 

significados, atuando como “geradora de ‘impactos’ e determinante de grandes rupturas e 

mudanças de comportamentos” (BUZATO, 2006, p. 1).  

As TICs impactam a vida dos sujeitos por representarem meios de acesso à 

informação, a partir dos quais o sujeito pode iniciar um processo de construção de 

conhecimento que está inter-relacionado com o contexto social no qual a informação será 

utilizada. Nessa perspectiva, emerge a necessidade de avaliar a informação e fazer uso 

reflexivo dela para que venha a atender as necessidades informacionais dos agentes. 

Tendo em vista o processo de uso da informação para geração do conhecimento, ele 

não difere de quando a informação é acessada por meio do suporte impresso ou digital. O 

benefício que as ferramentas digitais ofertam aos sujeitos é oportunizar caminhos pelos quais 

esses sujeitos podem interagir, inteirar-se ao meio social e transformá-lo. 

Com esse entendimento, consideramos que o poder que a sociedade mantinha antes do 

surgimento das TICs, baseado na força e na riqueza, está se extinguindo em todos os setores 

sociais e surgindo em seu lugar um poder que vem do uso da informação e da aplicação do 

conhecimento. Por esse motivo, nos dias de hoje, afirmamos que informação é poder. 

Ademais, a influência da linguagem das novas tecnologias exerce impactos nas 

diversas esferas sociais, sobretudo na do trabalho. Nesse cenário, faz-se necessário discutir 

sobre a formação dos sujeitos a fim de inseri-los no meio digital. No contexto profissional, é 

imprescindível que se integrem as ferramentas tecnológicas à prática profissional. Não se trata 

de excluir práticas tradicionais em detrimento das TICs, mas de fazer uso dessas ferramentas 
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para agregar valor ao trabalho já efetivado. Dito de outro modo, é momento de pensar sobre 

as TICs em uma lógica de uso “que não é do tipo ‘agora isso e não mais aquilo’, mas do tipo 

‘transformar isso praticando aquilo’” (BUZATO, 2006, p. 9).  

Por essa razão, as novas tecnologias devem ser inseridas no currículo de formação dos 

sujeitos. De acordo com Buzato (2006, p.10), “o currículo deve ser cuidadosamente montado, 

no intuito de fomentar habilidades de leitura e escrita no meio digital, mas, como sabemos, 

ensinar e aprender não são sinônimos de exercer habilidades: são práticas sociais que 

dependem da relação entre professor e aluno”.  

Salientamos que o autor supracitado, além de defender que o uso do meio digital 

necessita ser pensado desde a preparação do currículo, reforça que tal uso deve ser uma 

prática exercida nas relações sociais. O importante é que professores e alunos compartilhem 

práticas de letramentos que adentrem a esfera digital. 

É evidente que não é apenas o uso dessas ferramentas tecnológicas que irá agregar 

valor ao trabalho, mas a capacidade que os profissionais devem ter para avaliar a credibilidade 

das fontes, determinar a aplicabilidade e refletir sobre a relevância do conteúdo é que trará a 

eles novos meios de qualificação do trabalho. 

Assim, as práticas de LI, quando exercidas reflexivamente e/ou analisadas com 

criticidade, podem melhorar a vida social. No momento em que os agentes praticam o LI, ao 

buscarem, avaliarem e usarem conscientemente uma informação, eles estão interiorizando um 

entendimento sobre um determinado assunto que vai orientar sua conduta, ajudar a 

compreender o mundo e atuar nele. 

 

3.5 Reflexividade quanto ao uso da informação 

 

Relacionada ao pensamento, a reflexão é a ação crítica de entender os fatos de forma 

estruturada, sendo capaz de relacioná-los, percebendo as causas e consequências de tais 

fenômenos, e de avaliá-los para tomar decisões assertivas. A reflexividade, desse modo, é um 

encadeamento do pensamento em rede.  

Nessa perspectiva, embasamo-nos em Dewey (1959, p. 14), ao afirmar: 

 

A reflexão não é simplesmente uma sequência, mas uma consequência - uma 

ordem de tal modo consecutiva que cada ideia engendra a seguinte com seu 

efeito natural e, ao mesmo tempo, apoia-se na antecessora ou a esta se refere. 
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As partes sucessivas de um pensamento reflexivo derivam umas das outras e 

sustentam-se umas às outras; não vão e vêm confusamente. 

 

Por ser relacionada ao pensamento, a reflexão é um processo mental e interno dos 

sujeitos. Porém, ela é alimentada por fatores e influências externas, como, por exemplo: pela 

interferência que as instituições sociais exercem sobre os sujeitos, pelo contexto de interação, 

pela localização dos sujeitos no espaço social. O produto dessa reflexividade representa 

impacto na conduta dos sujeitos, tendo em vista que se pensa sobre as circunstâncias sociais 

para agir nos contextos sociais. 

Assim, o desenvolvimento da reflexividade pressupõe a significação dos fatos, ou seja, 

o entendimento de cada ação. Isso é condição para que os agentes possam agir e refletir no 

mundo e sobre o mundo. Paulo Freire (1979b, p. 16) afirmou que “a primeira condição para 

que um ser possa assumir um ato comprometido está em ser capaz de agir e refletir”. 

Ademais, como esse mesmo autor afirma (FREIRE, 1999b, p. 17) “como não há homem sem 

mundo, nem mundo sem homem, não pode haver reflexão e ação fora da relação homem – 

realidade”. 

Se a realidade social é tão importante para praticar a reflexividade, nesse sentido 

questionamos: afinal o que é a realidade? Fundamentamo-nos em Gómez e Sacristán (1998, p. 

102) para explicar que “no enfoque interpretativo considera-se que a realidade social tem uma 

natureza constituída radicalmente diferente da realidade natural. O mundo social não é fixo, 

nem estável, mas dinâmico e mutante devido seu caráter inacabado e construtivo”. 

Diante desse contexto, temos a intenção de ressaltar que a realidade é situada, histórica 

e relativa, assim, da mesma maneira que ela é construída pelos sujeitos, pode ser reconstruída 

e transformada, acontecendo em um processo cíclico de criação e recriação. Para entender 

essa complexa realidade, somente uma análise holística e etnográfica é capaz de oferecer 

significado para os que nela vivem. Nesse cenário, os sujeitos “são agentes ativos que 

constroem de forma condicionada o sentido da realidade em que vivemos” (GÓMEZ; 

SACRISTÁN, 1998, p. 103). 

Ainda para compreender o mundo social, faz-se necessário perceber as relações sociais 

dos sujeitos e as linguagens que são usadas nessa interação. A linguagem prática do cotidiano 

que o mundo utiliza para se tornar compreensível constrói as ideias, pensamentos, 

experiências dos sujeitos que servirão de instrumentos em seus processos reflexivos. Pela 

etnometodologia, Coulon (1995, p. 40) explica que a reflexividade dos sujeitos permite-lhes 
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uma análise institucional e contextual da prática cotidiana e que isso reflete em uma atuação 

ideológica dos envolvidos. 

Pode-se considerar, desse modo, que a dificuldade de compreender a realidade social 

consiste na complexidade de entender os sujeitos e os significados que eles, em suas 

particularidades, dão aos fatos compartilhados pelos grupos e culturas sociais. 

Igualmente, refletimos a realidade “quando começamos a investigar a idoneidade, 

quando experimentamos verificar sua validade e saber qual a garantia de que os dados 

existentes realmente indiquem a ideia de modo que justifique a aceitá-la” (DEWEY, 1959, p. 

21). 

Compreendemos, nessa perspectiva, que um agente reflexivo implica necessariamente 

um agente conhecedor da realidade, ou seja, um agente consciente e atuante na prática social. 

É através de suas experiências nas relações sociais, nas interações com outros agentes em 

situações diversas que ele desenvolve sua ação-reflexão. 

As experiências provenientes da interação com as pessoas e com o mundo embasam e 

apoiam novos conhecimentos e procedimentos, ou seja, o conhecimento é influenciado pelas 

ações que os sujeitos realizam no mundo. Nessa direção, privar os sujeitos de praticar novas 

teorias e orientações coloca em risco o aprendizado de tal conhecimento que lhe é ensinado. 

Tomando como exemplo um contexto acadêmico, Gasque (2008, p. 94) aponta que “quanto 

mais experiência os pesquisadores adquirem no manejo da informação, maior será o impacto 

no conhecimento produzido”. 

Contudo, não basta interagir para refletir. Todos os sujeitos possuem conhecimentos 

de mundo que lhes permitem, em algumas circunstâncias, agir sem refletir, constituindo-se o 

agir automático. 

Ademais, sabemos que tanto nas relações sociais que integramos quanto nas esferas 

comunicacionais, meios pelos quais transitam as informações, valores e ideologias, a 

preocupação nem sempre está em construir um pensamento crítico e reflexivo dos fatos 

sociais, na medida em que identificamos nesses meios uma reprodução da cultura dominante. 

O importante ao vivenciar uma nova experiência ou usar uma nova informação é 

contextualizar com o social, tentar entender o porquê, para que, onde e como tais relações 

aconteceram para que se possa ter condições objetivas de exercer a reflexão, em vez de ter 

seus pensamentos atrofiados. 

Esse procedimento de buscar o entendimento da realidade social pode ser visto como 

um processo que Freire (1979a, p. 29) denomina de conscientização: “um olhar mais crítico 

possível da realidade, que ‘des-vela’ para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e 
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que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante”. Com essa conscientização, o 

homem age reflexivamente sobre a realidade, assim, é exatamente pela prática social ou pela 

práxis humana que a ação e a reflexão dos sujeitos acontecem sobre o mundo. 

Pela reflexividade, os sujeitos criam projetos e definem estratégias com base no 

contexto, nas circunstâncias sociais e nos recursos de que dispõem. Ela não gera 

necessariamente atitudes criativas e inovadoras, dessa forma, o seu resultante depende da 

articulação dos aspectos estruturais, contextuais e pessoais.   

Salientando o aspecto pessoal envolvido no processo reflexivo, os sujeitos 

estabelecem objetivos, definem prioridades, analisam as dificuldades nas tomadas de decisões 

e agem com mais segurança fundamentados na análise contextual, tornando-se, assim, um 

sujeito ativo em sua própria vida. Dessa maneira, reforçamos que a reflexão emerge das 

pessoas, da vontade individual dos sujeitos. É um processo subjetivo que, por meio de suas 

experiências sociais, permite aos sujeitos pensarem conscientemente sobre si mesmos. 

A reflexividade, assim sendo, impacta a prática social, pois, ao afirmar que “as 

pessoas têm práticas reflexivas, significa dizer que refletem sobre aquilo que fazem. [...] A 

reflexividade designa, portanto, as práticas que ao mesmo tempo descrevem e constituem o 

quadro social” (COULON, 1995, p. 41). 

Isso posto, estabelecer uma relação com a prática social e procurar ter uma 

compreensão ativa dos fatos geram a construção do conhecimento que os sujeitos expressam 

por meio da linguagem. Essa linguagem, relacionada aos atos reflexivos, ajuda-os a superar a 

cultura dominante imposta pelas várias esferas sociais, servindo, consequentemente, como um 

dos meios de empoderamento dos sujeitos. 

O uso da linguagem integrada na prática social é a forma que os sujeitos possuem de 

responder às demandas sociais. Com esse entendimento, consideramos o que diz Paulo Freire 

(1979a, p. 37): 

 

A resposta que o homem dá a um desafio não muda só a realidade com a 

qual se confronta: a resposta muda o próprio homem, cada vez um pouco 

mais e sempre de modo diferente. [...] No ato mesmo de responder aos 

desafios que lhe apresenta seu contexto de vida, o homem se cria, se realiza 

como sujeito porque esta resposta exige dele reflexão, crítica, invenção, 

eleição, decisão, organização, ação... todas essas coisas pelas quais se cria a 

pessoa e que fazem dela um ser não somente “adaptado” à realidade e aos 

outros, mas “integrado”. 
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Notemos que as respostas dos sujeitos às demandas sociais refletem na vida pessoal 

deles, nos contextos de que participam e na vida de outros sujeitos que, mesmo indiretamente, 

estão ligados à sua. Nesse contexto, estamos nos referindo a um grande valor que o ato 

reflexivo proporciona: o empoderamento do sujeito. Esse empoderamento ocorre quando 

somos capazes de dirigir nossas próprias ações, de planejar outras a fim de atingir os 

propósitos específicos, de avaliar nossas atitudes e de termos consciência do contexto em que 

estamos inseridos e de onde queremos chegar. 

Empoderados, os sujeitos convertem ações automáticas, mecânicas, instintivas em 

ações inteligentes. Agem como um ser pensante e reflexivo que dá sentido a tudo à sua volta, 

de modo a ter controle sobre suas ações.  

Visto dessa maneira, o empoderamento viabiliza a emancipação dos sujeitos, com o 

aumento da independência, autonomia e liberdade. Esse construto significa aumento de poder, 

tanto individual quanto coletivo, pois os sujeitos participam e integram as relações 

interpessoais e institucionais e influenciam, direta ou indiretamente, tanto uma como a outra. 

Vivenciar experiências de empoderamento inclui um pensamento reflexivo em 

situações e ações cotidianas. Além de fortalecer sua cognição e significação dos fatos, o 

sujeito desenvolve habilidades para enfrentar as situações adversas da vida. Em suma, a 

reflexão deve ter em vista a transformação, a emancipação e o empoderamento dos sujeitos. 

Dirigida a esses fins, ela não é um exercício espontâneo, ao contrário, demanda esforço, 

desejo de aprender, de agir melhor socialmente. 

Esse posicionamento reflexivo e empoderado não surge do nada, tendo em vista que 

ele é desencadeado a partir de uma necessidade e abrange: “(1) um estado de dúvida, 

hesitação, perplexidade, dificuldade mental, o qual origina o ato de pensar; e (2) um ato de 

pesquisa, procura, inquisição, para encontrar material que resolva a dúvida, assente e 

esclareça a perplexidade” (DEWEY, 1959, p. 22). 

Assim, a necessidade de resolver um problema ou de atingir um objetivo é fator 

determinante para a reflexividade. É a partir dela que se canalizam esforços, compara-se a 

outras experiências já vividas, avalia-se o contexto, buscam-se novas descobertas para se 

chegar ao ponto almejado.  

Essa necessidade direcionada a problemas mais complexos, como é o caso de 

pesquisadores em contextos acadêmicos, exige tanto uma sistematização do conhecimento 

quanto competências cognitivas para que se possam realizar as etapas mencionadas acima por 

Dewey. Esse percurso demandará a execução de atividades que não podem ser dissociadas da 

busca e uso da informação através do pensamento reflexivo. 
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Dessa maneira, são as necessidades da vida que reforçam o desejo de buscar algo que 

ainda não se tem para alcançar determinado fim. Não basta o conhecimento do caminho que 

se tem a percorrer, é preciso disposição pessoal para conseguir o que está faltando. Além 

disso, torna-se necessário o domínio de técnicas e cognição para fazer uso das novas 

informações adquiridas. 

Da mesma forma, a fluência da reflexão remonta sempre à situação-problema. 

Qualquer pensamento novo remete a situações diretamente experimentadas, em que essa 

comparação com o real guia o processo reflexivo. Talvez um dos grandes problemas das 

instituições educacionais esteja no fato de não proverem situações reais nas quais os 

conhecimentos possam ser vivenciados, o que constitui uma lacuna prática que dificulta o 

aluno a pensar como acontece de fato na realidade. 

