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APRESENTAÇÃO
A Linha de Pesquisa “Gestão, Mediação e Uso da Informação” tem desenvolvido atividades
relacionadas ao ensino de pós-graduação e graduação, à pesquisa, à orientação em nível
de doutorado e mestrado, à orientação em nível de iniciação científica, bem como à
extensão. Discute de forma consistente o escopo temático ao qual se propõe no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI). Integra-se à área de
concentração “Informação, Tecnologia e Conhecimento", constituindo-se em um recorte
temático importante para a área de concentração, visto que estuda os objetos e fenômenos
relacionados à gestão, mediação e uso da informação e conhecimento.
O objeto de pesquisa refere-se ao processo de análise e desenvolvimento de estruturas e
modelos de gestão, mediação, apropriação e uso da informação em ambientes
informacionais de diferentes contextos, enquanto instrumentos fundamentais para a
geração, mediação e uso e da informação como elementos inseridos no escopo da Ciência
da Informação.
Os objetivos da Linha estão voltados, de forma mais ampla, ao desenvolvimento de estudos
teóricos e metodológicos de processos que envolvam a gestão, a mediação, a apropriação e
o uso da informação em distintos ambientes. Especificamente objetiva analisar esses
processos para a melhoria dos fluxos informacionais, das condições culturais em relação à
apropriação e ao uso e ao compartilhamento da informação e do conhecimento, do
comportamento informacional de diferentes públicos, da competência em informação dos
indivíduos e dos processos de mediação e apropriação da informação, de forma que
garantam o estabelecimento de políticas, a gestão da informação e do conhecimento, a
gestão de recursos informacionais e o uso da informação.
O núcleo de interesse volta-se aos estudos teóricos e metodológicos de temáticas
relacionadas à: cultura, comportamento e competência em informação; fluxos, processos,
usos e usuários da informação; processos de mediação da informação; gestão da
informação, gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional; inteligência
empresarial, prospecção e monitoramento informacional; redes sociais; políticas e práticas
de informação e leitura.
Destacam-se algumas temáticas desenvolvidas no âmbito da Linha de Pesquisa:
 Aspectos epistemológicos da gestão, mediação e uso da informação e do conhecimento
(marcos teóricos, bases conceituais e relações interdisciplinares);
 Modelos e estruturas de gestão, mediação e uso da informação (gestão da informação,
gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, inteligência empresarial, redes
sociais);
 Processos e fluxos de gestão, mediação e uso da informação (cultura, comportamento e
competência em informação; mediação da informação);
 Políticas e práticas de gestão, mediação e uso de informação e leitura.
 Instrumentos de gestão, mediação e uso da informação (prospecção e monitoramento
informacional);
 Ambientes de gestão, mediação e uso da informação (arquivos, bibliotecas, museus,
empresas etc.).
As principais interfaces se dão nos campos da: Ciências Cognitivas, Comunicação,
Administração, Sociologia, Linguística e Educação.
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MEMÓRIA ORGANIZACIONAL E A CONSTITUIÇÃO
DE BASES DE CONHECIMENTO
Letícia Gorri Molina
Profa. Dra. Marta Lígia Pomim Valentim (Orientadora)
Linha de Pesquisa: “Gestão, Mediação e Uso da Informação”
Área de Concentração: "Informação, Tecnologia e Conhecimento"
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação

Resumo

Abstract

Com o acelerado desenvolvimento da
sociedade, resultado do constante crescimento
das suas diversas áreas, as pequenas e
médias empresas precisaram desenvolver
mecanismos que as ajudassem no seu próprio
desenvolvimento, visando à sobrevivência no
mundo competitivo. Uma das maneiras
encontradas por essas empresas foi a
estruturação de aglomerações empresariais e
industriais, voltadas ao mesmo segmento de
negócio, denominada de arranjos produtivos
locais (APL). Nesse cenário, evidencia-se o
papel das organizações como protagonistas
de um ambiente que se caracteriza por uma
extensa produção informacional, que precisa
ser organizada e tratada, com objetivo de
facilitar seu acesso e uso. De acordo com
esse panorama, surge a necessidade de se
estudar e analisar a importância da memória
organizacional
(MO)
neste
ambiente,
possibilitando o registro, a preservação e a
disseminação do conhecimento que tem sido
produzido pelos participantes do Arranjo
Produtivo Local de Tecnologia de Informação
de Londrina e região.

With the rapid development of society as a
result of the steady increase in various areas,
small and medium sized companies had to
develop mechanisms that would help them in
their own development in order to survive in
the competitive world. One of the ways found
by these companies was the structuring of
business and industrial agglomerations,
concerned with the same business segment,
called local productive arrangements (LPA). In
this scenario, it is highlighted the role of
organizations as actors in an environment that
is characterized by an extensive informational
production, which must be organized and dealt
with, to facilitate their access and use.
According to this scenario, there is a need to
study and analyze the importance of creating a
structure of organizational memory (OM),
which enables the recording, preservation and
dissemination of knowledge that has been
produced by the participants of the Local
Productive
Arrangement
of
Information
Technology in Londrina and region.

Keywords: Memory. Organizational Memory.

Palavras-Chave:

Knowledge Management. Business Clusters.
Local Productive Arrangements.

1. Introdução

às demandas de uma sociedade em
constante transformação.

Evidencia-se o papel das organizações
como protagonistas de uma sociedade
que se caracteriza pela extensa produção
informacional que, por sua vez, precisa
ser organizada para acesso e uso. Nesse
sentido, a informação precisa ser
gerenciada, com vistas à construção do
conhecimento organizacional e, como
consequência,
a
possibilidade
da
organização responder mais rapidamente

Percebe-se hoje, é fato, que grandes
desafios são cotidianamente enfrentados,
tanto pelas organizações quanto pelos
próprios
colaboradores.
Pode-se
mencionar como exemplo: lidar com
grandes
fluxos
de
informação
e
conhecimento gerados internamente às
organizações; manter os colaboradores
cientes sobre a existência desses
conteúdos gerados; criar mecanismos de

Memória.
Memória
Organizacional. Gestão do Conhecimento.
Aglomerações
Empresariais.
Arranjos
Produtivos Locais.
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bases tecnológicas que possibilitem tanto
a preservação quanto a disseminação
dessas informações e conhecimentos.
A proposta desta pesquisa é estruturar
uma base de conhecimento que integre os
conteúdos informacionais gerados no
Arranjo Produtivo Local (APL) de
Tecnologia de Informação (TI) de Londrina
e região, constituindo-se na sua memória
organizacional. Além disso, pretende-se
estabelecer métodos e técnicas apoiados
na gestão do conhecimento, de forma a
gerenciar eficazmente o conhecimento
produzido, propiciando a preservação,
acesso e uso dos referidos conteúdos.
A pesquisa parte do pressuposto de que
essas ações trarão como resultados:
ações mais rápidas frente às demandas
das áreas de políticas públicas e de
mercado, assim como a qualificação dos
empresários e funcionários das empresas;
melhoria nos processos de comunicação
entre os participantes do APL; dinâmica
no que tange à construção do
conhecimento coletivo. Além disso, pode
melhorar a percepção das necessidades,
tanto das empresas quanto do APL.
Como objetivo geral, pretende-se analisar
de que maneira a MO se constitui em
espaços empresariais, especificamente
em APL, possibilitando o gerenciamento
do conhecimento produzido pelo APL de
TI de Londrina e região.
2. Referencial Teórico
Diante do volume e da relevância das
informações
geradas
diariamente,
evidencia-se a necessidade de estudos
que privilegiem os processos que as
constituem no momento em que são
produzidas, bem como na estruturação de
mecanismos que as gerenciem e as
disseminem.
É importante compreender a informação
como um recurso imprescindível para a
sobrevivência das organizações, pois
caso isso não ocorra, ocasionará o
desperdício e a inadequação dos recursos
tecnológicos, acúmulo de informações
armazenadas em meios estanques e

incompatíveis,
desconhecimento
dos
acervos de informação e sua consequente
subutilização
serão
inevitáveis
(CIANCONI, 1991, p.207).
O conceito de ‘informação’ na presente
pesquisa,
quando
relacionado
ao
fenômeno da memória, pode ser
entendido como estímulos e impressões
que integram o quadro mais geral das
lembranças que compõem o acervo de
experiências dos indivíduos (THIESEN,
2006). Nesse contexto, os fenômenos da
memória, tanto nos seus aspectos
biológicos como nos psicológicos, nada
mais são do que os resultados de
sistemas dinâmicos de organização e
apenas existem na medida em que a
organização os mantém ou os reconstitui
(LE GOFF, 2003). Esses sistemas
dinâmicos de organização aos quais Le
Goff se refere são aqueles formados pela
estrutura do corpo humano, uma estrutura
complexa,
e
que
possui
um
funcionamento
próprio,
conforme
defendido pela área de Biologia.
O tema ‘memória’ tem sido estudado por
diferentes áreas do conhecimento, assim
como apresenta diferentes faces, de
acordo com o desenvolvimento da
sociedade. Diante disso, temos: memória
oral, na sociedade sem escrita; memória
oral e memória escrita, na idade média;
memória escrita, com o surgimento da
imprensa e com a alfabetização; memória
em expansão, com o surgimento da
informática e, consequentemente, da
memória artificial.
Holanda (2011), em seus estudos
relacionados à memória no contexto da
CI, confirma que esta área do
conhecimento
tem
construído
seu
referencial
teórico
por
meio
da
interdisciplinaridade. Percebe-se que na
França e na Itália, os estudos são
voltados à área da Comunicação Social
(Semiótica), da História Social (estudos
subalternos e a micro-história), e inclusive
da Biologia (códigos genéticos).
A Sociedade Moderna ou Sociedade
Informacional (cf. Castells, 2005) traz
novos paradigmas em relação às