Quando não há uma informação precisa para se resolver um problema, é comum 

pensar uma sugestão ou traçar um plano para sair daquela situação. Nesse momento, as 

informações que se dispõem na mente, acrescidas às experiências, sugerem o que se deve 

fazer, mas não dão soluções claras, objetivas. Porém, quando esse sujeito se propõe a 

pesquisar, buscar novas orientações, ele aperfeiçoa as já existentes e aumenta a capacidade de 

controle da situação. Quanto mais se apreende, mais aumentam as chances de se obter sucesso 

da situação-problema. Esse processo de dúvida e procura da informação desenvolve o 

pensamento reflexivo. 

Desse estado inicial de dúvida dos sujeitos deve surgir a curiosidade. Da mesma 

maneira que Dewey se preocupa com o pensamento reflexivo, Freire chama a atenção para o 

pensar certo e pondera que a curiosidade é fenômeno vital para o desenvolvimento da 

criticidade e reflexão. Para Freire (2000, p. 43), “o que se precisa é possibilitar, que, voltando-

se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se 

como tal, se vá tornando crítica”. Vista dessa forma, a reflexão crítica é um avanço do estado 

inicial do pensamento, da curiosidade e da análise da prática.  

Por essa razão, as dificuldades decorrentes das novas experiências devem ser 

valorizadas porque podem funcionar como estímulos para as investigações informacionais. 

Essa procura para encontrar informações que aclarem suas dúvidas pode, muitas vezes, ser 

cansativa, mas necessária. A esse respeito, Dewey (1959, p. 25) atesta: 

 

Só estamos aptos a pensar reflexivamente quando nos dispomos a suportar a 

suspensão e a vencer a faina da pesquisa. [...] Para pensar verdadeiramente 

bem, cumpre-nos estar dispostos a manter e prolongar esse estado de dúvida, 
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que é o estímulo para uma investigação perfeita, na qual nenhuma ideia se 

aceita, nenhuma crença se afirme positivamente, sem que se lhes tenham 

descoberto as razões justificativas. 

 

Nessa perspectiva, um processo reflexivo conclui-se quando a dúvida é resolvida, 

quando o incômodo inicial chega ao fim com a questão resolvida. O pensamento reflexivo é 

acalmado por uma resposta à necessidade que originou o processo de busca informacional, até 

que surja uma nova dificuldade. 

Cabe ainda ressaltar que um grande benefício do processo reflexivo dos sujeitos diz 

respeito à sua liberdade. Esse construto é aqui pensado como uma concepção em que o sujeito 

está livre de impedimentos externos que moldem sua ação. Logo, a concepção de liberdade 

implica um posicionamento frente às situações sociais, fundamentada em sua consciência 

crítica e reflexiva.  

O que importa essencialmente é estar livre de preconceitos, crenças, opressões, 

ideologias impostas pelas classes sociais etc. e saber fazer suas próprias escolhas, tendo em 

vista o que é melhor para si e/ou para comunidade. Essa perspectiva torna-se possível desde 

que os sujeitos sejam capazes de compreender as estruturas sociais e as ideologias que estão 

por trás delas. 

A reflexão é, dessa maneira, libertadora, na medida em que os sujeitos, apropriando-se 

de seus conhecimentos, são capazes de construir ou participar da construção de um objeto. 

Aprendem que com suas atitudes conscientes podem mudar a realidade que os incomoda e 

sentem-se aptos a vencer uma situação desafio. 

Por tudo isso, concordamos com Freire (2000, p. 39), ao enfatizar que “o ato de refletir 

é libertador porque instrumentaliza o educador no que ele tem de mais vital: o seu pensar”. 

Assim, como pensamos a partir do que conhecemos e das experiências vividas, é notório que 

o contexto social interfere diretamente e orienta a reflexividade dos agentes sociais.  

Portanto, a reflexividade garante a compreensão e a significação dos fatos sociais, 

proporcionando aos agentes sociais a emancipação e o empoderamento. Porém, ressaltamos 

que é a necessidade de agir socialmente que guia o pensar e conduz os sujeitos para que o 

processo reflexivo seja exercido. Esse processo reflexivo, através do empoderamento, 

mobiliza os agentes a exercerem a liberdade social.  
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4 PRÁTICAS DE LETRAMENTO INFORMACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS EM 

FORMAÇÃO 

 

      Este capítulo descreve e interpreta os dados gerados para responder as questões da 

pesquisa. Nesse sentido, buscaremos atender aos seguintes questionamentos: 1. Como se 

constituem as atividades práticas que envolvem o processo de letramento informacional dos 

estudantes de Biblioteconomia da UFRN na busca de novos conhecimentos? 2. O que os 

discentes do Curso de Biblioteconomia pensam sobre o uso da informação nas práticas de 

formação?  3. De que modo o conhecimento técnico da Biblioteconomia adquirido na 

formação universitária por esses estudantes tem contribuído para o exercício da profissão?  

 

4.1 Apresentando as atividades que envolvem o processo de busca e uso de informações 

 

      Com o intuito de conhecer as atividades que os estudantes em formação desenvolvem em 

um processo de letramento informacional, ou seja, as fontes de acesso à informação, 

apreensão da informação, funções da busca de informações e dificuldades enfrentadas na 

busca e uso de informação, utilizamos diferentes recursos para podermos compreender e 

interpretar os dizeres desses colaboradores no que diz respeito às atividades. 

        Uma atividade fundamental foram os seminários que aconteceram em sala de aula tendo 

em vista que esse gênero foi amplamente usado na disciplina observada, permitindo avaliar as 

atividades de busca da informação que os discentes se envolvem antes da apresentação do 

seminário.  Para análise, fundamentamo-nos nas categorias propostas por Barton, Hamilton e 

Ivanic (2002) para analisar os eventos e práticas de letramento. Porém, nesta pesquisa iremos 

nos restringir a análise dos elementos visíveis. 

        

1. Participantes: Como já foram mencionados na contextualização da pesquisa, ao apresentar 

nossos colaboradores (item 2.4.2), os participantes que compuseram esse evento foram: a 

professora da disciplina de Redes e Serviços de Informação II e os alunos matriculados nessa 

disciplina. Todos eles participaram, nas três unidades que compõem a disciplina. 

       A professora, como participante do evento, desempenhava o papel de orientadora e 

avaliadora (em alguns momentos esta função foi partilhada com os alunos). Sinalizava 
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diretrizes de como planejar, organizar e apresentar o seminário. No que toca à função dos 

alunos, cabia a estes: pesquisar, planejar, estudar e apresentar o conhecimento apreendido. 

      Observamos, ainda, que os participantes já tinham realizado várias vezes esse tipo de 

evento em outras disciplinas do curso, apresentando, assim, certa experiência quanto ao 

conhecimento dessa prática. Além disso, observamos que nenhum deles se negou a participar 

dos eventos propostos apesar de alguns se mostrarem tímidos e com pouca desenvoltura em 

falar em público. Todos se esforçavam para exercer a contento a atividade. 

 

2. Ambientes: Os seminários ocorreram na esfera acadêmica, especificamente na sala de aula 

e no laboratório de informática (ambientes reservados para atender as demandas da 

disciplina). 

 

3. Artefatos: Vistos como diversas formas de uso da linguagem, os artefatos se 

presentificaram por meio dos gêneros textuais/discursivos que se efetivam no seminário: 

roteiros, notas, apresentação oral etc. Observamos a prática de seminários não só no momento 

da apresentação dos mesmos, mas desde o instante em que a professora solicitou a realização 

de tal evento. Desse modo, procuramos, ainda, conhecer especialmente como se dá a 

preparação que antecede o seminário.  

      De acordo com o observado, os gêneros que circularam nas aulas observadas, foram: 

a) Anotações: esse gênero era usado cotidianamente tanto pela professora quanto pelos 

alunos. O suporte utilizado era o papel e recursos eletrônicos, tais como: smartfone, tablets e 

computadores. Ele servia para lembrar posteriormente algo importante da aula, como: 

indicação de fontes de leitura, atividades que deveriam ser feitas, local da próxima aula (em 

sala ou no laboratório), destacar assuntos importantes etc. 

b) Aula expositiva: realizada em todos os encontros ocorridos durante a disciplina observada. 

Ela servia a vários propósitos, sobretudo, o de apresentar conteúdos acadêmicos e orientações 

de como os seminários deveriam ser realizados.  
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c) Seminários: O principal gênero constituinte da análise. Surgiu em todas as unidades do 

semestre letivo e tinha como objetivo tanto apresentar um conteúdo que estava sendo 

estudado como servir de instrumento avaliativo em algumas unidades. 

d) Roteiro de aula: muito usado pela professora, porém também foi produzido por alguns 

alunos quando precisavam apresentar seus trabalhos. Esse gênero servia para nortear a aula e 

lembrar questões fundamentais que não poderiam deixar de ser mensuradas. 

e) Resumos: Apareceram nesse contexto sempre que foi solicitado pela professora como 

atividade realizada após a leitura de algum texto que serviria para fundamentar um seminário. 

f) Trabalhos monográficos: pouco usado em sala. Apareceu apenas quando a professora 

indicou a leitura de alguns deles para a realização do evento analisado. 

g) Artigos científicos: de acordo com a observação participante, esse gênero teve grande 

relevância no contexto estudado. Ele era usado tanto por indicação da professora quanto por 

interesse individual dos colaboradores e tinha o propósito de estudo, atualização e 

conhecimento de novas teorias.  

h) Lista de frequência: usada em todos os encontros servia de registros da frequência dos 

colaboradores. 

i) Mensagens eletrônicas: usada por todos os colaboradores, tanto na sala de aula quanto fora 

dela. Serviam a propósitos distintos e foi indicada pelos colaboradores em um momento da 

geração de dados, como o meio mais usado para manter-se informado no dia a dia. 

j) E-mails: foram usados com frequência pelos colaboradores. Serviu aos mais variados fins, 

desde simples comunicações cotidianas até organizações e planejamentos de atividades 

acadêmicas. 

k) Bilhetes: surgia poucas vezes como comunicação informal, sendo passado de um 

colaborador para outro. 

l) Notícias: foram muito mais consumidos que produzidos. Apareciam nas aulas em forma de 

comentários trazidos pelos colaboradores envolvidos na pesquisa. 

m) Slides: presentes em quase todos os encontros. Eram produzidos pela professora e pelos 

alunos e tinha o propósito de nortear o conteúdo da aula. 
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n) Vídeos: muitas vezes tinham o propósito de exemplificar e ilustrar o conteúdo que estava 

sendo estudado. Apareceram nesse contexto, trazidos tanto pela professora quanto pelos 

alunos, quando apresentavam seminários.  

o) Textos acadêmicos: solicitados pela professora e produzidos com frequência pelos alunos. 

Foram usados muitas vezes como produto final da realização dos seminários. 

p) Sites: frequentemente apreciados em sala por todos os participantes da pesquisa. Foram 

muito usados como exemplos de conteúdos ministrados. 

     Neste mapeamento, notamos que o evento seminário abrange simultaneamente vários 

gêneros orais, escritos e digitais. Esses gêneros servem a propósitos diferentes e a escolha de 

qual gênero será usado em um determinado contexto dependia do objetivo a ser atingido. Por 

isso, podemos dizer que os gêneros são situados, sociocomunicativos, históricos e culturais.    

       Com toda essa variedade de gêneros encontrados nesse contexto comunicativo, 

comungamos com Rojo (2009, p. 106), ao afirmar:  

A escola é um universo onde convivem letramentos múltiplos e muito 

diferenciados, cotidianos e institucionais, valorizados e não valorizados, 

locais, globais e universais, vernaculares e autônomos, sempre em contato e 

em conflito, sendo alguns rejeitados ou ignorados e apagados e outros 

constantemente enfatizados. 

 

      É notável a diversidade de gêneros que circulam no contexto acadêmico. No ambiente 

observado encontramos tanto os textos trazidos do cotidiano como os exigidos na esfera 

educacional, isso demonstra a variedade de práticas que os colaboradores se envolvem em 

uma sala de aula. Em suma, esses gêneros representam um conjunto de textos familiares aos 

colaboradores da pesquisa e úteis aos propósitos exigidos no contexto observado.  Conhecê-

los é importante para percebermos a cultura educacional dos colaboradores e suas habilidades 

de leitura e escrita. 

 

4. Atividades: Sendo os eventos de seminários iniciados a partir das solicitações da 

professora, achamos necessário apresentar as estratégias e os recursos usados por ela em sua 

prática pedagógica. Acreditamos que esses instrumentos pedagógicos interferem na maneira 

como os alunos respondem às atividades propostas (seminários) pela professora. Nesse 

sentido, observamos: 
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4.1 Atividades da professora: 

      A professora colaboradora diversifica sua prática, traz novidades para sala de aula através 

de textos e/ou discursos, oportuniza o dizer do outro, valoriza a participação dos 

colaboradores e, assim, promove a interação entre os sujeitos. Eis algumas características 

observadas em seu trabalho: 

a) Disponibiliza serviço de tutorial (orientação extraclasse aos alunos); 

      No primeiro dia de aula, a professora apresentou e disponibilizou dois dias na semana 

(terça-feira e quinta-feira), das 15h às 16h, um serviço de tutoria para os alunos interessados. 

Nesses dias, ela ficaria à disposição dos alunos para tirar eventuais dúvidas curriculares. 

b) Valoriza a participação dos alunos nos eventos científicos; 

      Durante o semestre letivo, os alunos foram liberados das aulas de Redes e Serviços de 

Informação II para participarem dos eventos científicos ocorridos na área naquele momento. 

A professora também participava dos eventos e na aula seguinte tecia comentários com os 

alunos sobre o aprendizado do momento oportunizado. 

c) Aprecia o trabalho em grupo e deixa os alunos livres para montarem seus próprios 

grupos de trabalho; 

      Em todas as unidades que subdividiram a disciplina os alunos precisaram montar grupos 

de trabalhos. Estes por sua vez, eram escolhidos pelos próprios alunos. A professora 

perguntava como os grupos deveriam ser formados e eles sugeriam que ficasse a critério 

deles. Logo, ela concordava. 

d) Estabelece links com conteúdos já ministrados; 

      Quando a professora apresenta um conteúdo novo, ela estabelece relações com outros 

conteúdos já ministrados e outras situações já vivenciadas, ou ainda, com outros conteúdos 

que serão vistos futuramente. 

e) Indica sites, textos ou autores que complementem o conteúdo ministrado em sala; 

 

f) Muda a organização física das carteiras e percorre a sala de aula; 
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      Dependendo da dinâmica e do planejamento da aula, a estrutura física das carteiras é 

mudada; ora em círculos, ora em fileiras. Também possui o hábito de percorrer a sala de aula, 

tirando dúvidas dos alunos, sobretudo nas aulas de laboratórios.  

g) Avalia a aula periodicamente e compartilha a avaliação com os alunos; 

      A professora interrompe a aula, periodicamente, para avaliar sua metodologia e o 

aprendizado dos alunos. Ela oportunizou esses momentos ao final de cada unidade e também 

ao final das apresentações de seminários, cada um avaliando os respectivos momentos. Além 

disso, nas avaliações dos seminários, ela compartilhava a nota da avaliação com os alunos. 

Assim, os alunos iam pontuando a apresentação do colega quanto à clareza, objetividade, 

criatividade, consistência, aplicabilidade, tudo isso em uma tabela avaliativa, disponibilizada 

pela professora. 

h) Utiliza diversos recursos para ministrar a aula 

      Diferentes recursos são empregados nas aulas para apresentar o conteúdo. Desta maneira 

ela usa textos impressos, faz dinâmicas para debater um conteúdo, utiliza o quadro negro, 

organiza a apresentação do conteúdo em slides ou prezi, apresenta vídeos e filmes que 

ilustrem o assunto ministrado, traz bombons para sala de aula, organiza estudos de casos 

apresentando empresas que tem trabalhado com ferramentas apresentadas em aula, dentre 

outros. 

i) Faz perguntas práticas em sala de aula e valoriza a participação e o comentário dos 

alunos 

      No decorrer de suas aulas, a professora está sempre oportunizando a fala dos alunos. Ela 

lança alguns questionamentos e, ao ouvir a resposta do outro, ela interage e dá um feedback 

quanto ao referido comentário. 

      A postura da professora aliada aos vários questionamentos usados por ela em sala de aula 

corresponde ao que Ehlich (1986, p. 156) chamou de “pergunta didática”. Essas questões 

servem como “um meio de estimular operações mentais nos alunos”. Com isso, ao lançar 

perguntas aos alunos, a professora além de apresentar uma lacuna no conhecimento deles, 

aponta a área do conhecimento que pode ser melhorada para sanar tal dificuldade. 

           Esse diálogo em sala de aula é iniciado por perguntas didáticas originárias da 

professora. Ehlich (1986) chamou de “pergunta didática” porque têm intenções didáticas. Ela 
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não é feita pelo professor quando ele mesmo não sabe a resposta. Ela é feita para tornar 

acessível ao estudante o conhecimento da área, para desenvolver uma percepção que ele ainda 

não tem, ou não o tem de maneira desejada.  

      A professora colaboradora da pesquisa atenta às oportunidades de aprendizagem em sala e 

com seus questionamentos, propõe uma reflexão sobre o conteúdo que está sendo ministrado 

e, com sua prática emprega esforços para que seus alunos realizem algo, isto é, por meio da 

ação e reflexão atinja a prática social deles. Assim também, sempre que algum colaborador 

contribui com um questionamento na aula, ela argumenta, avalia ou refuta tal questionamento, 

causando, assim, um diálogo produtivo com o conteúdo ministrado. 

      Essa troca de informações entre a professora e alunos, ou seja, perguntar, ouvir sugestões 

e avaliar, são ações imprescindíveis no processo de construção do conhecimento. Além de 

motivar seus alunos e trazê-los para participar verdadeiramente da aula, a professora desperta 

o interesse dos alunos pela aula. 

      Ainda tratando das atividades em que os participantes se envolvem num evento de 

seminário, descrevemos, a partir de agora, as atividades desenvolvidas pelos alunos ao 

planejarem tais seminários. Ressaltamos que neste tópico reside um dos pontos principais de 

nossa pesquisa. Por isso, traçamos nosso olhar para o fazer dos alunos, destacando o modo 

como eles buscam e usam as informações para construírem seus conhecimentos. 

4.2 Atividades dos alunos: 

      Ao receberem a proposta da professora para apresentarem um seminário, os alunos 

precisam de um planejamento para organizar tal evento. Esse momento inicial exige que 

façam uma triagem das informações disponíveis, acessem e avaliem quais informações 

poderão ser usadas com a finalidade de garantir um aprendizado e uma progressão temática 

coerente com o que será apresentado. Essas primeiras atividades que antecedem à 

apresentação do seminário faz parte do nosso objeto de estudo e é sobre isso que trataremos 

agora na análise. 

      Na observação participante, percebemos que o primeiro passo dado pelos alunos consiste 

na organização dos grupos. Em todos os seminários observados, esses grupos foram formados 

a partir do interesse e da afinidade dos próprios alunos. Apenas a quantidade dos membros 

que compunham os grupos era indicada pela professora de modo que contemplasse o total de 

alunos dividido pelo total de assuntos a serem abordados. 
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      Já em grupos, notamos que esses colaboradores começam suas atividades a partir de duas 

ações principais: alguns grupos, representando a minoria (25%), reuniram-se para debater o 

conteúdo que seria apresentado para que todos os integrantes tivessem uma visão totalitária do 

assunto que seria ministrado; em seguida, dividiram as tarefas que compunham o evento 

seminário. Quanto aos demais grupos, representando a maioria (75%), começavam já 

dividindo as tarefas entre os membros do grupo que deveriam ser executadas para a realização 

do seminário.   

      Consideramos elevada essa parcela de colaboradores, que representam 75%, que dividem 

as tarefas que compõem os seminários antes mesmo de tomar conhecimento de todo o 

conteúdo que será apresentado aos demais. Isso prejudica o entendimento e aprendizado do 

conteúdo e, consequentemente, interfere na construção do conhecimento dos discentes. 

     Desse modo, a estratégia utilizada por eles funciona como uma atividade colaborativa 

baseada na distribuição de tarefas, na qual várias atividades são realizadas individualmente e 

uma soma-se a outra para, juntas, alcançarem o objetivo final. A distribuição das tarefas é 

dividida entre os colaboradores da seguinte forma: 

- Levantamento bibliográfico: busca de fontes que podem ser consultadas para construir o 

trabalho; 

- Tradução do inglês para o português, quando necessário; 

- Digitação do trabalho; 

- Elaboração de slides; 

- Montagem de pequenos vídeos para apresentar; 

- Normatização do trabalho de acordo com a ABNT; 

- Divisão da apresentação oral do trabalho de acordo com a desenvoltura de cada um. 

      É importante percebermos com isso que essa divisão de tarefas facilita o trabalho dos 

alunos, porém esse comportamento dificulta o aprendizado de novas práticas consideradas 

importantes para realizar um seminário e impede o aprendizado de todo o processo cognitivo 

necessário à realização de um evento desse tipo. O fato é que as tarefas são assumidas 

conforme a desenvoltura que cada membro apresenta, como a dificuldade é passada para o 

outro realizar, o evento em questão é concluído com êxito pelo grupo, porém o professor não 
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tem condições de mensurar o que, na verdade, cada aluno aprendeu ou deixou de aprender na 

interação com o grupo. 

            Tomando como referência o critério desenvoltura ou dificuldade – Normatizar o 

trabalho pela ABNT, por exemplo – essa função fica a cargo do colaborador que mais domina 

as regras da norma e o aluno que não tiver habilidade para entender as normas, continuará 

com a mesma dificuldade. O mesmo funciona para todas as outras tarefas distribuídas pelo 

grupo. Notamos que o fato de o trabalho ter sido realizado a contento, não significa que todos 

os envolvidos dominaram ou aprenderam todas as ferramentas e conhecimentos necessários à 

execução da tarefa.   

      Com relação à maneira como acessam as informações para fundamentar seus estudos, 

procuramos conhecer que fontes são mais usadas quando realizam as pesquisas acadêmicas. 

As respostas obtidas estão ilustradas no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1 – Fontes mais usadas nas pesquisas acadêmicas 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

      O gráfico 1 nos apresenta que o buscador google e o google acadêmico são as fontes de 

informação mais usadas pelos alunos para realizarem suas pesquisas. Os nossos colaboradores 

afirmam ainda que aos livros são fontes imprescindíveis na pesquisa. Além disso, eles 
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consultam a bibliografia sugerida pelo professor, bases de dados, artigos, BDTD e repositório 

institucional (que também são bases de dados).  

      A internet pode ser considerada uma fonte de informação muito ágil e prática. Ela 

encontra-se acessível em muitos ambientes institucionais, públicos e privados. Talvez essa 

característica tenha feito dela a fonte de informação mais lembrada pelos colaboradores. 

       Vale destacar que em se tratando de futuros bibliotecários, ou seja, de futuros 

profissionais da informação que estarão atuando em Unidades Informacionais nas quais a 

organização e disponibilização da informação são vistas como atividade fim, esses mesmos 

profissionais, que alimentam bases de dados e organizam sistemas de informação para 

garantir uma melhor sistematização do conhecimento e controle, usam em suas pesquisas 

acadêmicas o buscador Google como a ferramenta mais utilizada.  

      Não pretendemos desmerecer o buscador Google. Ele possui acessibilidade, agilidade e 

alcance com um grande número de informações.  Sabemos, entretanto, que como profissionais 

da informação que são, outras bases de dados possuem uma melhor organização do 

conhecimento e respaldo quanto à autoria e à segurança da informação. 

       Complementando o gráfico 1, procuramos conhecer  se as pesquisas são realizadas 

apenas para responder as atividades solicitadas pelo professor. Para tanto, questionamos sobre 

a frequência com que realizam tais pesquisas. A metade dos alunos que participaram da 

disciplina de Redes e Serviços de Informação II, afirmou que realizam pesquisas acadêmicas, 

que complementem os conteúdos dados em sala de aula todos os dias. A outra metade 

garantiu que realiza pesquisas sempre que o professor solicita. 
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Gráfico 2 – Frequência com que realizam pesquisas acadêmicas 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

           Isso significa que não há prevalência das variantes, porém demonstra a autonomia que 

alguns colaboradores têm e a falta dela por parte dos outros. É bom saber que muitos têm 

consciência de buscar informações com independência.  Esses valores são intrínsecos à 

concepção de letramento informacional e, na pesquisa, servem tanto para fortalecer os 

conhecimentos já adquiridos quanto para criar novos conhecimentos. O interesse pelo 

conhecimento e a autonomia para buscar novas informações desenvolvem habilidades 

cognitivas e sociais nesses estudantes. 

       Mas existe ainda um grande número de alunos que são dependentes do professor. Aqui 

surge uma lacuna que precisa ser explorada pelo professor: promover a autonomia dos 

estudantes, sobretudo, com relação às pesquisas acadêmicas e investigações diárias. Esse 

agente de letramento, o professor, tem a função “não de transmitir conhecimentos nem 

fornecer respostas prontas, mas intermediar a aprendizagem, orientando, estimulando, 

facilitando e oferecendo provimento para que o aluno realize, de forma autônoma, tarefas 

complexas” (OLIVEIRA, 2010, p. 45). 

      No que se refere à autonomia do aprendizado dos estudantes, não há dúvida de que as 

práticas educacionais dependem de fatores históricos, políticos, econômicos e sociais, e que o 

professor não pode ser um “mestre” que apenas transmite o conhecimento. Ele deve além 
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dessa tarefa, potencializar recursos para aproximar o ensino da prática social e, 

consequentemente, despertar a curiosidade e o interesse do aluno para buscar novas 

informações de forma autônoma. 

      Ainda destacando as respostas referentes às fontes de pesquisa, os alunos indicaram como 

fontes de informação as bases de dados, BDTD e RI quando, na realidade, não foi percebido, 

na prática, o uso dessas fontes. Ao triangularmos esses dados com outros, perguntados em 

outro momento e percebidos na observação participante, percebemos que nem sempre essas 

fontes indicadas foram utilizadas na prática cotidiana. Por exemplo, quando perguntamos que 

bases de dados eles conheciam na área de Ciência da Informação, a maioria não respondeu, 

deixando a questão em branco, outros, ainda, afirmaram não conhecer. Os que responderam, 

mencionaram bases de conteúdos gerais, como: BDTD, portal Capes, IBICT e apenas um 

aluno indicou uma base de dado na área da Ciência da Informação. Vejamos o gráfico 

adiante:  

 

Gráfico 3 – Bases de dados na área de Ciência da Informação conhecidas pelos colaboradores 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

      Das bases de dados indicadas no gráfico 3, apenas uma dela é específica na área da 

Ciência da Informação: BRAPCI. Ela é uma base de dados referencial de artigos de 

periódicos em Ciência da Informação, disponibiliza referências e resumos de textos 

publicados em 37 periódicos da área de CI. As outras bases mencionadas possuem conteúdos 
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generalizados de diversas áreas do conhecimento. Entendemos com isso que os colaboradores 

conhecem diversas fontes que podem fazer uso, mas, na prática, nem sempre utilizam essas 

fontes.  

      Como a quantidade de colaboradores/discentes que não responderam a questão da base de 

dados da área da Ciência da Informação e somadas aos colaboradores que afirmaram não 

conhecer representam a maioria, vemos nesse momento uma questão relevante que precisa ser 

ressaltada. As bases de dados representam uma importante ferramenta de armazenamento e 

recuperação de informações científicas, pela sua amplitude podemos encontrar documentos de 

qualquer parte do mundo. Elas são imprescindíveis no trabalho do bibliotecário e muitas 

vezes são tidas como meios pelas quais o bibliotecário ajuda o usuário a atender suas 

necessidades informacionais. Logo, é fundamental para os futuros bibliotecários conhecerem 

e fazerem uso dessa ferramenta. 

      Ainda tratando das fontes mais usadas, procuramos traçar um paralelo daquelas acessadas 

na pesquisa com as fontes acessadas para se manter informado no cotidiano. Pensamos nisso 

porque talvez o costume e a cultura que se tenha com relação a estas, influenciem aquelas. 

Sendo assim, as fontes de informação mais utilizadas pelos alunos para manter-se informado 

são: 

Gráfico 4 – Fontes mais utilizadas para manter-se informado no cotidiano 

 

Fonte:  Acervo da pesquisa. 
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      Conforme observamos neste terceiro gráfico, a maioria das fontes citadas: sites de 

notícias, e-mail, facebook, redes sociais, blogs pertencem à internet. Porém, o termo internet 

está muito generalizado, como ele inclui todas essas outras ferramentas, talvez, para alguns, 

dizer que faz uso da internet seja o mesmo que citar as ferramentas específicas desse contexto 

e, por isso, a internet apareça como a fonte mais utilizada. 

      Percebemos, também, a preferência dos colaboradores em utilizar fontes de informação 

que fazem uso das tecnologias da informação mais do que as disponíveis em meios impressos 

ou em outras mídias. Neste caso, as informações disponíveis em revistas impressas, livros e 

telejornais estão sendo menos atrativas para nossos colaboradores. 

      Com isso, cabem aos agentes educacionais ficarem atentos a essas novas demandas e 

procurarem aproximar sua prática educacional das práticas dos sujeitos envolvidos no 

processo de aprendizagem, a fim de terem uma interação mais produtiva na construção do 

conhecimento. Para os professores, por exemplo, tem-se a necessidade de “conhecer, valorizar 

e compatibilizar as práticas, linguagem, conteúdos e ferramentas que os alunos trazem para a 

escola quando chegam do seu cotidiano” (BUZATO, 2006, p. 30). E para os alunos, faz-se 

necessário refletir sobre o uso dessa fontes e analisar a confiabilidade e segurança que elas 

oferecem para o universo informacional. 

      Podemos perceber que os colaboradores de nossa pesquisa diferem na utilização que 

fazem das fontes de informação utilizadas para manterem-se informados no cotidiano das 

fontes usadas no âmbito acadêmico. Chamamos atenção para o uso dos livros. Ele foi visto no 

gráfico 1 como uma das fontes  mais usada pelos colaboradores, já no gráfico 4, ele aparece 

por último na indicação dos colaboradores. Ele é uma fonte pouco usado para atualização ou 

leitura diária, mas é reconhecido quando se trata de usá-lo para uma pesquisa acadêmica.  