MOLINA, L. G. Memória organizacional e a constituição de bases de conhecimento. In: VALENTIM,
M. L. P. (Org.). IV Reunião da Linha de Pesquisa “Gestão Mediação e Uso da Informação”:
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estruturas organizacionais, às formas de
relacionamento entre os indivíduos, aos
novos meios de comunicação, às novas
formas de se fazer negócio, como o
comércio eletrônico, assim como em
relação à geração, processamento e
disseminação da informação.
Nessa perspectiva, o valor do capital de
uma organização passa da produção de
bens materiais, para a geração e uso da
informação.
Esse
capitalismo
informacional, citado anteriormente por
Castells, é decorrente da revolução
tecnológica, ocorrida a partir da Década
de 1970. Lojkine (2002, p.125) destaca
duas características da nova revolução
tecnológica: “[...] o tratamento “inteligente”
da informação afeta a antiga relação
homem/máquina/produto material [...]; a
relação homem/meio material/produto é
substituída pela relação homem/homem”.
No
ambiente
organizacional,
o
conhecimento, quando adequadamente
capturado, organizado e disseminado
possibilita a geração de novas ideias e
novos conhecimentos, em uma espiral
crescente. Assim, como argumentam
Davenport e Prusak (2003, p.20),
[...] idéias geram novas idéias e o
conhecimento
compartilhado
permanece com o doador ao
mesmo tempo que enriquece o
recebedor. O potencial de novas
idéias surgidas do estoque do
conhecimento
de
qualquer
empresa é praticamente infinito –
particularmente se as pessoas da
empresa têm a oportunidade de
pensar, aprender e conversar
umas com as outras.

Nesse contexto, Alvarenga Neto, Barbosa
e Pereira (2007, p.8) relacionam como
atividades e temas vinculados a GC, “[...]
a gestão do capital intelectual, a
aprendizagem organizacional, a criação e
transferência do conhecimento, a gestão
da inovação, as comunidades de práticas
e a inteligência competitiva, dentre
outros”.
Além disso, a GC tem como desafios: “[...]
conectar eficientemente “aqueles que

sabem” com aqueles que “necessitam
saber” e converter conhecimento pessoal
em conhecimento da organização”
(STOLLENWERK, 1999, p.13). Esses
obstáculos
são
amenizados
por
intermédio da estruturação de bancos e
bases
de
conhecimento
ou
de
especialistas.
Entretanto,
importa
mencionar, não se pode perder de vista a
importância
do
envolvimento
e
comprometimento das pessoas nesse
processo, visto que são as pessoas que
disponibilizarão
seus
conhecimentos
nessas bases.
Segundo Davenport e Prusak (2003,
p.83), para que o conhecimento seja
adequadamente organizado, visando seu
futuro acesso e transferência para os
usuários e para a organização, ele deve
sofrer um processo de codificação, que de
acordo com os autores, significa tornar o
conhecimento acessível aos usuários que
dele necessitam.
As TIC proporcionam maior comunicação
e o trabalho em rede. Portanto, o uso
adequado desses recursos proporciona às
organizações, processos comunicativos
que possibilitam o uso efetivo de
informação e conhecimento, visto que
fazem parte de seus componentes:
hardware (computadores e periféricos),
software
(operacionais,
de
redes,
aplicativos, utilitários entre outros),
sistemas
de
telecomunicação
(transmissão eletrônica de sinais para
comunicação), gestão de dados e
informações (REZENDE; ABREU, 2006,
p.75-92).
Memória organizacional “[...] é a
aprendizagem armazenada a partir do
histórico de uma organização, e que pode
ser utilizada para a tomada de decisões
ou
outras
finalidades”
(LAUDON;
LAUDON, 2004, p.325-326). Como
exemplos de repositórios, podem ser
citados os manuais corporativos e
relatórios de diversos tipos, sendo
normalmente definidos em relação aos
conteúdos que apresentam e aos
processos
ligados
à
memória
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organizacional (MORESI, 2006, p.288289).
Esses bancos de conhecimento têm como
objetivos a preservação, o gerenciamento
e a disseminação do conhecimento
produzido internamente à organização.
Eles possibilitam a inserção de conteúdos
informacionais,
para
que
sejam
preservados enquanto conhecimento e
disseminados aos diversos usuários da
instituição. Assim como evitar que haja
retrabalho em relação à estruturação de
documentos, que já existem e estão ao
acesso de todos.
3. Procedimentos Metodológicos
Para atender aos objetivos do estudo
proposto,
pretende-se
utilizar
a
abordagem qualitativa.
Oliveira (2007, p.58) ressalta que a
pesquisa de natureza qualitativa considera
o problema ou objeto de estudo por meio
de uma visão sistêmica. Assim, o foco é
“[...] explicar a totalidade da realidade
através do estudo da complexidade dos
problemas sociopolíticos, econômicos,
culturais, educacionais, e segundo
determinadas peculiaridades de cada
objeto de estudo”, ou seja, o objeto de
estudo é analisado a partir de um contexto
e na sua totalidade, e não analisado de
forma fragmentada e recortada desse
contexto.
Como método de pesquisa, pretende-se
utilizar o Estudo de Caso, que segundo
Yin (2005), é uma estratégia de pesquisa
voltada ao conhecimento de fenômenos
individuais, organizacionais e de grupo,
entre outros. O Estudo de Caso está
relacionado à compreensão de fenômenos
sociais complexos, permitindo uma
investigação,
preservando-se
as
características holísticas e significativas
da vida real, tais como ciclos de vida
individuais, processos organizacionais e
administrativos (YIN, 2005, p.20). Esse
contexto corrobora para o adequado
andamento da pesquisa, visto que poucos
estudos têm sido realizados relacionados
aos APL existentes no Brasil.

O universo da pesquisa delimita-se ao
APL de TI da região de Londrina, estado
do Paraná, abrangendo as cidades de
Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé,
Ibiporã, Jataizinho e Cornélio Procópio. As
empresas participantes do APL atuam nas
seguintes
áreas:
equipamentos
de
informática e suprimentos; equipamentos
e assistência técnica; fabricação e venda;
softwares,
aplicativos
e
sistemas;
consultoria e auditoria; cursos e
treinamentos; projetos, instalações e
redes;
processamento
de
dados;
desenvolvimento de softwares.
4. Considerações Parciais
A tese contribuirá para o enriquecimento
da produção científica na área da Ciência
da Informação, bem como para os
estudos da memória nesse âmbito.
A pesquisa trará como resultados:
identificar e caracterizar os modelos,
métodos, técnicas e procedimentos
voltados ao objeto e fenômenos da
pesquisa; enriquecer a produção científica
da Linha de Pesquisa ‘Gestão, Mediação
e Uso da Informação’, assim como da
área de Ciência da Informação; estruturar
um modelo de base de conhecimento,
com o objetivo de preservar e disseminar
a memória institucional produzida pelo
APL; apresentar com mais propriedade o
que são e quais as características dos
APL.
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Resumo
Este trabalho busca investigar elementos
teóricos e aspectos socioculturais vinculados a
prática
comportamental
da
cultura
informacional no processo de inteligência
competitiva visando estabelecer diretrizes.

Palavras-Chave: Cultura Informacional; Cultura
Organizacional; Inteligência Competitiva; Gestão da
Informação; Gestão do Conhecimento.

1. Introdução
A cultura informacional é a base
sociocultural para modelos de gestão
atuais, uma vez que fornece condições
socioculturais
para
valorização
e
comportamentos
informacionais
adequados,
bem
como
uso
das
tecnologias de informação e comunicação
nos processos organizacionais. Nesse
sentido, a problemática da pesquisa
destaca a necessidade de identificar
elementos
teóricos
e
aspectos
socioculturais
vinculados
à
prática
comportamental da cultura informacional
no processo de inteligência competitiva.
A eficácia da inteligência competitiva em
uma organização depende em grande
parte de como a dimensão sociocultural
se estrutura e articula seus diversos
elementos. Uma perspectiva mais atenta à
cultura informacional acrescenta e adapta
à Ciência da Informação elementos da
função da cultura nas organizações como,
por exemplo, à linha de estudos de
usuários que, contribui com aspectos
como valores e rituais que interferem
diretamente
no
comportamento
informacional.

Abstract
This paper investigates theoretical and cultural
aspects linked to behavioral practice of
information culture in competitive intelligence
process to establish guidelines.

Keywords:

Informational
Culture;
Organizational
Culture;
Competitive
Intelligence;
Information
Management;
Knowledge Management.