      Isso é justificável já que a leitura de um livro, visto como prática de letramento, muda de 

um contexto para outro. Em cada situação de uso, a prática tem um significado diferente. Em 

razão disso, Rojo (2009, p. 109) salienta que: “a linguagem não ocorre em um vácuo social e 

os textos não têm sentido em si mesmos, mas interlocutores constroem seus significados para 

agir na vida social, logo os significados são contextualizados”. 

      Identificar as fontes de informações mais utilizadas pelos colaboradores, tanto as usadas 

no cotidiano social quanto as relacionadas ao contexto acadêmico, é um fator importante para 

conhecermos as estratégias que fazem parte do processo de construção do conhecimento 
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deles. Uma complementa a outra e juntas formam o perfil dos letrados informacionalmente. 

De acordo com Gasque (2012, p. 19):  

 

As aprendizagens dos conteúdos curriculares e dos conteúdos de busca e uso 

da informação são processos distintos, mas convergentes. Aprende-se 

melhor quando se é letrado informacionalmente. Os aprendizes letrados 

informacionalmente têm a possibilidade de ser mais críticos, autônomos e 

conscientes de seus direitos e deveres. Compreende que as melhores 

decisões ocorrem mediante investigação séria e reflexiva, em que atuam 

como verdadeiro expert. As pesquisas bem orientadas constituem ferramenta 

de aprendizagem que nos permitem viver melhor na sociedade 

contemporânea.  

       Podemos dizer que a localização e o acesso à informação são ferramentas de 

aprendizagem que nos permitem, como mencionou Gasque (2012), viver melhor na 

sociedade. Acrescentamos, ainda, que para os profissionais da informação é imprescindível a 

utilização de diversas fontes, especialmente científicas, pois essas fontes produzirão impacto 

na produção de seu conhecimento e na orientação da produção do outro.   Assim, essas fontes 

de informações mencionadas constituem parte do processo de construção do conhecimento de 

nossos colaboradores. 

      Apresentamos até o momento às diversas possibilidades de acesso à informação. 

Reportando-se, agora, a todo esse universo informacional (impresso e digital) interessava-nos 

saber quais seriam as maiores dificuldades dos colaboradores frente ao acesso à informação? 

As respostas nos mostraram problemas econômicos, problemas de acessibilidade física, 

barreira linguística, falta de habilidades no manuseio tecnológico, entre outros. Percebemos a 

complexidade do problema e o quanto ele é dependente do contexto sócio histórico, político e 

econômico em que os colaboradores estão inseridos.  

      Podemos mencionar, portanto, diversas dificuldades apresentadas por eles, como por 

exemplo:  

1. Dificuldade em manusear ferramentas tecnológicas; 

“Não sei se chamaria de dificuldades, mas sim de não satisfeita com algumas buscas [...] 

pois não encontro o conteúdo todo ou às vezes não encontro nada”. (Colaborador 1) 
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 “Diante da grande vastidão de documentos e fontes informacionais considero que encontrar 

o que se busca no menor tempo é a maior das dificuldades da busca por informações”. 

(Colaborador 2) 

“Sinto dificuldade na interface da página de busca das bibliotecas, acredito que os sistemas 

de bibliotecas precisam estar mais amigáveis”. (Colaborador 3) 

      Ter dificuldade de manusear as tecnologias, sobretudo para uma geração jovem como é o 

caso de nossos colaboradores (a maioria possui de 20 a 30 anos), pode ser entendido como 

uma lacuna superada. No entanto, mesmo em se tratando de futuros profissionais da 

informação, esse problema ainda é presente.  

       É preocupante a existência dessas lacunas em se tratando de estudantes de 

biblioteconomia porque vai de encontro ao que se espera de um bibliotecário. Um profissional 

que além de atual como mediador da informação sabe que na atual sociedade da informação 

em que vivemos os espaços tecnológicos possuem grande relevância social, não deve 

permitir-se chegar aos anos finais de sua formação com tais dificuldades.  

      Nesse tópico específico da pesquisa reside um ponto importante que precisa ser refletido 

pelos profissionais formadores dessa área. Com ações educativas essas barreiras podem ser 

minimizadas para que os discentes venham a ampliar seu acesso à cultura e ao conhecimento 

registrado. 

 

2. Dificuldades de ordem econômica; 

“A maior dificuldade que enfrento em relação ao acesso à informação é o alto custo dos 

livros relacionados à minha área ou que me interessam 

de alguma forma”. (Colaborador 4) 

“Utopicamente, desejaria que os livros fossem mais baratos”. (Colaborador 5) 

      Os colaboradores mensuraram que a falta de condições econômicas é um fator impactante 

para eles. Ela dificulta ou algumas vezes impossibilita aos sujeitos a inclusão social, 

consequentemente, esse problema interfere na construção do aprendizado.  
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3. Barreira linguística; 

“Tenho problemas com a barreira linguística, a escassez de material disponível no meu 

idioma”. (Colaborador 6) 

“Barreira linguística, pois não tenho curso de línguas e no momento não tenho desktop”. 

(Colaborador 7) 

       Nossos colaboradores demostraram que nem sempre têm o domínio da linguagem 

apropriada para fazer uso da informação. A barreira linguística é um problema que transcende 

o acesso físico a informação, pois mesmo tendo condições de acesso a esses meios se não 

tiver o domínio da linguagem não há condições de compreender o que se está escrito. 

 

4. Questões políticas; 

“Gostaria que todos os livros que fossem digitalizados pudessem ser acessados. E antes ... 

que todos pudessem ler”. (Colaborador 8) 

       Com esse dizer, nosso colaborador enfatiza a necessidade de políticas públicas que 

integre os sujeitos à rede de informações. Na sociedade da informação em que vivemos 

percebemos que o acesso à informação foi ampliado, porém faltam estratégias e caminhos 

para a democratização dela. 

 

5. Problemas de acessibilidade (necessidades especiais); 

“[Devido a uma limitação visual] Alguns itens impressos são inviáveis, o digital tem 

correspondido as minhas atuais necessidades, embora esteja aos poucos me acostumando 

quando a abrangência dos seus serviços que ocasionam algumas lacunas para determinados 

setores e grupos sociais”. (Colaborador 9) 

       Por uma limitação física, nosso colaborador não tem acesso a todos os suportes 

informacionais. Lamentavelmente, ele relata está se acostumando com essa exclusão e se 

sente pertencente a um grupo social desfavorecido.      
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      Consoante aos casos apresentados, notamos a complexidade do problema. Procuramos 

trazer na íntegra os dizeres dos nossos colaboradores para que o leitor sinta a variedade das 

necessidades deles. Essas dificuldades estão relacionadas diretamente com a “era da 

informação”, modernização e avanços tecnológicos. Muitos recursos são exigidos dos sujeitos 

para que se mantenham inseridos e atualizados nesse mundo informacional. 

      De acordo com esse ponto de vista, Buzato (2006, p. 1) afirma: 

É por conta da culturalização e socialização das máquinas e dos avanços 

científicos que as apóiam que toda tecnologia está cercada de formas de 

exclusão e de inclusão: [...] as novas tecnologias da informação e da 

comunicação estão relacionadas à produção de “desconectados” e 

“excluídos”, mas também as novas possibilidades de interagir e colaborar, 

representar, expressar identidades e pesquisar que há bem pouco tempo só 

existiam para pequenas elites culturais, acadêmicas e econômicas.  

 

      Notamos que as vantagens desse contexto tecnológico ainda não chegaram para todos. 

Mesmo na esfera acadêmica (ambiente que está sendo estudado) identificamos dificuldades 

metacognitivas, sociais e econômicas que precisam ser sanadas pelos sujeitos para que 

possam, como afirmou Buzato, interagir e colaborar, representar e pesquisar. 

             Complementando a ideia proposta pelo autor supracitado que enxerga a tecnologia 

também como uma forma de exclusão, podemos adicionar o caráter social e múltiplo das 

práticas letradas que Street (2014, p. 17) enfatiza, ao afirmar que “as condições sociais e 

materiais afetam (se é que não determinam) a significação de uma dada forma de 

comunicação, e é inadequado (senão impossível) deduzir do mero canal quais serão os 

processos cognitivos empregados ou as funções que serão atribuídas à prática comunicativa.” 

Em face disso, as lacunas dos colaboradores existentes em um processo informacional são 

inerentes à complexidade e dinamicidade que o contexto social exige.  

      Dando prosseguimento ao conhecimento das atividades dos alunos, procuramos conhecer 

como eles fazem para apreender a informação, ou seja, que práticas são usadas nos métodos 

de estudos para fixar a informação e poder recapitular, posteriormente, em alguma 

necessidade informacional. Assim, para compreendermos esses métodos e vermos se eles 

sofrem influência da cultura e do contexto sócio histórico, procuramos conhecê-los no período 

da educação fundamental e médio e os utilizados atualmente para verificarmos possíveis 

mudanças no comportamento.  
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      Quanto à educação do fundamental e médio, os materiais impressos tiveram destaque 

nessa fase, sobretudo, os livros didáticos, sendo estes influenciados, principalmente, pelos 

professores. O ambiente informacional propício para o estudo era suas casas. Alguns 

colaboradores chegaram, algumas vezes, a fazer uso de bibliotecas. 

   

 Gráfico 5 – Métodos de estudo realizados no período do ensino fundamental e médio 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

      Salientamos a relevância dos livros didáticos. Eles tinham tanto destaque que foram 

lembrados pela maioria dos colaboradores. Chegaram ao topo da questão como os materiais 

mais usados, seguidos dos exercícios passados pelos professores que também exerciam forte 

influência no aprendizado dos alunos. Vemos que o computador já era usado por alguns, 

talvez os mais novos. Outras atitudes de estudo, tais como: fazer anotações, pesquisar em 

bibliotecas e resumir leituras foram apresentadas pelos colaboradores, porém com menos 

indicações.  

      Para retratarmos a atualidade (período da educação superior), perguntamos aos 

colaboradores: Quais seus métodos de estudo utilizados atualmente? Com as respostas em 

mãos, interpretamos que, apesar de ter tido o acréscimo da internet como ferramenta de 
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estudo, eles não demonstraram mudanças significativas em seus métodos de estudo. Vejamos 

o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 6 – Métodos de estudo utilizados no ensino superior 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

      O gráfico 6 revela-nos que a internet é a ferramenta de estudo mais usada pelos 

bibliotecários em formação. Eles afirmaram usá-la com mais intensidade do que nos níveis de 

ensino anteriores. Isso se deve ao fato de a internet proporcionar um amplo acesso à 

informação, como afirmou um colaborador: 

“Para mim o acesso a informação ficou mais fácil. Hoje em dia estudo conteúdos de meu 

interesse disponíveis no Youtube, em blogs de profissionais e quando tenho dúvidas em 

artigos selecionados por mim encontrados na internet, além do material disponibilizado pelos 

professores” (Colaborador 3) 

      Os livros e textos impressos também possuem destaque nesta fase de estudo. No entanto, 

preocupamo-nos com o dizer de alguns colaboradores ao afirmarem que seus métodos de 

estudo não mudaram em relação aos anos anteriores, referindo-se ao fundamental e médio. 
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Esses mesmos alunos devem fazer uso das ferramentas tecnológicas, mas não veem como 

ferramentas educacionais que agregam valor na construção do conhecimento. 

      Consideramos que as práticas citadas no período da educação básica e a rotina de estudo 

influenciaram a aprendizagem e as práticas de letramento informacional que eles têm hoje. A 

internet e os meios tecnológicos entraram neste cenário educacional, mas muitos de nossos 

colaboradores continuam exercendo as mesmas práticas de aprendizagem exercidas no 

período da educação básica. “Espera-se que esses atores sociais estejam familiarizados com 

essa nova linguagem e não apenas na sua dimensão de sistema de representação ou de 

tecnologia da comunicação, mas na sua dimensão de uso, aquela que implica na construção e 

manutenção de relações sociais” (BUZATO, 2006, p. 7).   

       Dessa forma, as ferramentas tecnológicas de acesso digital devem ser encaradas como 

uma ferramenta educacional modernizada que vai integrar-se a outras já existentes em 

práticas anteriores.  

Ela não precisa ser vista como uma cisão entre o velho e o novo, real e 

virtual, impresso e digital, mas como um processo de entrelaçamentos, 

apropriações e transformações entre o que tínhamos e sabíamos fazer e o que 

queremos ter e precisamos aprender a fazer. [...] a necessidade é de integrar 

o novo com o que já temos/sabemos, a partir do que já temos/sabemos, 

transformando esse conjunto de práticas, habilidades e significados da 

mesma forma como novos letramentos transformam seus precursores. 

(BUZATO, 2006, p. 10).  

 

       Com isso, tira-se mais proveito do conteúdo e da função que essas ferramentas têm a 

oferecer. Isso porque a verdadeira aprendizagem, aquela que permite a transformação de um 

dado informacional para um conhecimento, dá-se não só pelo uso de tecnologias, mas pela 

forma como as informações são usadas, independente do suporte em que elas se encontrem 

(impresso ou digital) e das funções que exercem no cotidiano. Logo, a preocupação deve estar 

na aprendizagem, no uso dessas ferramentas que venham a acrescentar ao conhecimento e nas 

relações sociais desses sujeitos. 

      Delimitando essa discussão, procuramos conhecer especificamente a prática usada por 

eles para apreender a informação. Em uma escala de prioridades, as práticas reconhecidas 

pelos alunos são: 1º- Grifar ou destacar partes importantes do texto; 2º - Ler várias vezes o 

mesmo texto; 3º - Pesquisar outras informações para complementar a inicial; 4º- Resumir; 5º - 

Fazer fichamentos; 6º - Apenas ler; 7º - Outros. O próximo gráfico ilustra essa situação: 
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Gráfico 7 – Práticas usadas para apreender a informação 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

     Notamos que, destacar partes importantes do texto e lê-lo várias vezes são práticas de 

estudo mais exercidas por nossos colaboradores, seguida de pesquisas complementares que 

ajudam no estabelecimento de relações entre um conhecimento novo e outro já existente. É 

interessante observar o reconhecimento de todos os colaboradores de que apenas a leitura do 

texto não é suficiente para a informação ser assimilada a contento.  

      Essas atividades estão diretamente relacionadas ao letramento informacional. A esse 

respeito, Gasque (2011, p. 23) esclarece: 

As competências necessárias ao uso da informação incluem atividades em 

que o indivíduo se engaja para apreender a informação e transformá-la em 

conhecimento. Abrangem habilidades intelectuais como decodificação, 

interpretação, controle e organização do conhecimento. A decodificação e a 

interpretação, por sua vez, incluem atividades de leitura, estabelecimento de 

relações entre o conhecimento prévio e as novas informações, comparação 

de vários pontos de vista e avaliação. 

 

       O conhecimento dessas práticas é indispensável para percebermos o comportamento dos 

colaboradores no papel de aprendiz. Esse processo requer uma sistematização, organização e 

controle da informação por meio do uso de atividades cognitivas. Neste caso, as atividades 

realizadas por eles foram: destaque no texto, leituras, resumos, fichamentos etc. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Grifar ou destacar partes
importantes do texto

Ler várias vezes o mesmo texto

Pesquisar outras informações
para complementar a inicial

Resume

Faz fichamento



92 
 

      Quanto à avaliação do uso da informação, pensando em um contexto mais complexo 

como todo o processo de busca e uso da informação, precisávamos saber como eles percebiam 

o fato de alcançar os objetivos das necessidades informacionais que desencadearam um 

processo de busca informacional.  Nesse caso, tomamos como exemplo as pesquisas 

acadêmicas feitas por eles e procuramos conhecer como eles finalizam esse processo, ou seja, 

como determinam que suas pesquisas estejam completas? 

      Por se tratar de apontamentos pessoais, optamos por apresentar na íntegra os dizeres de 

nossos colaboradores: 

 

“Depois de várias fontes pesquisadas que remetem a mesma definição da informação 

procurada”. (Colaborador 1) 

“Quando encontro material ou materiais informação que satisfaçam minha necessidade”. 

(Colaborador 2) 

“Quando me sinto segura com relação ao assunto, sem dúvidas”. (Colaborador 3) 

“Quando eu colho todos os dados necessários”. (Colaborador 4) 

“Quando atende a necessidade informacional existente”. (Colaborador 5) 

“Quando todos os pontos levantados no planejamento prévio estiverem completos”. 

(Colaborador 6) 

“Quando encontro fontes confiáveis de atores diversos”. (Colaborador 7) 

“Costumo pesquisar através de várias fontes e recursos, com o intuito de enriquecer o 

conteúdo”. (Colaborador 8) 

“Tenho dificuldades nisso”. (Colaborador 9) 

“Quando tenho sanada minha demanda informacional”. (Colaborador 10) 

“Pontuando tópicos”. (Colaborador 11) 

“Quando vejo que já li e pesquisei o suficiente”. (Colaborador 12) 

“Quando minhas necessidades informacionais estão respondidas ao ponto de poder gerar o 

produto final”. (Colaborador 13) 

“Quando encontro o que preciso e um além, me proporcionando novas ideias”. 

(Colaborador 14) 

“Quando eu leio e sinto que se não tivesse nenhum conhecimento sobre aquilo, conseguiria 

entender minimamente o mesmo”. (Colaborador 15) 

“Quando a minha compreensão atingiu um certo conhecimento do assunto”. (Colaborador 

16) 
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       Cada colaborador tem um olhar diferente sobre a finalização de um processo como esse. 

Salientamos que essas questões são pessoais, subjetivas e dependem do interesse de cada um, 

como bem esclarecem Gómez e Sacristán (1998, p. 85), ao assegurarem que “a elaboração de 

significados é um processo subjetivo dos indivíduos a partir de suas vivências e interações 

com a realidade e com o conhecimento público”. 

      Esse processo de investigação que exige um pensamento reflexivo chega ao fim “quando a 

situação que o espírito defronta está assentada, decidida, ordenada, clara, pois, nesse ponto, 

nada há que exija a reflexão; isso, até que, de novo, surja uma situação aborrecida ou dúbia” 

(DEWEY, 1959, p. 105). 

      Relacionando esta proposição de Dewey aos dizeres apresentados na ilustração, 

percebemos que a maioria dos colaboradores sabe avaliar um processo de letramento 

informacional, como o exemplo em questão – uma pesquisa acadêmica. No entanto, ainda 

existe uma minoria que não consegue fazer essa avaliação e que, nesse caso, compromete o 

uso reflexivo da informação. Provavelmente, a causa de essa minoria não conseguir avaliar 

esse processo é que a instituição de ensino não exige que o produto de uma pesquisa seja 

apresentado em uma situação concreta que faça o pesquisador refletir sobre ela. 

      Após terminarem esse momento inicial da atividade e construírem suas ideias, os alunos 

produziam os textos correspondentes às suas partes dos seminários e enviavam para o 

membro responsável pela digitação dos slides ou prezi (todos os grupos apresentados seguiam 

esse percurso). Em alguns seminários, a professora solicitou a produção de um texto escrito 

além da exposição oral. 

    Encerrando esse primeiro momento da análise, observamos que as práticas cotidianas 

efetivadas pelos bibliotecários em formação para buscar e usar a informação são múltiplas e 

são realizadas em diferentes contextos como: esferas sociais, acadêmicas e tecnológicas. 

Percebemos, porém, uma superficialidade em relação ao uso de fontes técnicas e científicas 

inerentes ao exercício acadêmico e profissional dos futuros bibliotecários.  

       Além disso, notamos que as ferramentas tecnológicas se incluíram entre as práticas 

realizadas para apreender a informação nesse período de formação profissional, se 

comparadas ao período da educação básica dos colaboradores, no entanto não houve 

mudanças significativas no comportamento estudantil desses colaboradores. Ademais, as 
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lacunas existentes para o incremento de novas práticas que tirem proveito do universo 

informacional são de ordem cultural, econômica e política. Isso tem dificultado a 

aprendizagem dos colaboradores. O conhecimento dessas práticas oportuniza a discussão 

sobre o aprendizado dos colaboradores, contribuindo, assim, para a formação do profissional 

bibliotecário. 

 

4.2 Conhecendo as ações reflexivas dos colaboradores 

 

      Após termos apresentado como os colaboradores buscam e usam a informação, 

conheceremos nesta seção o que eles pensam sobre a informação, ou seja, a reflexividade 

desses sujeitos. Através da conscientização e reflexão em suas ações, procuramos conhecer os 

impactos que a informação causa na vida acadêmica e profissional desses colaboradores. 

Nesse sentido, estaremos respondendo a nossa segunda questão de pesquisa: Que ações 

práticas evidenciam a reflexão desses estudantes? 

      Durante o percurso da disciplina de Redes e Serviços de Informação II, buscamos 

subsídios para conhecer a conscientização que os colaboradores têm quanto ao uso da 

informação. Pretendemos ressaltar o que eles pensam sobre a informação usada no contexto 

social e para isto registramos desde o primeiro dia de aula momentos reflexivo em sala de 

aula. 

      A professora, no primeiro dia do curso, apresentou a ementa, objetivos, conteúdo 

programático e o processo avaliativo da disciplina. Já naquele instante, surgiram às primeiras 

reflexões do curso que seria ministrado. Um colaborador, referindo-se ao processo avaliativo, 

mencionou: 

“Não gosto de prova escrita porque acredito que não mede o conhecimento do aluno”. 

(Colaborador 1) 

      Esse questionamento fez surgir um debate em sala de aula no qual foi percebida a 

conscientização dos colaboradores quanto a essa questão. Em seguida, quando perguntado 

sobre as expectativas que eles tinham quanto ao curso que se iniciava, outro colaborador 

acrescentou:  
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“Queremos conhecer a prática do conteúdo ministrado porque nós não precisamos apenas 

saber que a coisa existe, nós precisamos saber fazer”. (Colaborador 2) 

      Nesses relatos iniciais já começamos a observar a percepção dos colaboradores quanto ao 

uso da informação. Percebemos a necessidade e o interesse deles de apreender a informação e 

saber fazer uso eficiente dela. 

      Em outro momento, fizemos uma reflexão oral com nossos colaboradores e usamos duas 

figuras ilustrativas para desencadear e motivar a atividade. Nessa ocasião, distribuímos a 

primeira figura, uma para cada colaborador, e pedimos que eles falassem sobre o que estavam 

vendo ou entendendo a respeito da imagem. Com isso, ouvimos diferentes argumentos: 

 

Figura 1 

Imagem Dizeres dos colaboradores 

 

 

- É uma floresta?! 

 

– São duas figuras?  

 

– Parecem as nuvens. 

 

– É, uma [figura], acho que são as nuvens mesmo. 

 

– Uma coruja!!  

 

_ Um rato. 

 

_ Acho que são animais. 

 

Os palpites iam surgindo de maneira variada e às 

vezes, um concordava com o que o outro ia 

comentando. 

 

      

 

       Após alguns minutos, entregamos a segunda imagem, e, percebemos, neste momento, um 

sentimento de alívio.  
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Figura 2 

Imagem Dizeres dos colaboradores 

 

 

- Haaaa. 

 

– E eu tinha pensado que poderia mesmo ser um 

cachorro. 

 

– Ah tá. 

 

- Como se parecem! E eu não tinha percebido. 

 

– Que legal! 

 

– Gostei. 

 

 

      Quando todos já tinham recebido a segunda imagem, questionamos sobre o poder do uso 

eficiente da informação: O que se sente quando se tem a informação exata para atender uma 

demanda? Ou, quais os ganhos que uma informação exata proporciona aos sujeitos? Pudemos 

perceber o objetivo da atividade sendo alcançado, pois vários colaboradores se manifestaram, 

opinando sobre o valor e a importância da informação. Em suma, tivemos: 

“Poupa nosso tempo”. (Colaborador 1) 

“Agimos com segurança”. (Colaborador 2) 

“Você decide o que é melhor pra você não porque o outro diz, mas porque você acredita 

naquilo”. (Colaborador 3) 

“Realmente é assim mesmo ... a gente segue o outro quando a gente não sabe”. (Colaborador 

4) 

“Além de minimizar os custos, podermos decidir melhor sobre o que queremos”.   

(Colaborador 5) 

“Agente sofre menos nos atendimentos”. (Colaborador 6) 
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“Clareza e segurança no que vai fazer”. (Colaborador 7) 

“Quando não temos a informação certa, não conseguimos formar uma opinião”. 

(Colaborador 8) 

 

      Esses pontos revelam-nos que esses colaboradores conhecem o poder e o efeito do uso 

eficaz da informação. Em grande parte, vemos essas respostas como reflexos das teorias 

biblioteconômicas, já que o valor da informação é muito debatido no curso. Por exemplo, a 

primeira resposta: poupa nosso tempo, faz referência a uma das cinco leis da biblioteconomia 

proposta por Ranganathan (2009) (importante bibliotecário indiano, considerado o pai da 

biblioteconomia). Ele afirma que uma das principais funções do bibliotecário é poupar o 

tempo do leitor.      

      Como podemos notar, os colaboradores reconhecem a importância da informação. 

Entendemos isso não só nesta atividade, mas durante todo o percurso da disciplina de Redes e 

serviço de informação II. No decorrer da disciplina, várias reflexões iam surgindo, vindas 

muitas vezes, por parte dos discentes, tanto na oralidade quanto em trabalhos escritos e em 

slides construídos. 

      Em outro encontro, quando a professora falava sobre redes sociais e suas utilizações no 

dia a dia surgiam relatos de experiências e reflexões sobre essa temática vindo dos 

colaboradores. Chamou-nos a atenção quando um colaborador, de maneira espontânea, 

mencionou:  

“As redes sociais aproxima quem está longe e distancia quem está perto”. 

 (Colaborador 1) 

       Esse comentário fez surgir um diálogo construtivo na sala contribuindo, assim, para o 

desenvolvimento da aula. Demostrou o impacto que as redes sociais causam na vida dos 

agentes sociais. 

      Considerando o impacto causado por essas tecnologias no meio social, tivemos relatos de 

colaboradores que relembraram o tempo que não sabiam usar as ferramentas da internet e 

sofriam por isso. Apresentaram a importância dessas ferramentas na tomada de decisão em 

diversos contextos sociais, por exemplo: quando vão viajar ou comprar algo pela internet 

veem os comentários de quem já fez essa ação e decidem sobre o produto ou serviço. 
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      Relataram, ainda, os movimentos de rua ocorridos em 2013 no Brasil. O fato aconteceu 

porque os sujeitos interagiram, planejaram e se organizaram pelas redes sociais. Com ela não 

existem fronteiras geográficas, sendo a comunicação possível no mesmo instante. Vejamos a 

ilustração de um colaborador: 

“Todo aquele movimento foi possível graças aos contatos feitos pelas redes sociais”. 

(Colaborador 5) 

      Mais adiante, tivemos mais colocações trazidas nos trabalhos que iam sendo apresentados. 

Outra demonstração dessa natureza surgiu quando um grupo de colaboradores apresentando 

um seminário sobre os recursos da web trouxe:  

“Não diga nada online que você não fosse colocar em um enorme outdoor 

com a foto do seu rosto ilustrando”. Erin Bury 

 

      Entendemos, com isso, que esse grupo de colaboradores que trouxe essa frase para 

apresentar aos demais membros da turma se preocupa com a exposição da imagem por 

intermédio das tecnologias. Apresentaram o cuidado e zelo que devemos ter com a imagem 

pessoal. 

      Essas verbalizações trazidas para a sala de aula mostram a preocupação dos colaboradores 

com a exposição dos agentes sociais, as consequências das escolhas dos diferentes tipos de 

suportes e redes sociais quanto ao uso da informação, o poder e as relações sociais que podem 

ser atribuídas à informação, dentre outros. Vale salientar que reflexões como estas, e tantas 

outras que surgiram no decorrer da disciplina, partiram dos alunos em situações que não 

haviam sido solicitadas pela professora. Eles traziam essas concepções para sala de aula com 

base nos temas discutidos no momento. Iam fazendo entender com isto que eles conhecem a 

relevância da informação e da gestão dela. 

      As consequências e os reflexos dessas ocasiões eram sentidos por todos os envolvidos. 

Percebíamos sentimentos sendo aflorados na sala de aula e fora dela. Às vezes, os reflexos 

extrapolavam o espaço físico da sala de aula e apareciam em redes sociais, como é o caso de 

um comentário postado pela professora em sua rede social facebook, vejamos: 
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      Ela apresentava uma citação trazida por um colaborador para a sala de aula e, com isso, 

afirmou: “Adoro a literatura por sua capacidade de inspirar, favorecer a compreensão da vida 

humana e ampliar o repertório mental, cultural e emocional. [...] Encontrar esta citação de 

Fernando Pessoa ao final de um trabalho da disciplina de Redes e Serviços de Informação II 

me proporcionou elevação neste final de tarde”. Um colaborador complementa a postagem: 

“Professora, suas aulas são sempre inspiração para buscarmos além”. 

      Momentos como esses evidenciam que a troca de experiência gera um aprendizado mútuo, 

tanto os alunos aprendem com o professor quanto o professor aprende com os alunos. Quando 

uma informação provoca reflexão nos sujeitos, eles se sentem “elevados” por meio da 

ampliação do repertório mental. 

      Além das reflexões advindas de maneira espontânea pelos colaboradores, a professora, por 

sua vez, também proporcionava momentos de avaliação e reflexão no decorrer das aulas e ao 

final das atividades desenvolvidas. Em certo evento, após o término das apresentações de 

seminários sobre os recursos da web 2.0, ela perguntou: O que vocês observaram de bom na 

atividade que pode ser aproveitado no trabalho do bibliotecário? Eis algumas respostas dos 

colaboradores: 

 



100 
 

“Atualização” (Colaborador 1) 

“Oferecer serviços digitais” (Colaborador 2) 

“Rapidez na informação (intercambio de informações)” (Colaborador 3) 

“Não só rapidez, mas um melhor direcionamento” (Colaborador 4) 

“Direcionar informação para usuários específicos” (Colaborador 5) 

“Diversidade dos recursos” (Colaborador 6) 

“Acesso fácil e agrupado dos recursos 2.0” (Colaborador 7) 

       

      Com esse questionamento reflexivo, a professora procura dar significado à atividade 

pedagógica desenvolvida em sala para que o objetivo dela seja atingido. Ela procura chamar a 

atenção dos seus alunos para perceberem como os recursos da web poder ser utilizados no 

trabalho do bibliotecário. 

      Em relação aos recursos da web 2.0, os colaboradores conseguem perceber a finalidade e 

a importância deles para o exercício profissional, principalmente quanto à agilidade que esses 

recursos trazem para a disponibilização da informação.  