A abordagem diferencia-se por voltar-se
às necessidades informacionais de
organizações competitivas, pois valoriza
as características socioculturais dos
indivíduos que participam dos fluxos de
informação em organizações desse tipo.
O objetivo geral da pesquisa se propõe a
investigar elementos teóricos e aspectos
socioculturais
vinculados
a
prática
comportamental da cultura informacional
no processo de inteligência competitiva
visando estabelecer diretrizes.
Os resultados se mostram oportunos, pois
não existem pesquisas de cultura
informacional voltadas à inteligência
competitiva que assumam como objetivo
identificar elementos definidores nessa
perspectiva.
2. Referencial Teórico
As principais áreas que compõem a noção
de cultura de informação se concentram
na
Ciência
da
Informação,
na
Comunicação, na Educação e na
Informática (BRIGITTE JUANALS apud
SOARES TORQUATO, 2007, p.56).
Não se trata de uma discussão nova ou
inovadora, uma vez que permeia diversas
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expressões usadas na Ciência da
Informação na tentativa de agregar, a um
mesmo termo, várias noções que possam
representar tanto o comportamento do
profissional da informação, quanto do
usuário, além de ter que incluir discussões
sobre o contexto de produção e uso. De
acordo com Menou (1997) a cultura da
informação aparece como justificativa
para os sucessos ou fracassos das
organizações, tornando-se um tema
requisitado
em
muitas
situações,
retomado sempre que se quer atribuir
créditos a um fenômeno sociocultural,
mesmo sem ter como explicar suas
consequências e causas.
Entende-se que a crítica lançada por
Menou ao uso do termo cultura da
informação, ocorre sobre todas as linhas
da Ciência da Informação ou corpos
teóricos que se apropriam do termo.
Menou (1997, p.167, tradução nossa)
adverte que a cultura da informação é
usada de maneira inapropriada e,
geralmente, recebe a compreensão de
que “[...] seria, portanto a atitude dos
indivíduos e dos grupos em fazer o melhor
uso da informação. Esta acepção tende a
limitar abusivamente seu papel ou etapa
da consumação da informação”. Nesse
sentido, o termo é tratado de maneira
restrita, seja quando vinculado apenas às
questões pedagógicas e de aprendizagem
de métodos ou ferramentas que
proporcionam autonomia ao usuário, seja
para explicar o sucesso de um país como
produtor e usuário de informação.
Assim, o desempenho de indivíduos ou de
empresas é automaticamente associado à
presença ou ausência da cultura da
informação. Menou apela a um tom crítico
quando se trata do uso do termo pela
área, pois segundo o autor, os estudos
sobre o assunto são superficiais na
medida em que não avançam em explicar
sobre a natureza, as condições e as
consequências pertinentes ao fenômeno
(MENOU,1997, p.167).
Temas envolvendo cultura e pessoas são
marginalizados na Ciência da Informação

(MENOU, 1997), daí a escassez de
teorias explicativas sobre esse fator na
área, principalmente se tais fatores estão
relacionados à abordagem da gestão.
Essa abordagem no âmbito da Ciência da
Informação, são considerados produtores
e usuários, estendendo à necessidade da
discussão para todo o ciclo da informação,
principalmente para o uso da informação,
tal como sugere Choo et al. (2008, p.793):
“[...] consideramos a cultura da
informação
como
aqueles
elementos
da
cultura
organizacional que influenciam na
gestão e no uso da informação.
Assim, a cultura informacional é
manifestada nos valores, normas
e práticas da organização que
tem um impacto em como a
informação é percebida, criada e
usada”.

A questão da cultura informacional das
empresas, conforme Bulinge (2002,
p.345), é um fenômeno que também tem
forte relação com o ambiente externo, ou
seja, o problema envolve fatores do
ambiente externo como, por exemplo,
sociais, econômicos e tecnológicos, e são
determinantes para a cultura informacional
expressa na organização.
O conceito de cultura informacional deve
conduzir as organizações a repensarem
tanto o modelo de organização como a
estrutura adotada, pois as barreiras ao
compartilhamento geralmente começam
na
própria
estrutura.
No
âmbito
sociocultural
deve
conduzir
comportamentos informacionais positivos
frente à presença da informação e das
tecnologias de informação e comunicação,
por meio de valores e normas. Além disso,
os ajustes ao contexto imposto pelo
ambiente externo precisam considerar
uma nova leitura dos processos de
comunicação e do papel da socialização e
da liderança para a criação de vínculos
com a organização, para a motivação, a
formação, o preparo e a orientação dos
indivíduos em relação às práticas
informacionais. A cultura informacional é
um conceito com efeitos comportamentais

WOIDA, L. M. Um estudo sobre os elementos da cultura informacional para a construção de diretrizes
no contexto da inteligência competitiva. In: VALENTIM, M. L. P. (Org.). IV Reunião da Linha de
Pesquisa ‘Gestão Mediação e Uso da Informação’: caderno de resumos. Marília: FUNDEPE
Editora, 2012. p.15-18; 126p.
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importantes para as organizações, pois se
trata da maneira com que a organização
valoriza e normatiza comportamentos
informacionais individuais e coletivos.
3. Procedimentos Metodológicos
Os procedimentos metodológicos da
pesquisa
seguem
uma
proposta
qualitativa, natureza encontrada com
frequência na maioria das pesquisas
sobre a cultura organizacional. Por se
tratar de uma pesquisa teórica, a pesquisa
bibliográfica tornou-se mais apropriada
para alcançar os objetivos.
4. Resultados Parciais
Diversas considerações foram construídas
no decorrer da revisão de literatura,
concentrando os resultados parciais na
identificação de elementos e processos
fundamentais, obtidos junto a perspectivas
de áreas importantes para os estudos da
cultura, bem como das contribuições da
literatura
consultada
sobre
cultura
informacional.
5. Considerações Parciais
A contribuição da cultura informacional
para a inteligência competitiva se
concentra em preparar e convencer as
pessoas para atuarem em um modelo de
gestão que exige colaboração das
pessoas,
principalmente
com
comportamentos informacionais voltados
não apenas a identificar as próprias
necessidades informacionais ou a buscar
informações
para
suprir
tais
necessidades, trata-se, sobretudo, de
compartilhar informações.
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Resumo
Esta pesquisa tem como objetivo contribuir
com os estudos da Cultura Organizacional em
ambientes empresariais ao destacar o valor
estratégico das informações contábeis nas
empresas de pequeno e médio porte. Posto
que, o núcleo mais profundo da cultura
organizacional, em nível de valores, crenças e
pressupostos, pode ser apontado como um
dos principais elementos impactantes na
escolha do processo de gestão da informação
contábil-financeira
como
estratégia
ou
exclusivamente para atender o fisco.

Palavras-Chave: Cultura Organizacional;
Gestão da Informação; Informação ContábilFinanceira.

1. Introdução
As Pequenas e Médias Empresas (PME)
têm desempenhado um papel relevante
na economia nacional, mas têm
enfrentado constantes desafios frente à
abertura das fronteiras econômicas e
acirramento da concorrência. Os fatores
econômicos e tributários têm sido
apontados como razão mais frequente
para o alto grau de mortalidade dessas
pequenas empresas, mas é possível que
a fraqueza na gestão dos diversos
recursos seja o principal fator subjacente.
Inferência que inclui a gestão da
informação, visto que, essa é destacada
por diversos autores, como insumo para
todos os tipos de organização, o que
insere a necessidade de sua gestão,
como qualquer outro recurso nas
organizações. Entre os diversos tipos de
informação necessária ao desempenho
das organizações tem destaque, nesse

Abstract
This research aims to contribute to studies of
organizational
culture
in
enterprise
environments highlighting the strategic value of
accounting information and its use small and
medium businesses. Whereas, the deepest
core of organizational culture, level of values,
beliefs and assumptions, can be pointed to as
a major factor impacting the choice of process
management of financial and accounting
information as a strategy or exclusively to
serve the public revenue.

Keyword: Organization Culture; Information
Management;
Information.

Financial

and

Accounting

estudo, aquela gerada pelo setor contábil,
considerado
unidade
informacional,
classificada como informação contábilfinanceira, assim denominada, pois
demonstra
a
situação
patrimonial,
econômica e financeira da empresa, ou
seja, um indicador da saúde da empresa.
Enquanto as abordagens tradicionais
parecem focar na técnica e no sistema
contábil, sob o enfoque da Ciência da
Informação, o foco é o usuário, na qual os
processos que constituem a gestão da
informação têm papel relevante nos
esforços de suprir as necessidades
informacionais e promover o uso da
informação.
O valor da informação pode ser medido
pela maneira como ela possibilita aos
seus usuários atingirem seus objetivos e
metas na organização (MORAES; FADEL,
2006).
Muitos
gestores
percebem,
erroneamente, a gestão da informação
resumida apenas em implantação de
equipamentos de tecnologias. Sendo que
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os vários elementos inerentes à
informação e conhecimento como, por
exemplo, a cultura organizacional e
informacional,
a
comunicação
organizacional e informacional, a estrutura
formal e a informal, a racionalização dos
fluxos e processos, são essenciais ao
processo de gestão da informação no
ambiente das organizações (VALENTIM,
2006).
Nesse sentido, ao trazer o conceito de
cultura para o contexto das organizações
buscam-se
subsídios
para
o
conhecimento de cultura organizacional e
sua relação com a gestão da informação
na geração de conhecimento como
suporte para o processo decisório. Diante
do exposto o presente estudo parte do
pressuposto que, a informação contábil é
um recurso estratégico que imprime a
necessidade de gestão e ainda que, as
novas exigências, de adequação à
tecnologia de informação, impostas às
PME, como o Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED implicam em
um alto nível de detalhamento de
informações contábeis para atender o
fisco. Entende-se que estas podem ser
geridas, para além do atendimento ao
fisco e, ampliar o alcance da informação
contábil como estratégia, ou seja, gerar
ativos de informação como suporte no
processo decisório. Entretanto, este
cenário
depende
dos
valores
direcionadores
do
comportamento
informacional, reflexão que orienta a
questão de pesquisa:
Qual a influência que a cultura
organizacional exerce na gestão da
informação contábil para geração de
ativos
de
informação
com
valor
estratégico, no ambiente das pequenas e
médias empresas?
Posto que, o núcleo mais profundo da
cultura organizacional, em nível de
valores, crenças e pressupostos, pode ser
apontado como um dos principais
elementos impactantes na escolha do
processo de gestão da informação que,
neste
estudo
tem
como
recorte