     Salientamos que essas reflexões mencionadas acima, são pontuais, exercidas em ocasiões 

específicas. Porém, também analisamos a percepção de nossos colaboradores sobre o valor da 

informação após se tornarem estudantes na área da ciência da informação. 

      Depois que eles se tornaram estudantes de biblioteconomia, passaram a ter um novo olhar 

sobre a importância e o valor da informação no meio social. Agora, eles são capazes de 

perceber o impacto que ela causa na vida das pessoas e reafirmam o que aprenderam durante 

o curso: Informação é poder. Vejamos alguns dizeres de nossos colaboradores sobre a 

relevância da informação: 

 

“Nunca tinha pensado ou refletido tanto sobre a importância da informação em minha vida, 

como nesses últimos quatro anos, vejo claramente que a informação permeia os diversos aspectos 

de minha vida. Especificamente sobre a vivência social, compreendo que para ser um cidadão na 

completude da palavra, deve-se ter acesso a certas informações e saber fazer uso dessas no meu 

dia-a-dia, de outra forma estar-se completamente marginalizado e embora isso não signifique 

necessariamente que seria impossível “sobreviver”, a experiência de vida torna-se muito 

complicada, não vivemos na chamada “sociedade da informação” à toa”. (Colaborador 1) 
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“A informação é um bem intangível, de valor enorme para a sociedade independente da 

classe social. Possuir uma informação verdadeira pode mudar a realidade de alguém, ou de 

empresas. Enquanto estudante de Biblioteconomia passei a ser mais crítica com relação ao 

que é de fato informação e informação de qualidade, e de como é importante que ela seja 

gerenciada e organizada para que ela seja exata e esteja acessível no momento certo, para a 

pessoa certa”. (Colaborador 2) 

 

      Percebe-se que eles construíram um novo olhar sobre o valor da informação. 

Acrescentaram, ainda, que ela é vista como meio de aprimoramento pessoal e profissional, 

além de tê-los ajudado a ter uma visão mais crítica em relação aos meio midiáticos e aos fatos 

sociais. Vejamos mais alguns dizeres de nossos colaboradores:  

“Essa relevância foi ampliada pela percepção de que a informação é um elemento básico de 

todos os movimentos, organizações, projetos e relações na nossa sociedade. A minha vida social 

passou por uma transformação considerável por que anteriormente eu tinha certa aversão ao que 

chamava de “modismos da mídia”. Hoje acredito que é necessária atitude crítica e que de fato 

existem modismos, porém, atualmente a importância da informação e das redes sociais é inegável 

para a minha vida social”. (Colaborador 6) 

“Vejo a informação como aliado na minha vida social e com as técnicas de bibliotecário que 

adquirir ao longo do curso vou saber estruturar ou organizar até o ponto que seja útil para 

meus propósitos”. (Colaborador 11) 

 

       Esses dados vêm confirmar que os colaboradores compreenderam a importância da 

informação. Eles mudaram sua percepção em relação à informação porque apreenderam a 

significação dela para vida social. Hoje, são capazes de fazer uso da informação com mais 

segurança e confiabilidade. 

      Esses dados corroboram com as ideias de Dewey (1959, p. 140), ao apontar que 

“apreender a significação de uma coisa, de um acontecimento ou de uma situação é ver a 

coisa, acontecimento ou situação, em suas relações com outras coisas: notar como opera e 

funciona, que consequências traz, qual sua causa e possíveis aplicações”. 

      Sempre que se dá sentido ao que é ouvido, entende-se melhor. Torna-se compreensível e 

coerente o sentido daquilo que, antes, era vago. Dessa maneira, a aquisição do significado da 

informação tornou-se vinculada à vida dos nossos colaboradores. 
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       Pensando em uma estrutura macro, não mais com sua relação pessoal com a informação e 

sim com o próprio curso de biblioteconomia, procuramos conhecer as sugestões dos alunos 

em relação aos professores do curso. Esse tópico foi construído a partir do que ouvimos em 

sala de aula, quando nossos colaboradores se referiam às lacunas deixadas pelos professores 

do curso no que tange ao aprendizado. Para tanto, perguntamos sobre quais atividades os 

professores poderiam realizar com os alunos para aprimorar o conteúdo da disciplina? 

Tivemos: 

 

Gráfico 8 – Atividades sugeridas pelos colaboradores para aprimorar o conteúdo da disciplina 

ministrado em sala 

 

   Fonte: Acervo da pesquisa.  

 

      Como se pode perceber, os colaboradores mais uma vez retratam da falta de prática no 

curso. Isso atinge diretamente a reflexão, pois como afirma Dewey (1959, p.42) “ninguém é 

capaz de pensar em alguma coisa, sem experiência e informação sobre ela”. Sem conhecer e 

praticar, não há como refletir sobre o processo, pois o pensamento reflexivo não é, segundo 

Dewey (1959), uma sequência de ideias, mas consequências de ideias encadeadas que 

dependem, necessariamente, das experiências vividas. 

      Baseados nas experiências vividas no decorrer dos três anos de curso estudado é que 

nossos colaboradores apontam para essa falta de atividades prática. Enfatizamos o valor dessa 
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informação, pois foi mencionada por quem viveu, de fato, todo o percurso acadêmico, já que 

os professores ficam, geralmente, ligados aos conteúdos disciplinares que ministram e não 

têm condições de avaliar o fluxo que atinge outras áreas (disciplinas) que não sejam as de 

suas competência. 

     Reforçamos que não há condições de se preparar para o exercício da profissão sem praticar 

as técnicas que subjazem o cotidiano profissional. Enfatizamos, ainda, que “o ensino não pode 

ser concebido como uma mera aplicação das normas, técnicas e receitas preestabelecidas, mas 

como um espaço de vivências partilhadas, de busca de significados, de produção de 

conhecimento e de experiência na ação” (GÓMEZ, SACRISTÁN, 1998, p. 86). 

      Prosseguindo nossa análise, quando questionados sobre a relevância de um bibliotecário 

para a comunidade acadêmica e para sociedade, a maioria deles demostrou serem 

conhecedores de seu papel na sociedade. 

“O bibliotecário é o único profissional que é capaz de justificar a importância da produção 

intelectual do conhecimento enfim para a sociedade nos diversos aspectos sociais”. 

(Colaborador 1) 

“Ele auxilia os usuários a buscar a informação desejada”. (Colaborador 2) 

  “O bibliotecário é o profissional que se dedica a atividades muito específica e as vezes não 

considerada de relevância por algumas pessoas, infelizmente. Mas que está aos poucos 

conquistando seu espaço”. (Colaborador 3) 

 “Muito importante, em vista que ele é um gerenciador/mediador da informação”. 

(Colaborador 4) 

“Disseminador de informação, gerador de conhecimento, agente cultural e social, 

organizador da informação”. (Colaborador 5) 

“A mediação da informação”. (Colaborador 6) 

“De muita importância, sem o mesmo não seria fácil o acesso a informações disseminadas”. 

(Colaborador 7) 

“O bibliotecário é relevante uma vez que é o responsável por tratar a informação até chegar 

ao seu destino (usuário, público...)”. (Colaborador 8) 

“Extremamente importante”. (Colaborador 9) 

“É difícil mensurar sua importância por lidar com um bem abstrato que é o conhecimento”. 

(Colaborador 10) 

 “Disseminação de informação, incentivo a leitura, orientação de pesquisas em bibliotecas, 

organização de documentos em U.I”. (Colaborador 11) 

“Pois o profissional está apto a exercer a organização da informação”.  
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(Colaborador 12) 

  “De fundamental importância para a intermediação entre a informação e o usuário (ponte 

de acesso)”. (Colaborador 13) 

“Para a sociedade acadêmica acredito que muita. Por mediarmos e organizarmos as 

informações de maneira que estudantes/pesquisadores possa acessar com mais facilidade”. 

(Colaborador 14) 

“Os bibliotecários são relevantes pois facilitam o acesso ao documento correto e mar de 

informações dispersas há hoje, isso é muito importante”. (Colaborador 15) 

 

      Percebemos que os colaboradores têm consciência do seu papel social, tanto no contexto 

acadêmico ou fora dele, reconhecem a informação como meio produtor de conhecimento e 

acreditam exercerem a função de agente e mediador de outros agentes sociais. 

      Para finalizar, procuramos conhecer como nossos colaboradores se veem após o término 

do curso.  Neste sentido, questionados sobre suas expectativas profissionais, eles demostraram 

positividade em relação à área. Muitos deles se imaginam atuando em uma Unidade 

Informacional. Alguns desejam dar continuidade aos estudos, especializando-se ou fazendo 

mestrado. Outros, ainda, pretendem estudar para concurso já que consideram á área como um 

campo frutífero no serviço público. Uma minoria afirmou não ter nenhuma expectativa 

profissional. 

Gráfico 9 – Expectativas profissionais 
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      O gráfico anterior ilustra as expectativas apresentadas pelos nossos colaboradores, esses 

dados são projeções que eles fazem para suas vidas a partir do que eles conhecem, das 

experiências de outros profissionais e do interesse ou perfil de cada um.   

      Encerrando esse momento de análise, reforçamos que procuramos conhecer as reflexões 

dos alunos. Desse feito, salientamos que a reflexividade foi percebida na ações cotidianas, 

sobretudo as expostas espontaneamente em sala de aula. Além disso, os colaboradores 

também demonstraram perceber a relevância das atividades práticas para a construção do 

conhecimento. 

      Entendemos que os dados gerados na interação em sala de aula (pesquisador e 

colaboradores), além de terem provocado reflexões entre os colaboradores, servirão, também, 

para reconstruir formas de pensar e agir dos que participam, direta e indiretamente, da 

formação de profissionais bibliotecários, além de fornecer conhecimentos relevantes para os 

que têm a responsabilidade de intervir nessa formação. 

       

4.3 Discorrendo sobre as atividades técnicas inerentes ao fazer profissional 

 

      A nossa terceira questão de pesquisa “De que modo o conhecimento técnico da 

Biblioteconomia adquirido na formação universitária por esses estudantes têm contribuído 

para o exercício da profissão?” surgiu a partir de uma necessidade percebida em sala de aula.  

      Como sujeitos pesquisadores, possuímos uma visão única em relação à nossa pesquisa. De 

um ponto específico que temos como observador, de um lugar único que ocupamos diferente 

dos demais, percebemos coisas que só nós somos capazes de notar na situação específica.  

      Esse olhar exotópico na pesquisa, também chamado de excedente de visão, foi postulado 

por Bakhtin (2003, p. 21) ao afirmar que:  

Esse excedente de minha visão, do meu conhecimento, da minha posse – 

excedente sempre presente em face de qualquer outro indivíduo – é 

condicionado pela singularidade e pela insubstitutibilidade do meu lugar no 

mundo: porque nesse momento e nesse lugar, em que sou o único a estar 

situado em dado conjunto de circunstâncias, todos os outros estão fora de 

mim. 

      Dessa maneira, do ponto de observação que ocupamos, vimos nos colaboradores discentes 

à necessidade de extrapolar o ambiente em que estávamos inseridos (sala de aula) e nos 
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reportarmos ao curso como um todo. Esses discentes, frequentemente, remetiam ao fazer 

profissional. Por isso, achamos produtivo trazer para nossa pesquisa a percepção dos discentes 

sobre o objeto que foi eleito para estudo pelo compromisso e responsabilidade que temos na 

constituição desses sujeitos com os quais interagimos. 

       Durante a geração de dados observamos que os alunos sempre que tinham oportunidade 

faziam alusão ao curso de Biblioteconomia. Por isso, como pesquisadora etnográfica, não 

poderíamos deixar de registrar os dizeres desses alunos. Assim, dando vez e voz aos nossos 

colaboradores, desenvolvemos um tópico de nossa pesquisa para falarmos do fazer 

profissional. 

      Para respondermos a nossa terceira questão de pesquisa “Como os estudantes em 

formação estão aplicando o conhecimento técnico adquirido no curso nas práticas sociais 

relacionadas ao fazer bibliotecário?” delimitamos nosso olhar para o fazer profissional dos 

nossos colaboradores, procuramos conhecer como eles praticam as técnicas biblioteconômicas 

e qual impacto que essas ações trazem para formação profissional desses futuros 

bibliotecários. 

      Antes, porém, teceremos breves comentários sobre a Biblioteconomia e suas principais 

técnicas biblioteconômicas. Não pretendemos nos estender nesse assunto, pois nossa intenção 

é fazer um passeio panorâmico nesta área da Ciência da Informação a fim de que o leitor 

possa compreender melhor.  

      Em função disso, que a Biblioteconomia é a área do conhecimento que se preocupa em 

organizar, preservar e disseminar informações expostas nos diversos tipos de documentos. 

Essa logística é viabilizada pela implementação de procedimentos e normas técnicas voltadas 

para a sistematização da massa documental em suportes (impressos ou digitais) que permitam 

o acesso posteriormente. Eis algumas técnicas básicas da biblioteconomia: 

1. Seleção de materiais informacionais: Processo de escolha dos documentos que irão compor 

a unidade ou o sistema de informação. Envolve critérios e objetivos definidos para que o 

acervo não cresça desordenadamente sem atender as necessidades da comunidade destinada. 

2. Aquisição de materiais informacionais: procedimentos burocráticos de adesão aos materiais 

informacionais. Ele pode ser efetivado por compra, doação ou permuta com outros itens de 

outras unidades informacionais. 
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3. Indexação ou representação temática de materiais informacionais: é a ação de indicar 

termos que representem o conteúdo do material. Os termos surgem a partir de uma leitura 

técnica do material e não são indicados aleatoriamente. Eles são baseados em vocabulários 

controlados, também chamados de tesauros, que servem para padronizar a indexação e 

facilitar a recuperação posterior. 

4. Classificação dos materiais informacionais: É o agrupamento de documentos semelhantes, 

organizados a partir de algum Sistema de Classificação Bibliográfica. Com esse 

procedimento, os materiais são representados por símbolos (números, letras e/ou sinais 

gráficos) e guardados junto a outros de conteúdo semelhante.  

5. Catalogação de materiais informacionais: É a descrição do documento contemplando as 

principais informações do item e sua localização dentro de uma coleção de materiais 

informacionais.  

5. Desbaste e descarte dos materiais informacionais: O primeiro, é a retirada provisória do 

material do acervo para outro local de consulta eventual, já o segundo é a retirada definitiva 

do material. Ambos são fundamentados em critérios pré-estabelecidos na política de 

desenvolvimento de coleções. 

      Além desses serviços, os bibliotecários também são responsáveis pelo planejamento, 

implementação e organização de Unidades de Informação; criação e manutenção de bases de 

dados; criação e disponibilização de serviços informacionais; desenvolvimento de ações 

culturais, dentre outros. 

      Retomando a discussão anterior sobre a prática técnica dos estudantes ressaltamos que a 

maioria de nossos colaboradores possui ou já possuiu alguma experiência em Unidades de 

Informação, seja em bibliotecas, museus, arquivos, dentre outros. 
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Gráfico 10 – Colaboradores que já tiveram algum estágio na área 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

      O gráfico 10 nos mostra que a maioria dos colaboradores (85%) possuem ou já possuíram 

algum estágio remunerado na área de Biblioteconomia. Os colaboradores correspondentes aos 

15% que ainda não tiveram nenhum contato prático com a área acreditam que esse momento 

ocorrerá no estágio supervisionado obrigatório no último semestre do curso, como afirma um 

colaborador de nossa pesquisa: 

“Nunca tive nenhuma experiência profissional nesta área (ou em qualquer outra), e creio que 

a única que terei será o estágio supervisionado”. (Colaborador 1) 

 

      Os alunos que por algum motivo não tiveram oportunidade de estágio remunerado ficam 

sem praticar, em um ambiente real, as técnicas biblioteconômicas. O curso de biblioteconomia 

promove a prática das atividades durante o estágio obrigatório que acontece no final do curso. 