informação contábil. A escolha pode
incluir a gestão da informação como
estratégia de negócio e, perceber a
“obrigatoriedade do SPED” como uma
oportunidade em efetivar a gestão da
informação para amparar o processo
decisório, mas, por outro lado, pode ser
valorada exclusivamente para atender o
fisco. Com o intuito de responder a
questão da pesquisa o objetivo do
presente estudo é contribuir para a
Ciência da Informação, para os estudos
da cultura organizacional e da gestão da
informação e, ainda para as organizações
de pequeno e médio porte. O que é
possível,
mediante
a
articulação
conceitual e prática do comportamento
informacional e da gestão da informação
contábil-financeira para geração de ativos
de informação na construção do
conhecimento organizacional, de forma a
subsidiar o processo decisório. Sendo
que, a questão fundamental de análise
neste processo é a cultura organizacional,
considerando que esta pode agir como
elemento propulsor ou de entrave ao
comportamento rumo à gestão estratégica
da informação gerada pela implementação
do SPED. Muitos são os aspectos que
poderiam ser investigados no entorno
deste tema, na presente pesquisa,
definem-se como objetivos específicos:
 Identificar os conceitos e propriedades
de informação sob a perspectiva da CI
como aporte interdisciplinar para
análise da informação contábil;
 Relacionar a gestão da informação e
geração de ativos informacionais na
construção
do
conhecimento
organizacional como subsídio ao
processo decisório.
 Categorizar as informações contábeis
que alimentam o SPED e determinar
quais são os Ativos Informacionais que
podem ser gerados pela sua
implementação.
 Estabelecer
relação
entre
os
elementos da Cultura Organizacional e
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o valor estratégico da gestão da
informação.
 Investigar
o
comportamento
informacional como resultado da
cultura informacional no processo de
gestão da informação;
 Identificar e apresentar metodologia de
avaliação que auxilie no diagnóstico
da cultura organizacional no tocante à
gestão da informação para tomada de
decisões no ambiente empresarial.
 Apurar e analisar o nível de influência
que
a
cultura
organizacional/
informacional exerce na gestão da
informação contábil-financeira como
valor na estratégia de negócios no
ambiente das empresas calçadistas de
pequeno e médio porte da cidade de
Franca.
 Apresentar um modelo conceitual de
gestão da informação contábilfinanceira para geração de ativos
informacionais
a
partir
do
detalhamento
das
informações
contábeis pela implantação do SPED
nas PME calçadistas que leve em
consideração a cultura informacional
como
reflexo
da
cultura
organizacional.
2. Referencial Teórico
Entende-se que a “Ciência da Informação
pode fornecer um corpus teórico sobre
informação que propiciará a melhoria de
várias instituições e procedimentos
dedicados à acumulação e transmissão de
conhecimento” (BORKO, 1968, p.3). E,
que o papel do profissional da informação,
entre outros, é criar estudos e
metodologias para armazenar, recuperar e
transmitir a mesma, visto que Ciência da
Informação
explora
as
fundações
tecnológicas
e
de
mediação
da
informação e do conhecimento (ZINS,
2006).
Nas organizações a informação contábil
pode se distinguir dos outros tipos de
informações por ser: a) desenhada para

ser usada em decisões econômicas, b) de
natureza quantitativa e financeira sendo
de grande importância nas decisões do
que aplicar ou quanto financiar no
processo de gestão estratégica (CIA
1998). No estudo da informação contábil,
vários autores como Hendriksen e Breda
(1999), Niyama (2005), Weffort (2005),
Carvalho, Lemes e Costa (2006) e
Ludícibus et al. (2010) destacam a
importância da gestão da informação
contábil no tocante reconhecimento,
mensuração
e
evidenciação
das
informações contábeis e sua relação com
a legislação fiscal, legislação societária e
seu uso na gestão empresarial.
Muitos
empresários
de
pequenas
empresas atribuem a falta de interesse
pela gestão da informação contábilfinanceira por estarem envolvidos à área
produtiva (SMITH, 2000). Fato que leva à
inferência de que, sob a perspectiva de
alguns empresários a gestão da
informação contábil é tida como não
produtiva subestimando sua contribuição
ao desempenho administrativo e seus
reflexos na eficiência operacional e
financeira.
No sentido de entender como uma
informação possa ser produtiva é
necessário observar a colocação de Choo
(2006) que destaca as três arenas da
criação e uso da informação. E ainda,
entender que a estreita interação entre a
desregulamentação de mercados e as
novas tecnologias da informação é
apontada como facilitadora na abertura de
novos mercados, desde que focada à
questão da necessidade de uma
capacidade informacional extremamente
maior pelas empresas participantes nesta
era de transformação econômica e
tecnológica (CASTELLS, 1999).
A informação como recurso estratégico
tem custo, preço e valor. O que imprime a
necessidade de gestão com a mesma
atenção com que os recursos financeiros,
materiais e humanos são geridos. Para
tanto serão investigados os estudos de
Davenport e Prusak (1998), Choo (2006),
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Valentim (2008), Moraes e Fadel (2008),
Ellis, Peter e Desouza (2009).
Para vários autores, como Ellis e Desouza
(2009), a gestão da informação no
contexto das organizações sob a ótica da
Ciência da Informação (CI) se estabelece,
na intersecção de pessoas, informações e
tecnologia e, exige esforços para dar
sentido de como esses três elementos se
interagem, se influenciam mutuamente e
como mudam percepções e geram
aprendizado.
Nesse contexto, o fisco tem aproveitado
os benefícios da tecnologia da informação
para aperfeiçoar seus controles, aprimorar
o combate à sonegação e obter as
informações
fiscais
com
maior
credibilidade, confiabilidade e em tempo
hábil. Com uma grande adesão de
esforços entre União, Estados, Distrito
Federal e municípios, foi instituído o
Sistema Público de Escrituração Digital –
SPED – que permite o acesso
compartilhado de informações contábeis
entre estas entidades, uma vez que
transforma
em
digitais
todas
as
obrigações fiscais e contábeis das
empresas, como a emissão de nota fiscal,
a escrituração fiscal e a escrituração
contábil. Dessa forma, as empresas,
aquelas optantes pelo Regime Fiscal de
Tributação de Lucro Real, estão obrigadas
à adequação da tecnologia imposta pelo
SPED desde 2009 e de certa forma as
demais serão impelidas a se organizarem
para realização de negócios neste
ambiente em que a tecnologia favorece a
fiscalização. O destaque, neste estudo, é
que esta obrigatoriedade pode ser vista
como uma oportunidade em gerar
benefícios para a gestão empresarial
como um todo e não apenas para atender
o fisco. Isso é possível para a empresa
que valorar o nível de detalhamento e
sistematização informacional imposto pelo
SPED.
Entende-se que, a partir do banco de
dados gerado para alimentar o SPED é
possível gerar “ativos de informação”,
assim
referidos
pelos
autores

Oppenheim, Stenson e Wilson (2003), no
sentido que constituem um guarda-chuva
de
categorias
de
informações
consideradas
insumos
do
fazer
organizacional, um instrumento capaz de
gerar vantagem competitiva de forma
sustentável. Visto que, a partir da análise
dessas categorias é possível gerar
conhecimento para subsidiar o processo
de tomada de decisões.
Para
tanto,
há
necessidade
de
sistematizar a gestão da informação, que
se constitui de vários processos
relacionados entre si, mas, que precisam
ser gerenciados de forma individual. Para
essa linha de estudo, resgata-se em Choo
(2006, p. 404) o “Modelo processual de
administração da informação” elaborado
pelo autor em 1995, que tem como foco a
gestão da informação organizacional em
termos de necessidades, busca e uso da
informação. O modelo apresenta um ciclo
contínuo composto de seis processos com
correlação entre si. O autor ainda destaca
que a geração e transformação da
informação
em
conhecimento
são
moldadas pela cultura organizacional. Isso
está implícito na forma de como a
empresa estabelece suas prioridades e
seus propósitos, na especificação de
processos, regras e funções na gestão da
informação.
Schein (2009) destaca três níveis da
cultura
organizacional
os
quais
fundamentam o estudo de cultura nas
organizações. Para Pettigrew (1996) a
cultura organizacional é retratada por
como um sistema de significados que é
aceito coletivamente por determinado
grupo durante específico tempo e que
interpreta para as pessoas as suas
próprias experiências e situações. A
descrição dos elementos que constituem e
inserem
significados
à
cultura
organizacional, seu funcionamento, e
ainda, as mudanças comportamentais
causadas por eles, são maneiras de dar à
cultura um tratamento mais concreto ou
de mais fácil identificação. A cultura
organizacional se apresenta como alicerce
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de qualquer modelo de gestão de que se
pretenda aplicar, entende-se que ela
facilita ou impede o desencadeamento
das várias fases do processo de gestão
da informação o que caracteriza a cultura
informacional como
Uma cultura na qual o valor e a
utilidade da informação são
reconhecidos por alcançar êxito
operacional e estratégico, onde a
informação forma a base do
processo de tomada de decisão
organizacional e, a tecnologia de
informação
é
prontamente
explorada para permitir um
eficiente sistema de informação
(CURRY; MOORE, 2003, p.94).