Encontramos no Projeto Político Pedagógico do curso de biblioteconomia a seguinte menção:  

Os mecanismos de interação do aluno com o mundo do trabalho em sua área 

ocorrerão na atividade de estágio, pois os mesmos constituem instrumentos 

privilegiados para associar desempenho e conteúdo de forma sistemática e 

permanente.  O estágio não obrigatório visa integrar o aluno ao meio 

profissional, possibilitando as aprendizagens sociais, profissionais e 

culturais, em termos de aprendizado prático, aperfeiçoamento técnico - 

cultural científico e de relacionamento humano e ainda procurar oportunizar 

o exercício prático, motivando o aluno na aplicação dos conhecimentos 
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recebidos no curso. O estágio não obrigatório pode ser desenvolvido pelo 

aluno regularmente matriculado e que frequente efetivamente o curso de 

Biblioteconomia da UFRN, conforme o regulamento de ensino. 

(CARVALHO et al., 2007, p. 75). 

 

      O contato com o ambiente profissional real durante o curso acontece para aqueles alunos 

que participam de estágio não obrigatório. De acordo com os colaboradores que, 

correspondem aos 85%, esse contato inicial com a prática tem acontecido em bibliotecas, 

arquivos, centro de documentação especializado e em periódicos científicos. Os alunos 

possuem bolsas de estágio tanto em empresas privadas quanto públicas, porém a maioria deles 

estão trabalhando na própria instituição de ensino (UFRN). 

      Delimitando nossa discussão, é importante ressaltar que mesmo estando trabalhando em 

alguma Unidade Informacional, alguns de nossos colaboradores ainda não praticaram 

nenhuma atividade específica de bibliotecários. Contabilizando nossos dados, percebemos que 

quase 30% deles, mesmo tendo trabalho em um ambiente profissional nunca executaram 

atividades técnicas. Vejamos o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 11 – Prática de atividades técnicas 

 

  Fonte: Acervo da pesquisa.  
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      O gráfico 11, aponta várias questões a serem analisadas. Começamos analisando as falas 

dos colaboradores que disseram não terem tido nenhuma prática técnica. Entendemos que 

alguns deles já desenvolveram funções técnicas, porém não têm consciência da realização de 

tal atividade inserida no processo informacional. Dizemos isso com base na triangulação de 

informações advindas das respostas dos próprios colaboradores, ao afirmarem que trabalham 

no setor de seleção e aquisição; na circulação, com a leitura de estantes e no setor de 

referência, com atendimento ao público etc. Vejamos a fala: 

“Trabalho no setor de referência da BCZM, mas só faço atendimento ao público”. 

(Colaborador 8) 

       Para fazer atendimentos no setor de referência, esse colaborador faz uma entrevista 

técnica para conhecer a real necessidade dos usuários que, muitas vezes, não sabem dizer o 

que, de fato, precisam. Ele deve, então, conhecer os serviços oferecidos nesta unidade para 

responder ao usuário.  Pressupõe-se que eles têm conhecimentos de alguns serviços de 

referência desenvolvidos por bibliotecário e, ao atender ao público faz, necessariamente, uso 

desses serviços. 

      A segunda resposta levantada diz respeito ao fato de que mesmo estando trabalhando em 

um setor técnico, específico da sua área de formação, os futuros bibliotecários nem sempre 

têm a oportunidade de praticar, de fato, o serviço do bibliotecário. Trabalham no setor 

realizando atividades iguais a outros estudantes de qualquer área de formação. Fazem serviços 

que qualquer aluno universitário possa fazer, independente de sua área de formação. Desse 

modo, o estágio remunerado nem sempre funciona como um ambiente de prática profissional.  

      Ressaltamos que as experiências profissionais considerada nesta pesquisa são as advindas 

dos estágios remunerados independente das nomenclaturas dada a eles seja na empresa 

privada ou pública. Na UFRN, por exemplo, a maioria dessas experiências ocorre por 

intermédio das bolsas de apoio técnico. 

      Em se tratando dos 71% dos colaboradores que asseguraram ter praticado algumas destas 

atividades, eles também declararam não terem tido supervisão profissional e não terem sido 

muito proveitosas essas práticas. Trouxemos aqui alguns de seus relatos para que possamos 

entender melhor: 

“Já pratiquei sozinha, seguindo apenas o feito do bibliotecário”. (Colaborador 1) 
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“Já realizei no estágio no CTGÁS-ER. Foi tranquilo, mas senti falta de uma supervisão da 

bibliotecária”. (Colaborador 2) 

“Trabalhei, mas não foi muito proativo”. (Colaborador 3) 

       De acordo cos casos apresentados, percebemos terem os alunos um vago contato com a 

prática técnica. Eles afirmam não terem tido supervisão, o que pode, consequentemente, leva-

los a não alcançar os objetivos. Além disso, alguns colaboradores ainda levantaram a questão 

de não terem praticado bem as atividades técnicas na própria sala de aula: 

“Só em sala de aula e para ser sincera Classificar não era uma aula boa”. 

 (Colaborador 1) 

“Apenas em aula e mesmo assim não praticamos muito”. (Colaborador 2) 

        Podemos concluir, ao analisar essa situação, que, considerando os estágios remunerados 

como não obrigatórios, os colaboradores mesmo estando inseridos em ambientes 

informacionais nem sempre possuem a oportunidade de praticar o conhecimento técnico 

adquirido em sala de aula e, quando praticam, também não há obrigatoriedade de supervisão.  

          A falta de prática profissional dificulta a reflexão crítica dos colaboradores, pois esta é 

essencial tanto para formação desses colaboradores quanto para o exercício futuro do 

profissional. É a reflexão que nos permite olhar a realidade para além dos conceitos teóricos e 

não é possível refletir sobre a prática sem conhecê-la. Da mesma forma, a realidade prática de 

um profissional não é feita apenas da aplicação de conceitos; ela é mutante, dinâmica e exige 

conhecimentos e habilidades para agir nas múltiplas situações cotidianas. 

      Por essa razão, observamos o que diz Pérez Gómez (1998, p. 81), ao se posicionar a 

respeito das atividades práticas:  

Na atividade do ensino, como em outras práticas sociais, não se pode evitar o 

compromisso com a ação, a dimensão projetiva, e normativa deste âmbito do 

conhecimento e ação. [...] Enquanto não se atua e experimenta não é possível 

conhecer, compreender e interpretar as peculiaridades e características de 

sua forma de ser. 

       Do mesmo modo, acreditamos que os conhecimentos teóricos não são esquemas fixos 

aplicáveis a todos os problemas sociais. Ao contrário, como a realidade é dinâmica, o ensino 

não pode ser ilustrativo nem tampouco se eximir da concretude social. É a relação da teoria 

com a prática que dá significado ao conhecimento.    
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      Dando prosseguimento à análise das práticas profissionais, o profissional Bibliotecário 

pode ser visto em qualquer unidade de informação como um espelho para os estudantes de 

biblioteconomia já que estes estarão exercendo futuramente as mesmas funções que aqueles. 

      Desse modo, analisando a troca de conhecimento nas relações existentes entre 

bibliotecários e estudantes de biblioteconomia, percebemos que nossos colaboradores pouco 

se dirigem aos profissionais da área quando tem alguma dúvida na prática cotidiana. Não 

estamos tratando aqui do relacionamento com professores, mas de profissionais Bibliotecários 

atuantes em Unidades de Informação. 

       

Gráfico 12 – Solicitação de ajuda a profissionais bibliotecários para entender algum conteúdo 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

     Consideramos pouco significativo o número de situações em que os colaboradores 

procuraram ajuda aos profissionais bibliotecários. Menos da metade dos colaboradores que 

responderam ao questionário disseram que se dirigiam aos bibliotecários para tirar dúvidas. 

Sentimos, com isso, um distanciamento entre formandos e profissionais e acreditamos que 

essa atitude pode não ser proveitosa para construção do conhecimento e para o êxito do 

exercício profissional. 
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     Com relação aos motivos que fizeram alguns colaboradores procurarem outros 

profissionais para esclarecer dúvidas relacionadas à área, destacamos algumas declarações: 

1. Dificuldades de entender normas técnicas  

“Tenho muitas dúvidas nas normas técnicas e sempre abordo com uma profissional que hoje 

dá aulas na instituição do meu estágio – SENAI”. (Colaborador 1) 

 

2. Curiosidade  

“Já pedi orientação em relação a algumas práticas da área devido a algumas dúvidas, 

curiosidades e, principalmente interesse em querer aprimorar o meu 

conhecimento”.(Colaborador 2) 

 

3. Para relacionar com a teoria em sala  

 

“Quando precisei apresentar um seminário”. (Colaborador 3) 

“Uma bibliotecária amiga se dispôs a clarear dúvidas sobre CDU”. (Colaborador 4) 

“Para um trabalho sobre referência. Pedi ajuda ao bibliotecário do setor de referencia da 

BCZM-UFRN”. (Colaborador 5) 

        

       Fica evidente nos registros desses colaboradores que eles precisam de um conhecimento 

prático para entender melhor a teoria. Faz-se necessária à formação profissional essa mistura 

de teoria e prática e, por isso, reiteramos Sacristán, Gómez (1998, p. 96) quando este ressalta 

que do mesmo modo que “na vida cotidiana o homem aprende reinterpretando os significados 

da cultura, também na vida acadêmica do aluno deveria aprender, mediante processos de 

intercâmbio e negociação, reinterpretando, e não apenas adquirindo a cultura elaborada nas 

disciplinas acadêmicas”. Isso só é possível a partir do conhecimento da realidade social. 

         Em razão de o bibliotecário ser o profissional que tem a informação como matéria prima 

do seu trabalho, a este cabe à função, dentre outras, de organizar e disponibilizar informações 

de maneira ágil e eficaz aos usuários. Para tanto, as unidades informacionais oferecem 

diversos serviços de informação que venham atender a toda demanda informacional dos 

usuários. Sendo a biblioteca uma das principais unidades informacionais pertencente ao 

contexto acadêmico, tomamo-la como exemplo de ambiente informacional em nossa pesquisa 

e procuramos saber quais serviços da biblioteca nossos colaboradores conhecem. 
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      Como a pergunta foi aberta, eles tiveram a possibilidade de apontar vários serviços 

informacionais, como também indicaram respostas que não correspondem aos serviços de 

uma biblioteca. Dentre as indicações que são consideradas como serviços informacionais, 

temos: 

Gráfico13 – Serviços da biblioteca conhecidos pelos colaboradores 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

      Temos aqui como indicação de serviços: Serviços de referência, comutação, empréstimo 

de livros, disseminação seletiva da informação. 

      Alguns de nossos colaboradores citaram os nomes de setores de uma biblioteca ao invés 

de nomear os próprios serviços. Também tivemos respostas, tais como: Sigaa e Sipac que não 

são serviços de uma biblioteca. Pela resposta: Todos discutidos em sala, entendemos que esse 

colaborador, mesmo enquanto usuário da informação, não deve ter nenhuma vivência em 

bibliotecas. Com isso, interpreta-se que nem todos os colaboradores, mesmo tendo concluído 

a maior parte do curso, conhecem os serviços desse ambiente informacional. 

      A falta de conhecimento desses serviços intervém na efetividade, dinamicidade e difusão 

da informação e, consequentemente, interfere na qualidade da prática profissional. O 

conhecimento dos serviços de informação é uma necessidade primária para os profissionais 
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agirem nas organizações, pois através deles é possível comunicar-se com os usuários, 

solucionar problemas, construir novos produtos, tomar decisões etc. 

      Além da necessidade de conhecer para poder atuar e criar novos serviços faz-se 

necessário, também, aos bibliotecários saber buscar informação em todos os ambientes da 

biblioteca, digital e presencial, como catálogos, acervos, bases de dados, dentre outros. 

Nossos colaboradores, reportando-se a busca da informação, apresentaram suas dificuldades 

ao pesquisar na biblioteca e ao pesquisar na internet. 

Gráfico 14 – Dificuldades encontradas ao pesquisar na biblioteca 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

             Essas dificuldades apresentadas pelos colaboradores não representam nenhuma lacuna 

quanto ao conhecimento desses estudantes, ou seja, não representam que eles não saibam 

pesquisar na biblioteca.  Entendemos por esses dizeres que os problemas apresentados são 

advindos da estrutura e organização da Unidade de Informação. É bom saber que os 

estudantes já percebem em seu cotidiano os problemas advindos de uma falta de organização 

em unidades informacionais. Vejamos que o problema mais citado foi a desorganização do 

acervo. Esse problema dificulta, ou, em algumas circunstâncias, impede, a busca e o uso da 

informação.  
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      Já quanto às dificuldades de pesquisa na internet, vejamos o que nossos colaboradores 

disseram: 

Gráfico 15 – Dificuldades ao pesquisar na internet 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

      O gráfico 15 nos chama a atenção para as lacunas pessoais dos colaboradores quanto ao 

uso da informação para fins acadêmicos e profissionais. Já vimos nos gráficos 1 e 2, 

apresentados  anteriormente, que há familiaridade dos colaboradores com a internet, porém 

quando desejam fazer uso dela com fins específicos e racionais aparecem as dificuldades para 

selecionar fontes confiáveis, lidar com o volume de informação, encontrar os termos corretos 

para empregar nas buscas, além do fato de encontrarem links quebrados e desconexos. 

Tivemos também o reconhecimento de que precisam ter um melhor conhecimento da internet. 

       Os dados condizem com uma dificuldade de atuação profissional dos futuros 

bibliotecários, visto que o desempenho deles depende, em grande parte, da obtenção dessas 

competências. Em suas pesquisas, Gasque (2011, p. 24) afirma que as habilidades de 

pesquisar na internet “fazem parte do letramento informacional, que permite desenvolver 

capacidades de selecionar e acessar a informação adequadamente; avaliar criticamente a 
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informação e suas fontes e usar a informação ética e legalmente para atingir objetivos 

específicos”.  

       Para compreendermos o terceiro problema de pesquisa relativo à prática bibliotecária 

perguntamos aos colaboradores se eles se sentem preparados para organizar e/ou administrar 

uma unidade de informação? Por quê? Se não, o que lhe falta? As respostas foram quase 

unanimes: eles não se sentem preparados para organizar e/ou administrar uma Unidade de 

Informação. 

Gráfico 16 – Os colaboradores se sentem preparados para atuarem como bibliotecários? 

 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 

     O gráfico 16 indica que uma maioria absoluta dos colaboradores não se sentem preparados 

para administrar uma Unidade Informacional. Como a pergunta encadeava outras: Por quê? 