Corroborando, Choo et al. (2008) afirmam
que a cultura informacional se manifesta
nos valores da organização, normas e
práticas que têm um impacto sobre como
a informação é percebida, criada e usada.
Freitas (2007) destaca a influência desses
valores na indicação das questões
prioritárias e no tipo de informação que é
mais relevante no processo decisório.
Entretanto, com a gestão dos processos
de informação e de conhecimento é
possível impelir-se na aprendizagem
constante, o que inclui o desuso de
pressupostos, normas e crenças que
perderam validade para mobilizar o
conhecimento e a experiência de seus
membros para gerar inovação e
criatividade (VALENTIM, 2008).
A cultura organizacional sendo resultado
de um longo processo de existência de
uma organização implica que, qualquer
necessidade de mudança pode se tornar
um processo demorado (FADEL, 2009).
Todavia, a autora completa que cultura
organizacional pode oferecer os caminhos
para se trabalhar a gestão da informação
e do conhecimento e, introduzir inovações
tecnológicas e organizacionais.
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa é de natureza descritivaexplicativa e revela um corte transversal.
Os dados serão coletados pelo método

survey, as variáveis do questionário serão
avaliadas por meio da escala de Likert e
para análises estatísticas os dados serão
trabalhados com o programa SPSS Statistical Package for Social Science.
A população a ser estudada será o
ambiente das empresas calçadistas de
Franca de pequeno e médio porte que
abriga o maior parque fabril de calçados
masculinos do país com 467 indústrias
calçadistas. Dessas, serão selecionadas
aquelas associadas ao Sindicato das
Indústrias de Franca, classificadas como
de pequeno e médio porte pelo critério da
Legislação Societária e enquadradas em
alguma modalidade do SPED.
4. Resultados Parciais
A avaliação da cultura organizacional no
ambiente informacional remeterá ao
desvelamento da cultura informacional, ou
seja, dos aspectos que influenciam o
comportamento voltado à gestão e uso da
informação. Para contribuir neste quesito
do presente estudo, foi solicitada e sendo
concedida
uma
bolsa
doutorado
sanduiche CAPES/Fundação Carolina
para pesquisa na Universidade de
Granada-Espanha.
A discussão teórica dos conceitos de
informação, de gestão da informação e do
conhecimento, de ativos informacionais,
da contabilidade fiscal, societária e
gerencial, da cultura organizacional e
informacional favoreceu a construção do
modelo de gestão da informação contábil
sob o foco da cultura organizacional e
elaboração do instrumento de pesquisa.
5. Considerações Parciais
No ambiente das pequenas e médias
empresas, a origem de certos elementos
da cultura organizacional pode estar
relacionada com base em valores,
crenças e pressupostos de seus
dirigentes. Em consequência, ocorre
influência na indicação das questões
prioritárias e, portanto na gestão da
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informação contábil-financeira como valor
estratégico no processo decisório, em
decorrência da centralização de poder no
dirigente ou do profissional responsável
pela gestão da informação.
Entretanto, se a cultura informacional for
bem estruturada sob a abordagem
sistêmica promoverá a gestão integral da
informação, inserindo esta como uma
prática
cotidiana
na
organização,
propiciando a síntese da cultura
organizacional e informacional.
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Resumo

Abstract

O estudo destaca o leitor de jornal na
perspectiva da mediação da informação. A
Análise do Discurso subsidia a pesquisa
quanto à constituição do leitor do Jornal Bom
Dia Bauru, observando seu processo de
interpelação em sujeito em certas condições
de produção.

The study highlights the newspaper reader
from the perspective of the mediation of the
information. The Discourse Analysis will
subsidize the research on the constitution of
the reader of the Bom Dia Bauru newspaper,
noting his process of questioning in subject to
certain conditions of production.

Palavras-Chave: Mediação da Informação;

Keywords:

Informação e Leitura; Discurso; Leitor.

1. Introdução
Para refletir sobre a questão da leitura, é
preciso ir além dos estudos e campanhas
que se baseiam somente em livros.
Estudos da Associação Mundial de
Periódicos (WORLD..., 2009) assinala que
no
início
da
década
havia
aproximadamente 488 milhões de leitores
de jornais e, agora, estima-se que 1,9
bilhão, ou seja, 34% da população
mundial são leitores de jornais. O jornal é
o suporte com maior frequência de leitura
no Brasil, ficando a frente dos livros,
revistas e textos da internet, com 20% de
leitura diária, segundo a pesquisa
“Retratos da Leitura” (AMORIM, 2007),
que aponta, ainda, que 48% dos
brasileiros, ou 83,3 milhões, são leitores
de jornais. Com o aumento de publicações
voltadas às classes populares, os jornais
integraram novo público leitor, e
avançaram diversas posições entre os dez
diários de maior circulação no país
(ASSOCIAÇÃO..., 2010).
O projeto de pesquisa pretende investigar
a mediação na leitura do jornal impresso,

Information
Mediation;
Information and Reading; Discourse; Reader.

tendo por objetivo o leitor, com vistas a
sua prática de informação e leitura diária.
A leitura de jornal como uma prática é um
fazer, uma forma de mediação entre
produtores e leitores numa situação
histórica particular.
No Estado de São Paulo, o destaque é
para os jornais da Rede Bom Dia, que
surgiu em 2005, ancorada no aumento da
circulação de jornais voltados às classes
populares.
De
forma
específica
trabalharemos somente com o jornal Bom
Dia Bauru, por ser um dos primeiros
jornais da rede a ser lançado no interior e
por este, também, possuir circulação
destacada com relação aos outros jornais
da mesma cidade, especialmente na
venda avulsa em bancas.
2. Referencial Teórico
O propósito da pesquisa é o de investigar
a leitura como prática, com ênfase na
mediação, ancorada na perspectiva da
Ciência da Informação. O que se busca é
a mediação possível na relação leitorjornal, levando a uma análise da produção
textual do e sobre o leitor, a fim de
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perceber o leitor real que emerge do
discurso produzido, sua prática de leitura
e os efeitos de sentido (PÊCHEUX, 1995).
A leitura é parte constitutiva da circulação
e apropriação da informação na
sociedade, em que não há discurso que
seja produzido e lido fora de determinadas
condições
sociais,
institucionais,
econômicas e políticas. Kobashi e Tálamo
(2003) afirmam que na área da Ciência da
Informação há cada vez mais um
deslocamento gradual da perspectiva
patrimonialista
para
as
questões
informacionais
e
comunicacionais,
promovendo
reformulações
teóricas.
Assim, se a informação, era vista como
estoque a ser preservado, também passa
a ser vista em relação aos processos de
circulação, que assumem importância
social, bem como o seu acesso e
distribuição, enfatizando sua natureza
pública: “A informação não se apresenta
mais como uma questão individual, é um
problema social” (KOBASHI; TÁLAMO,
2003, p.11).
E, em tal contexto, o que se apresenta,
afirma Ramonet (2003), não é o mundo da
informação apenas, mas um universo bem
complexo, em que grandes empresas
atuam com importantes papéis no campo
da informação. Para Capurro (2003), a
informação, não toma como referência um
sujeito
ou
usuário
isolado,
mas
determinada comunidade ou grupo e um
campo específico de conhecimento ou de
ação na qual o usuário (ou leitor) está
implícita ou explicitamente inserido.
Lefebvre
(2010)
afirma
que
no
materialismo dialético, a pesquisa deve
abandonar o ponto de vista do fato e do
indivíduo isolado, para contemplar o
conjunto, o devir e o processo histórico.
Assim, para compreender a constituição
do sujeito leitor de jornal numa
perspectiva de mediação da informação,
não se compreende a informação como
neutra ou transparente, um registro, ou
como dados a serem armazenados, mas
como algo que só existe na relação entre
sujeitos (ALMEIDA JR., 2009):

Esse objeto da Ciência da
Informação não seria logo uma
“coisa”, ou uma “essência” de
uma região de fenômenos, mas
um conjunto de regras e relações
tecidas entre agentes, processos
e
produções
simbólicas
e
materiais
(GONZÁLES
DE
GÓMEZ, 1990, p.121).

A informação se concretiza na relação, o
que pressupõe atores envolvidos no
processo, e não apenas uma transferência
de um ponto a outro, pois ela não se
apresenta construída, como algo dado. O
que nos leva a questionar: “A informação
deve ser vista apenas com caráter
instrumental?” (ALMEIDA JR., 2009, p.
99).
3. Procedimentos Metodológicos
Pode-se dizer que essas questões que
relacionam o discurso ao seu público leitor
fazem dialogar a Ciência da Informação e
a Análise do Discurso, ambas numa
perspectiva materialista, a qual vem como
um apoio analítico que remete ao contexto
e situação que produzem um discurso em
circunstâncias dadas, ou seja, em certas
condições de produção (PÊCHEUX,
1997). O conceito de condições de
produção compreende os sujeitos e a
situação, mas também a memória, que faz
parte do discurso. Envolve, em sentido
estrito, as circunstâncias da enunciação, é
o contexto imediato, e no sentido amplo, o
contexto sócio-histórico, ideológico, como
também a história (ORLANDI, 2009).
O discurso, entendido como “[...] efeito de
sentido entre interlocutores” (PÊCHEUX,
1995), é determinado pelas posições
ideológicas que estão em jogo no
processo sócio-histórico, podendo mudar
de sentido de acordo com as posições
daqueles que o empregam. Nesse
sentido, a Análise do Discurso subsidiará
o presente estudo quanto à prática de
informação e leitura do leitor do Jornal
Bom Dia Bauru, levando-se em conta o
discurso presente na seção de cartas de
leitores.
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4.

Resultados Parciais

Os resultados parciais da análise apontam
que as práticas de leitura dizem respeito à
constituição do sujeito leitor, e não
compreende apenas uma relação entre
um sujeito e um objeto, mas a situação
social e as circunstâncias em que esses
estão envolvidos. As práticas de
informação e leitura compreendem o leitor
e as condições socio-históricas em que
este vive, envolve o tratamento dos textos,
suas técnicas e a situação econômica e
política, levando também a uma análise
da circulação dos textos e de aspectos
institucionais (NUNES, 1994). A Ciência
da Informação, sendo uma mediadora da
informação e sua representação na
sociedade, preocupa-se com o lado
humano dessas práticas de leitura e
informação, considerando os agentes
envolvidos no processo de informar e de
serem informados nos mais variados
contextos sociais. E todo sistema de
informação, para conseguir um feedback
deve preferir estabelecer um sistema com
usuários
em
condições
reais
(FIGUEIREDO, 1994).
Para investigar as práticas de informação
e leitura no jornal diário, as cartas de
leitores são um material importante, pois o
que acontece com o leitor acontece com o
conjunto que ele representa (DINES,
2009). Para Marocco (2006) a questão a
ser pensada é em torno da existência do
leitor no interior dos jornais, sua presença
no discurso do jornal. A seção de cartas
de leitores do jornal Bom Dia Bauru é
denominada “A voz e a vez do leitor”, e
tem circulação diária, ocupando a página
07 do jornal, sendo uma subseção da
página “Sua opinião”, num espaço bem
destacado. E a análise das cartas
demonstram as condições em que se
produz o leitor, os materiais de leitura, a
circulação e o acesso, a existência de
leituras diversas e as diferentes formas de
apropriação de um mesmo texto.

5. Considerações Parciais
A análise vem demonstrando que a
prática de informação e leitura do leitor do
jornal Bom Dia Bauru compreende a
leitura como uma mediação entre leitores
e produtores numa situação particular: a
mudança de editorias realizada pelo jornal
em setembro de 2010 e a recepção dos
leitores na seção de cartas em relação a
sua prática leitora. A prática de leitura
envolve uma relação com o objeto, o uso
e a apropriação da informação, às
condições em que se desenvolve essa
prática, questões de gênero e os efeitos
de sentido que se podem observar pelo
discurso do leitor.
Sendo
o
discurso
uma
prática
contraditória,
também
existem
as
condições de possibilidades, em que o
leitor é construído como aquele que não
apenas fala à publicação, mas que se
apresenta como sujeito leitor no ato do
discurso. Essas são as questões que
pretendemos confrontar pela análise das
cartas de leitores do jornal Bom Dia
Bauru, numa tentativa de entender o leitor
constituído como sujeito no e pelo
discurso, numa rede que circula
informações e poder.
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Resumo
O indivíduo na sociedade da informação e do
conhecimento é passível de situações de
stress sempre que se defronta com
incongruências ambientais. No contexto
organizacional são os fluxos informacionais
que, convergidos e ou emanados dos
indivíduos, subsidiam o processo decisório. A
informação, no entanto, toma sentido a partir
da percepção do sujeito. As organizações
procuram exercer ações no sentido de
interferir nesses fluxos uma vez que as
informações podem representam elemento
estratégico na condução de suas atividades.
São os valores culturais relacionados à
mediação da informação que deveriam nortear
as interferências nos fluxos, porém nem
sempre essa congruência se realiza causando
stress que coloca o indivíduo na condição de
enfrentamento interferindo diretamente em seu
comportamento decisório. A questão a ser
respondida: quais as repercussões das
interferências nos fluxos de informações permeadas pelos valores informacionais - sob
a
percepção
do
indivíduo
em
seu
comportamento decisório e qual modelo
propiciaria o alinhamento cultural das ações
de interferências das organizações? Pretendese tipificar os principais conjuntos de valores
informacionais em contraposição com as
interferências nos fluxos informacionais sob a
percepção
individual
avaliando
as
repercussões
no
seu
comportamento
decisório. Objetiva-se a proposição de um
modelo que possibilite a captação dos
conjuntos de valores informacionais e
consequente alinhamento dos processos de
interferências nos fluxos de informação. A
pesquisa é de campo, por meio da aplicação
de questionário e entrevistas para os alunos
de pós-graduação lato sensu em gestão
empresarial das universidades federais
brasileiras.

Palavras-Chave:
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Abstract
The individual in the information and
knowledge society is likely to stress situations
when faced with environmental incongruities.
In the organizational context are the
information flows that converged and
originating from individuals subsidize the
decision process. The information, however,
takes its meaning from the subject's
perception. Organizations seek to exercise
actions to interfere with these flows because
the information may represent a strategic
element in the conduct of their activities.
Cultural values are related to the mediation of
information that should guide the interference
in the flow, but not always this congruence
takes place causing stress that take the
individual in coping condition interfering
directly in its decision-making behavior. The
question to be answered: what are the effects
of interference in the flow of information informational permeated by the values - in the
individual's perception of their behavior and
decision-making model which would provide
the cultural alignment of the actions of
organizations of interference? It aims to typify
the main informational sets of values as
opposed to interference in the information
flows in the individual perception evaluating
the impact on decision-making behavior. The
additional target is to propose a model that
enables the capture of informational sets of
values and consequent alignment of the
processes of interference in the flow of
information. The research is of the field,
through a questionnaire and interviews to
students graduate in business management in
the broad sense of the Brazilian federal
universities.

Keywords:
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1. Introdução
Estudar a percepção individual e seus
reflexos no comportamento decisório na
atual sociedade exige a consideração dos
efeitos que a incongruência percebida
entre valores declarados e ações
executadas causa no estado emocional e
consequentemente no comportamento do
indivíduo. Principalmente envolvendo o
trato com a informação.
Estudos visam assim analisar, portanto, o
impacto; a influência do stress e
sentimentos correlatos na atividade
produtiva. Esses sentimentos por seu
turno seriam derivados do aumento da
tensão nas unidades laborais e das
interferências e distrações ocorridas no
mesmo contexto. Como quando a
organização intervém nos fluxos de
informação.
Na sociedade da informação e do
conhecimento
são
os
fluxos
informacionais que, convergidos e ou
emanados dos indivíduos, constituem um
dos principais elementos de sua
construção. A construção contínua
(SCHEIN, 1982) é uma função vital das
organizações. “A hegemonia econômica e
social é exercida não mais pelos
proprietários dos meios de produção, e
sim por aqueles que administram o
conhecimento e podem planejar a
inovação” (TARAPANOFF, 2001).
A informação que subsidia os processos
decisórios e que viabiliza a criação de
conhecimento com vista à inovação, no
entanto, só faz sentido a partir de sua
relação com o sujeito do processo de
decisão. Como seu processamento é feito
na mente humana, a organização que
deseja inovar deve agir primeiramente na
compreensão e incentivo do indivíduo. É
dinâmica, e é ela que mantém as
organizações
unificadas
(MORAES;
FADEL, 2007). A maior parte dos
indivíduos está de alguma forma inserida
num
contexto
organizacional,
principalmente empresarial. Essa inserção
forma o que se denomina de “contrato
psicológico” (SCHEIN, 1982, p.18) devido

ao fato de que “[...] há um conjunto não
explícito de expectativas” atuando intraorganizacionalmente.
Questão de pesquisa: Procurar-se-á
responder: quais as repercussões das
interferências nos fluxos de informações permeadas pelos valores informacionais sob a percepção do indivíduo em seu
comportamento decisório e qual modelo
propiciaria o alinhamento cultural das
ações
de
interferências
das
organizações?
Objetivo geral: pretendem-se a proposição
de um modelo de ação efetiva por parte
das organizações sobre os fluxos
informacionais internos de forma a
contribuir para a eficácia decisorial a partir
do alinhamento entre valores e ações
informacionais. Visa contribuir com a
discussão e construção da base teórica da
Ciência da Informação, de forma
interdisciplinar, e servir como contribuição
metodológica para as sociedades de
prática no que se refere às decisões
individuais nas organizações.
Para o atendimento ao objetivo geral se
estabelecem alguns objetivos específicos:
i) identificar e tipificar os conjuntos de
valores informacionais de interferência
nos fluxos de informações com base na
percepção do indivíduo; ii) diagnosticar as
repercussões das interferências nos fluxos
informacionais no processo decisório dos
indivíduos nas organizações; e iii) propor
um modelo de ação efetiva de
alinhamento dos valores e ações de
interferência nos fluxos informacionais de
forma a contribuir para a eficácia
decisorial.
1. Referencial Teórico
Ao estudar os fluxos informacionais, não
se pode ignorar algumas características
relacionadas à informação que a fazem
elemento fundamental na criação de
conhecimento e no processo de tomada
de decisão. Ela influencia a percepção
humana, “[...] proporciona um outro ponto
de vista para a interpretação de eventos
[...]” (TAKEUCHI; NONAKA, 2008, p.56),
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podendo ser abordada sob o aspecto
sintático e semântico, ou seja, em termos
de volume e significados. Esse último
relevante para o processo de criação de
conhecimento.
Os
indivíduos
se
organizam em prol de objetivos comuns
formando a sociedade. As organizações
empresariais podem ser vistas como
microssociedades
influenciadas
e
influenciadoras da macrossociedade da
informação e do conhecimento. Para
Schein (1982, p.12) elas são “[...] uma
coordenação planejada de atividades de
uma série de pessoas [...]”.
Os ambientes, nos quais a informação é
elemento primordial como no caso das
organizações, se apresentam como
campo fértil de estudo, o que se deve ao
fato de envolver inúmeros fatores de difícil
quantificação e ou qualificação. Isso se dá
principalmente em relação à compreensão
do comportamento informacional dos
indivíduos,
porque
o
universo
informacional “[...] é extremamente
complexo [...]” (VALENTIM, 2007, p.13).
Potencialmente as organizações estão
focadas nos estímulos (incentivos) à
criação de insights e na capacitação
decisória e acabam, algumas vezes,
ignorando a característica perceptiva do
indivíduo o que impõe riscos, pois o
estímulo “[...] pode ter consequências
imprevistas por evocar um complexo de
reações [...]” (MARCH; SIMON, 1970,
p.62). Ocorre que existem fatores
situacionais que impactam diretamente a
motivação do indivíduo tomador de
decisão sendo que um dos principais se
refere ao contexto organizacional, ou
ambiente no qual ocorrem os fluxos
informacionais (SCHEIN, 1982).
Compreende-se,
no
entanto,
a
necessidade
das
organizações
interferirem nos fluxos informacionais de
modo a incentivar seus subsistemas e
indivíduos a desenvolverem um espírito
de socialização das informações para
impulsionar a criação de conhecimento.
A
depender
da
interferência
da
organização nos fluxos informacionais, de