Se não, o que lhe falta? O único colaborador que afirmou se sentir preparado complementou: 

“Sim. Não pelo curso me proporcionar essa prática, mas sim por já ter tido a necessidade de 

estar à frente de uma biblioteca jurídica”. (Colaborador 1) 

      

      Quanto aos que disseram não se sentirem preparados, o motivo foi unânime: falta prática 

profissional. Vejamos algumas ilustrações deles: 
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“Falta experiência”. (Colaborador 1) 

“Falta-me ter experiências práticas com atividades da nossa área”. (Colaborador 2) 

“Ainda não. Falta vivência em bibliotecas”. (Colaborador 3) 

“Acredito que não possuo conhecimento prático suficiente”. (Colaborador 4) 

“Ainda não tenho experiência no processamento técnico, o que tem me ocasionado uma certa 

aflição”. (Colaborador 5) 

 

      Consoante aos dados apresentados, focamos neste momento no fazer profissional dos 

futuros bibliotecários. Nessa direção, sintetizamos essa análise reforçando que, apesar de a 

maioria dos colaboradores já terem trabalhado em ambientes especializados na área, eles 

salientaram não terem conhecimento prático das técnicas biblioteconômicas.  

      Dos colaboradores que tiveram contato com técnicas biblioteconômicas, as atividades 

foram executadas sem supervisão de algum profissional bibliotecário. Quanto aos que ainda 

não tiveram essas oportunidades, os alunos ressaltaram que o curso não tem proporcionado 

atividades práticas dos conteúdos teóricos. 

      Por não terem conhecimento prático das funções técnicas do bibliotecário, quase todos os 

colaboradores afirmaram não se sentirem preparados para atuar como bibliotecários em 

Unidades Informacionais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          Com esta pesquisa, procuramos refletir sobre o uso da informação razão por que 

elegemos como objeto de estudo o LI do Bibliotecário em formação. Partindo dessa temática, 

propomos como objetivo geral: compreender como se estabelecem as práticas e os eventos de 

letramentos realizados pelos estudantes em formação ao se prepararem para o exercício 

profissional. 

       Para tanto, formulamos como questões de pesquisa: 1 – Como se constituem as atividades 

práticas que envolvem o processo de letramento informacional dos estudantes de 

Biblioteconomia da UFRN na busca de novos conhecimentos? 2 – O que os discentes do 

Curso de Biblioteconomia pensam sobre o uso da informação nas práticas de formação? 3 – 

De que modo o conhecimento técnico da Biblioteconomia adquirido na formação universitária 

por esses estudantes tem contribuído para o exercício da profissão? 

       Atendendo à primeira questão de pesquisa – Como se constituem as atividades práticas 

que envolvem o processo de letramento informacional dos estudantes de Biblioteconomia da 

UFRN na busca de novos conhecimentos? –, evidenciamos que nossos colaboradores estão 

familiarizados com o universo informacional, sobretudo na esfera tecnológica, além de 

fazerem uso de práticas diversas de uso de informações realizadas tanto no ambiente digital 

como fora dele.  

Na disciplina Redes e Serviços de Informação II, a professora com sua postura de 

agente de letramento apresentou aos colaboradores novos caminhos a partir dos quais novas 

práticas puderam ser conhecidas e integradas ao repertório já existente dos colaboradores. 

Nesse sentido, eles interagiram e corresponderam às ações desenvolvidas em sala de aula, 

construindo novas aprendizagens. No entanto, ao desenvolverem suas atividades de busca e 

uso da informação, percebemos nos discentes uma superficialidade em relação ao uso de 

fontes técnicas e científicas inerentes ao exercício acadêmico e profissional dos futuros 

Bibliotecários.  

Quanto à segunda questão – O que os discentes do Curso de Biblioteconomia pensam 

sobre o uso da informação nas práticas de formação?  –, percebemos que os colaboradores 

conhecem a relevância da informação e os impactos que ela causa no meio social, sobretudo 

quando disponibilizada por intermédio dos recursos da internet e das tecnologias digitais. 

Além disso, eles demonstraram ter consciência do seu papel como agente social.  
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Essa consciência demonstrada pelos discentes em sala de aula é fruto do trabalho de 

agente de letramento que a professora exercia em suas atividades cotidianas. Ela dinamizava a 

aula, mobilizava recursos em prol do aprendizado dos alunos e dessa maneira criava 

condições para que os alunos pudessem dar significado aos conteúdos e atividades que 

estavam sendo apreendidos. Pelos conteúdos trabalhados em sala sobre a web 2.0 e suas 

ferramentas, os colaboradores mostraram ser capazes de aplicar tais conhecimentos em 

atividades profissionais.  

       A terceira questão da pesquisa – De que modo o conhecimento técnico da 

Biblioteconomia adquirido na formação universitária por esses estudantes tem contribuído 

para o exercício da profissão? – surgiu das alusões que os alunos faziam ao curso de 

Biblioteconomia no período da geração de dados. Dessa maneira, os alunos evidenciaram uma 

lacuna no seu aprendizado causada pela falta de prática das teorias técnicas da 

Biblioteconomia. Essa falta de prática não se refere à disciplina que estava sendo ministrada 

no momento, mas sim à estrutura macro do curso, concernente a outras disciplinas que já 

tinham sido cursadas por eles até aquele momento. 

Ademais, identificamos que a maioria dos colaboradores atua ou já atuou estágios 

remunerados na área (na UFRN muitos desses estágios ocorrem por meio da bolsa de apoio 

técnico) e que o contato real com o ambiente profissional tem ocorrido por meio dessas 

atividades. No entanto, esses estágios nem sempre proporcionam o conhecimento das 

atividades técnicas. Além disso, mesmo quando isso acontece, falta supervisão de 

profissionais bibliotecários.  

A falta de prática das atividades técnicas relatadas pelos colaboradores decorre da 

preocupação e do medo que eles têm do agir profissional. Focando nosso olhar sobre o LI, 

estendemos nossa preocupação sobre a reflexão crítica desses discentes, pois não é possível a 

eles refletir quanto ao fazer bibliotecário sem conhecê-lo.  

Esses dados nos levam a sugerir alguns aspectos que podem contribuir para a melhoria 

dessa questão: rever as diretrizes que regem as atividades de apoio técnico da UFRN 

prestadas pelos alunos bolsistas, para que possam participar de forma mais efetiva nas 

atividades profissionais correspondentes à sua área; diluir o estágio supervisionado ao longo 

do curso; utilizar a BCZM como laboratório prático para as atividades técnicas durante as 

disciplinas. 

No que tange à metodologia adotada, reafirmamos que, por intermédio da LA, 

podemos trabalhar o uso da informação como um problema de linguagem na 
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contemporaneidade. Pela abordagem qualitativa de vertente etnográfica e interpretativista, 

podemos conhecer a complexidade das práticas informacionais nos contextos sociais e o 

quanto ela é merecedora de investimento educacional. As considerações a que chegamos nesta 

pesquisa foram obtidas pela interação com os colaboradores no contexto real e por meio das 

interpretações dos dados gerados a partir dos diversos instrumentos utilizados. 

 Além disso, o processo de geração de dados que ocorreu nesta pesquisa acrescentou, 

ainda, aos colaboradores conhecimento adicional da temática do LI. Observamos, no início 

desse processo, que os discentes não conheciam a temática, o que exigiu, por isso, uma 

explicação sobre o assunto. Durante o curso, com a devida intervenção da professora 

responsável pela disciplina, à medida que surgiam assuntos condizentes com a busca e o uso 

de informações, estabelecíamos a relação destes com a temática do LI. 

A esse respeito, vejamos os dizeres de alguns colaboradores sobre os impactos do 

processo de pesquisa desenvolvido na disciplina de Redes e Serviços de Informação II: 

 

“Eu não conhecia o letramento informacional, agora que passei a conhecer. Achei 

interessante e gostei”. (Colaborador 1) 

 

“Foi uma experiência diferente porque nunca tinha estudado com uma pesquisadora 

em sala. O que mais gostei foi do olhar profissional que você trouxe para algumas questões 

debatidas em sala, um olhar diferente que nós ainda não temos”. (Colaborador 2) 

 

“Na minha opinião, conhecer o letramento informacional contribuiu de forma 

positiva na minha formação. Além disso, tivemos o relato de experiências profissionais que 

também contribui de forma relevante na nossa formação”. (Colaborador 3) 

 

“Particularmente o que eu achei mais interessante foi ter uma pesquisadora que é de 

nossa área e que trouxe um conteúdo que nos interessa”. (Colaborador 4) 

 

Esses depoimentos simbolizam alguns impactos que os colaboradores / discentes 

sentiram durante o processo de pesquisa. Esperamos que o aprendizado adquirido sobre o LI 

possa se estender além dos espaços acadêmicos. Em outras palavras, ansiamos que esses 

colaboradores consigam perceber suas necessidades informacionais e busquem meios para 

saná-las de modo que construam seu próprio conhecimento e participem ativamente de outros 

espaços sociais. 
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No que diz respeito ao aprendizado obtido por mim enquanto pesquisadora, podemos 

afirmar que o maior benefício foi quanto à concepção social de vida, pois estudar sobre a 

linguagem por intermédio da Linguística Aplicada e dos Estudos de Letramentos é estudar 

sobre as formas de ações sociais (ações humanas) que integram os espaços e contextos 

sociais. Consequentemente, barreiras e preconceitos foram quebrados, ideologias 

desmistificadas e novos aprendizados foram construídos. 

Apesar de considerarmos satisfatórios os resultados obtidos com a nossa pesquisa, 

ponderamos que novos caminhos devem ser desbravados para dar continuidade ao LI. 

Sugerimos, nesse sentido, um estudo sobre as práticas de LI na esfera laboral, focalizando as 

atividades dos profissionais bibliotecários ou até mesmo dos professores formadores dessa 

área. Também consideramos relevante uma pesquisa que apresente o LI, por meio de um 

curso, a estudantes de áreas distintas de modo que eles possam, também, aprender a fazer um 

uso mais racional da informação.   
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

Termo de Consentimento dos Colaboradores da Pesquisa 

 

      Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa de mestrado na temática 

do letramento informacional, desenvolvida pela pesquisadora Milena de Macedo Barbosa 

Nascimento, aluna regular do programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem e orientanda 

da Profa. Dra. Maria do Socorro Oliveira. 

       Afirmo que aceitei participar da pesquisa e fui informado(a) que meu nome será preservado e as 

informações colhidas serão utilizadas para fins acadêmicos. A pesquisa terá o objetivo de conhecer 

as práticas e eventos de letramentos relacionadas ao letramento informacional e para isso a 

pesquisadora terá encontros presenciais em sala de aula, aplicará questionários, realizará entrevistas 

e desenvolverá outras atividades que se fizerem necessário. 

 

 

 

 

Natal, RN ________ 2014 

 

 

________________________________________________ 

Matrícula e assinatura do(a) participante 
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APÊNDICE B 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

LINHA DE PESQUISA: LINGUÍSTICA APLICADA 

 

Experiência com a informação 

 

Produza um texto em que contemple os seguintes pontos: 

- Nome. 

- Você tem ou já teve alguma experiência profissional da área de biblioteconomia? Onde? 

- Quais os mecanismos de busca de informação ou fontes de informação (impressas e digitais) que 

você mais utiliza para realizar suas pesquisas acadêmicas? 

- Quais os meios de comunicação e fontes de informação (impressas e digitais) que você mais utiliza 

para manter-se informado no seu cotidiano? 

- Diante do universo informacional (impresso e digital) quais suas maiores dificuldades de acesso à 

informação.  
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APÊNDICE C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

Questionário de Pesquisa 

       O objetivo deste questionário é fundamentar a pesquisa de mestrado sobre o letramento 

informacional da pesquisadora Milena de Macedo Barbosa Nascimento, aluna do Programa 

de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Nessa pesquisa temos o interesse de conhecer as práticas e eventos de letramento 

informacional desenvolvidos pelos estudantes em formação no Curso de Biblioteconomia da 

referida instituição. Salientamos que as respostas desse questionário contribuirão para 

melhorias na comunidade acadêmica e de modo mais significativo para futuros profissionais 

bibliotecários formados nessa instituição de ensino por isso a sinceridade em suas respostas é 

fundamental para garantir uma maior fidedignidade com a realidade. 

Sexo:    (  ) Masculino   (  ) Feminino 

Faixa etária:     (  ) Até 20 anos    (  ) De 20 a 30 anos (  ) De 30 a 40 anos    (  ) Acima de 40 

anos 

Nível de formação:       (  ) Ensino médio completo    (  ) Superior completo    (  ) Pós-

Graduação 

1  Quais os  métodos de estudo que você mais realizou no período da sua educação básica 

(fundamental e médio)? (Como você costumava estudar?) 

___________________________________________________________________________ 

 

2 E atualmente, quais seus métodos de estudo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 3 Com que frequência você realiza pesquisas (procura informações extra classe) que 

complementam o conteúdo dado em sala de aula?  

(  ) Nunca  (  ) Todos os dias  (  ) Sempre que o professor solicita ( ) Esporadicamente, mesmo 

sem a solicitação do professor(a). 

4 Quais fontes de informações você mais utiliza em suas pesquisas (dicionários, guias, livros, 

periódicos, base de dados, internet, consulta a profissionais, entre outras)? Elenque numa 

ordem de prioridades. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  

5 Ao ler um texto ou estudar, o que você faz para apreender ou assimilar tal informação? 

Enumere em ordem de prioridade as opções a seguir: 

( ) Apenas leio (  ) Leio várias vezes (  ) Resumo (  ) Grifo ou destaco partes importantes do 

texto (  ) Faço fichamento  (  ) Pesquiso outras informações para complementar a inicial (  ) 

outros 

6 Quais dificuldades você encontra ao pesquisar na biblioteca? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7 Quais dificuldades você encontra ao pesquisar na internet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8 Como você determina se sua pesquisa está completa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9 Você já teve oportunidade de praticar as atividades técnicas (catalogação, classificação, 

indexação, seleção etc) de bibliotecários em algum local de trabalho? Se sim, onde? E como 

ocorreu tal processo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10 Quais atividades os professores poderiam realizar com os alunos que você considera 

importantes para aprimorar o conteúdo teórico das disciplinas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11 Qual a relevância de um bibliotecário para a comunidade acadêmica e para sociedade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12 Alguma vez você pediu ajuda a profissionais Bibliotecários, que não sejam seus 

professores, para entender algum conteúdo? Se sim, em qual situação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13 Quais ferramentas da internet você mais utiliza no seu dia-a-dia (e-mail, blogs, sites, 

facebook, whatsapp, instagram etc.)? Elencar uma escala de prioridades. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14 Quais serviços da biblioteca você conhece? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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15 Cite quais bases de dados você conhece na área da Ciência da Informação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16 Você se sente preparado(a) para organizar e/ou administrar uma unidade de informação? 

Por que ? Se não, o que lhe falta? 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

 

 

Caros estudantes, 

      Quero por meio deste e-mail agradecer, mais uma vez, o apoio e a contribuição que vocês 

me deram para minha pesquisa de mestrado, vocês foram fundamentais para a realização 

desse projeto. Estou na fase da escrita da dissertação e neste momento surgiram algumas 

lacunas que eu gostaria que vocês me ajudassem a saná-las. Desse modo, solicito a 

compreensão de todos  para responderem a mais esses questionamentos: 

1. Quais os motivos que o levaram a escolher o curso de Biblioteconomia? 

2. Como você se vê como profissional Bibliotecário após o término do curso? Ou seja, 

quais suas expectativas profissionais? 

3. Depois que você passou a ser estudante de Biblioteconomia (futuro profissional da 

informação), como você descreve a relevância da informação na sua vida social? 

  

 

Desde já, agradeço e aguardo um retorno. 

Milena de Macedo Barbosa 

Mestranda do PPGEL 
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