como as informações são disponibilizadas
e qual o volume e qualidade dessas, o
indivíduo poderá ter um comportamento
de aceitação ou de aversão. É a
organização que pode pela adoção de
políticas adequadas, criar o ambiente
propício para que flua a criação de
conhecimento e os processos de tomada
de decisão. Fatores comportamentais
determinam mais a escolha do que os
elementos normativos (GARCIA, 2008),
ou seja, se o conhecimento pode ser
criado por experiências individuais que
emanam de elementos comportamentais,
então a percepção humana tem papel
determinante no processo de viabilização
do ambiente para a criação do
conhecimento. Essa percepção pode levar
ao stress.
Os estudos envolvendo stress sob essa
denominação ou na forma implícita
durante muito tempo não envolviam uma
estruturação ou uma sistematização que
lhe concedesse o caráter de processo
como conhecemos atualmente. É comum
nos primeiros estudos da área de
medicina encontrar o stress sendo
considerado como um fator causador de
determinadas patologias sem, no entanto,
tê-lo como objeto específico de estudo
como observado mais tarde e atualmente.
Segundo Lazarus e Folkman (1984, p.2)
Hans Selye, já no ano de 1936, faz o uso
do termo de forma técnica e muito
especial
para
significar
um
“[...]
orquestrado conjunto de defesas do
organismo contra algumas formas de
estímulos nocivos (incluindo ameaças
psicológicas)” que Selye denomina de
General Adaptation Syndrome. Stress
segundo a visão de Selye não
representava uma demanda ambiental
(denominada por ele de estressores), mas
sim um conjunto psicológico universal de
reações e processos criados para cada
demanda.
A visão de que o stress representa uma
resposta a determinadas demandas serve
de base para os estudos de coping à
medida que pressupõe um conjunto de
ações efetivas no sentido de restauração
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do equilíbrio do indivíduo em relação ao
meio ou ambiente da qual emergem os
elementos estressores. Essa forma de se
abordar o stress leva-nos a compreendêlo como um organizado processo
psicológico de defesa.
A influência dos estímulos sobre o
comportamento
decisório
(GARCIA,
2008), o que nesta proposta de pesquisa
são representados pelas informações
disponibilizadas e ou infundidas no
ambiente organizacional, é estudada
principalmente pela psicologia, porém,
tem importante destaque na teoria das
organizações referente ao processo de
influência no ambiente. March e Feldman
(1981) dizem que esses estudos
envolvem a dialética entre estudos da
informação (Ciência da Informação e
interdisciplinares) e economia.
March e Simon (1970) descrevem que a
partir dos processos de influência,
desenvolvidos nas organizações, ocorre o
gestalt psicológico que eles definem como
um quadro de referência que é evocado a
partir dos estímulos à ação.
A ação ocorre na busca de soluções a
problemas de decisão, geralmente factual
e que implica em consequências
imediatas, de médio ou de longo prazo,
diretas ou indiretas. As consequências,
independentemente de sua classificação
integram o processo de decisão.
O administrador toma decisões e as
executa
com
os
olhos
fixados,
concomitantemente, no assunto imediato
e no efeito dessas decisões sobre
situações futuras, isto é, sobre as
repercussões para a organização. Sempre
que o administrador leva em consideração
essas consequências indiretas, está
preocupando-se com a organização.
(SIMON, 1965, p.18).
2. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa se classifica como teóricoempírica uma vez que procurará interagir
com as abordagens teóricas, mas ao
mesmo tempo pontuando com os dados

coletados e suas análises a partir da
observação da realidade. É explicativa à
medida que nesse tipo de pesquisa o
objetivo principal é tornar o fenômeno
mais inteligível justificando seus motivos,
esclarecendo quais fatores contribuem
para sua ocorrência. Utilizar-se-á de
ferramental estatístico para a análise dos
dados coletados via questionário de
pesquisa e entrevistas. A população a ser
pesquisada é a de alunos de cursos de
pós-graduação lato sensu em gestão de
empresas das universidades federais
brasileiras.
3. Resultados Parciais
O referencial teórico já permite o
estabelecimento de algumas importantes
relações que corroboram com a proposta
da pesquisa.
Pode-se destacar a forte influência da
cultura e dos valores culturais no
comportamento humano o que pode ser
transladado para o contexto das
organizações especificamente no que se
refere aos fluxos e interferências
informacionais.
Também é possível se estabelecer uma
relação de causa e efeito entre
percepções de incongruência e os
sentimentos de stress.
Quando em situação de stress o indivíduo
passa a estabelecer estratégias de coping
pautadas no resultado de sua avaliação
das situações estressantes.
Todo processo de avaliação e coping
implica em desgaste e em alterações
psicológicas e comportamentais que
podem interferir diretamente na eficácia
decisorial.
4. Considerações Parciais
Realizou-se a pesquisa bibliográfica sobre
os principais aspectos teóricos do tema
central da pesquisa que permitiu concluir
que há espaço para um aprofundamento
no estudo das interferências nos fluxos
informacionais, mas, sobretudo para a
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contribuição metodológica para a ação
efetiva por parte das organizações nos
fluxos informacionais.
A possibilidade de se obter um modelo
que permita a visão crítica dos
relacionamentos e repercussões dos
temas aqui tratados: cultura e valores
informacionais; interferências nos fluxos
de
informação;
percepção;
stress;
avaliação; coping e comportamento
decisório são eminentes a partir dos
indícios já levantados.
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Resumo
Esta pesquisa tem o objetivo de verificar se os
cursos de biblioteconomia do país têm
preparado seus alunos para atuar como
agentes
promotores
da
competência
informacional, incluindo em seus currículos os
conteúdos a respeito do assunto. Dessa
forma, será realizado um estudo documental,
utilizando-se de uma abordagem qualitativa.
Para a análise será realizada a técnica de
análise de conteúdo.
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1. Introdução
A Competência informacional (CI) é
necessária às pessoas de todas as áreas,
de todos os níveis educacionais e em
todos ambientes de aprendizagem e de
trabalho, já que tem por objetivo propiciar
a capacitação contínua dos indivíduos,
pois ao buscarem os conteúdos
informacionais e ampliarem as suas
pesquisas, os indivíduos se tornam mais
autônomos e assumem um controle maior
sobre
o
próprio
processo
de
aprendizagem (ACRL, 2000).
No contexto educacional, idealmente a
competência informacional deve ser
integrada ao planejamento educacional,
ao currículo e ao plano de ensino.
No Brasil, o profissional bibliotecário é o
principal responsável por divulgar para as
instituições educacionais e ao seu corpo
de profissionais a proposta da CI, de
modo a promovê-la como parte integrante
do processo de ensino-aprendizagem.

Abstract
This
study
aims
to
verify
whether a proportional sample of librarianship
in the Brazil has prepared its students to act
as promoters
of information
literacy,
including the content in their curricula on the
subject. Thus, a detailed desk study, using a
qualitative approach. For the analysis will
be applied the technique of content analysis.

Keywords:
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Curriculum.
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Neste sentido, algumas questões devem
ser objeto de reflexão sobre a formação
deste profissional: Será que os currículos
dos cursos de biblioteconomia estão
contemplando os conteúdos acerca da
competência informacional? Será que as
escolas estão proporcionando uma
formação pedagógica para que atuem
como mediadores da informação e do
aprendizado através de programas
instrucionais?
Na presente pesquisa, parte-se do
pressuposto
de
que
as
escolas
formadoras
devem
oferecer
os
fundamentos para o desenvolvimento da
competência informacional do bibliotecário
no período da graduação. Para tanto, fazse necessário refletir sobre os conteúdos
curriculares designados pelas escolas, de
modo a oferecer subsídios necessários à
inclusão da temática na grade curricular
dos cursos.
Portanto, tem-se por objetivos gerais
verificar se os cursos de Biblioteconomia
do país têm preparado seus alunos para
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atuar como agentes promotores da
competência informacional, incluindo em
seus currículos os conteúdos previstos
nos padrões para os bibliotecários ACRL
(2007; ATLC; CSLA, 1997), bem como
identificar aspectos que possam ser
adequados na formação do profissional, a
fim de que as escolas possam propiciar a
aquisição da CI e do conhecimento
necessário
para
que
os
futuros
bibliotecários atuem com a mesma.
Os objetivos específicos da pesquisa são:
analisar os currículos e as ementas das
disciplinas dos cursos de Biblioteconomia
do país, visando identificar se estes
abordam
conteúdos
referentes
às
competências informacionais tendo como
parâmetro os padrões da ACRL (2007) e
da ATLC; CSLA (1997); bem como
comparar os resultados obtidos com os
referidos parâmetros e com a literatura da
área; verificar se os cursos têm oferecido
uma formação que contemple aspectos
pedagógicos para preparar o aluno para
atuar como instrutores de programas
instrucionais.
2. Referencial Teórico
O
bibliotecário
de
hoje
precisa
desenvolver competências que devem
estar coadunando com as mais altas
metas de desenvolvimento do País.
Espera-se deste profissional que ele
esteja preparado
para
administrar,
negociar e consolidar produtos de
informação nas diferentes organizações,
privadas e públicas, com um compromisso
de liderança, além de atitude inovadora e
criativa (FLORES; VARGAS, 2007). Tal
expectativa cresce ainda mais em face da
aprovação da Lei Nº. 12.244/2010, que
determina
a
universalização
das
bibliotecas em todas as instituições de
ensino públicas e privadas do País
(BRASIL, 2010).
As instituições de ensino passam a ter
obrigatoriamente bibliotecas escolares,
devendo a implantação ocorrer num prazo
de dez anos contados a partir da data de

publicação da nova Lei supracitada. No
entanto, ressalta-se que a instalação de
bibliotecas nas escolas não trará, por si
só, mudanças no processo de ensinoaprendizagem. A base para que a
biblioteca funcione adequadamente é por
meio da criação de um ambiente de
aprendizagem significativo e a adoção de
programas de competência informacional,
bem como a integração destes aos
currículos escolares e o trabalho conjunto
entre os bibliotecários e os professores
visando beneficiar toda a comunidade
escolar.
Em tese, devido às competências e
habilidades que os bibliotecários devem
adquirir no período de formação
acadêmica, considera-se que este é
profissional
mais
qualificado
para
promover
ações
educacionais
nas
bibliotecas por meio de atividades de
competência informacional.
Para Virkus et al. (2005), os profissionais
bibliotecários têm uma função específica
no contexto em que uma pessoa se torna
competente em informação, por facilitarem
o acesso a informação e ajudarem a
satisfazer
as
necessidades
informacionais, bem como auxiliarem a
tornar o indivíduo mais independente no
uso da mesma.
Neste sentido, os autores atestam que os
estudantes
das
escolas
de
Biblioteconomia e Ciência da Informação
devem: estar atentos à competência
informacional como um conceito; tornar-se
pessoas competentes em informação;
aprender alguns aspectos chave acerca
do ensino dessa competência.
A competência informacional tem sido
suscitada como um componente curricular
nas escolas de Biblioteconomia e Ciência
da Informação no contexto europeu e em
nível mundial. A temática pode ser
abordada pelas escolas de diferentes
formas:
por
meio
de
disciplinas
específicas ou disciplinas já existentes no
curso, que tratem das fontes de
informação; por meio de trabalhos de
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pesquisa,
ou
ainda,
através
do
desenvolvimento de práticas pedagógicas
com os graduandos (VIRKUS et al., 2005).
A
formação
de
competências
informacionais requer dedicação e esforço
por parte do bibliotecário, visto que o seu
papel é fundamental para auxiliar os
estudantes a extraírem significado das
informações, a pensar racional e
logicamente diante de tantas fontes e
informações, estejam elas impressas ou
no formato eletrônico (ATLC; CASL,
1997). Por outro lado, o ensino dessa
competência “[...] implica também na
capacitação profissional do bibliotecário
para lidar com a variedade de suportes,
tipos de informação e modos de acesso,
transferência, pesquisa, fontes, usos e
treinamento de usuário” (CAVALCANTE,
2006, p.56).
Compreende-se que a competência
informacional
auxiliará
no
desenvolvimento
de
uma
cultura
informacional e na construção da
sociedade da informação, por tratar-se de
um processo formativo no que se refere à
construção de valores, à aquisição de
habilidades e de conhecimentos visando à
preparação para o exercício da cidadania
pelos indivíduos a fim de que possam
exercer seus direitos e deveres (MARTÍ
LAHERA, 2004). Sendo assim, torna-se
imprescindível incorporar esse conjunto
de habilidades relacionado ao universo
informacional ao modo de atuar e pensar
dos indivíduos em seu cotidiano.
Nesse sentido, acredita-se que os
currículos dos cursos de Biblioteconomia
devem incluir a competência informacional
como parte do processo de formação dos
graduandos para torná-los pessoas aptas
informacionalmente, bem como torná-los
capazes de desenvolver programas
instrucionais sobre o tema.
3. Procedimentos Metodológicos
A presente pesquisa se caracteriza como
documental, seguindo-se uma abordagem
qualitativa e quantitativa.

Para a realização da coleta de dados
pretende-se identificar as escolas de
Biblioteconomia do Brasil através do
Portal do MEC e, em seguida, buscar o
contato dos coordenadores ou com os
órgãos colegiados dos cursos através dos
sites de cada instituição de ensino para
contato posterior.
Ao contatar as escolas e, mediante a
concordância das mesmas em participar
da pesquisa, pretende-se solicitar o
Projeto Político Pedagógico para verificar
quais os conteúdos referentes à formação
de competência informacional e de
didática pedagógica são tratados pelos
cursos com a finalidade de que o
bibliotecário atue como instrutor e
promotor da CI.
Para analisar os dados, pretende-se
utilizar a técnica de análise de conteúdo.
4. Resultados Parciais
A partir dos resultados, pretende-se
mostrar a quantidade de cursos que
possuem disciplinas de competência
informacional e/ou que abordam o seu
conteúdo, bem como disciplinas de
formação
pedagógica.
Pretende-se,
também, identificar o conteúdo tratado
nestas disciplinas.
5. Considerações Parciais
A pesquisa busca fornecer subsídios para
que
as
escolas
formadoras
de
biblioteconomia possam se adequar às
necessidades exigidas pela profissão,
incluindo em seus currículos uma
abordagem referente à competência
informacional e à formação pedagógica,
de forma que propicie ao futuro
bibliotecário exercer o seu papel de
educador por meio de programas de
competência informacional.
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Resumo

Abstract

Apresenta proposta de pesquisa de Doutorado
cujo objetivo geral consiste em identificar e
mapear a competência informacional de
profissionais que atuam em televisão
universitária e analisar a sua influência na
produção de conteúdos e tomada de decisões
neste contexto.

Presents proposal for doctoral research whose
overall objective is to identify and map the
information literacy of professionals who work
in University television and analyze their
influence in content production and decisionmaking in this context.
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1. Introdução
As emissoras de televisão universitária
estão inseridas na Sociedade da
Informação e são organizações que
desempenham um papel importante no
que tange à disseminação de informação,
conhecimento, cultura e educação junto à
sociedade.
Para Azambuja (2008, p. 15) “[...] a
finalidade das TVs universitárias é de
colaborar
efetivamente
para
o
desenvolvimento
social,
educativo,
científico cultural, artístico e econômico do
país”.
Em decorrência disso há necessidade da
existência de habilidades específicas para
que estes profissionais que atuam em TV
universitária possam acessar e usar a
informação de forma inteligente competência em informação - construindo
conhecimento aplicável a essa área de
atuação.
Desse modo é pertinente verificar as
competências em informação de quem
produz o conteúdo explorado por esse tipo
de televisão, uma vez que a mesma
carrega em seu bojo um caráter educativo

Keywords: Information Literacy; University

e de construção de conhecimento e
criação de significado. Também é
relevante compreender em que medida a
competência em informação influencia a
produção de conteúdos e tomada de
decisão neste contexto.
Nesse sentido, como objetivo geral
propõe-se identificar e mapear a
competência
informacional
de
profissionais que atuam em televisão
universitária e analisar a sua influência na
produção de conteúdos e tomada de
decisões neste contexto, a fim de
contribuir com parâmetros que possam
auxiliar na compreensão dessa área e sua
aplicabilidade como mídia educativa. Com
finalidade de alcançar o objetivo geral
proposto foram delineados os seguintes
objetivos específicos:
a) Analisar e sistematizar a partir da
literatura, as bases epistemológicas
acerca da comunicação, de mapas
conceituais, da competência em
informação e sua influência na tomada
de decisão para a gestão da televisão
universitária.
b) Desenvolver pesquisa de campo junto
aos profissionais que atuam em TV
universitária no Brasil para identificar e
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mapear a competência em informação
e sua aplicabilidade às tomadas de
decisão na produção de conteúdos.
c) Estabelecer parâmetros para nortear o
desenvolvimento da competência em
informação e sua aplicabilidade à TV
universitária no Brasil.
2. Referencial Teórico
2.1 Competência em Informação
A competência em informação implica em
o sujeito se relacionar com a informação
de forma tal que o mesmo possa
reconhecer
suas
necessidades
informacionais e, de modo autônomo
consiga explorar as fontes informacionais
em um processo de busca de informação,
implicando ainda em saber avaliar a
informação de modo crítico e fazer um uso
ético e legal da mesma.
A American Library Association (ALA) é
responsável por um dos primeiros
conceitos
sobre
competência
em
informação, segundo o qual para ser
competente em informação a pessoa deve
ser capaz de reconhecer quando precisa
de informação e possuir habilidade para
localizar, avaliar e usar efetivamente a
informação (ALA, 1989).
Dudziak (2001) fez uma abordagem junto
à literatura, explorando o desenvolvimento
e evolução do conceito da information
literacy no transcorrer das décadas de 70,
80 e 90. Para a referida autora.
Information
literacy
inegavelmente está ligada ao
aprendizado e à capacidade de
criar significado a partir da
informação.
Pessoas
competentes
em
informação
reconhecem sua necessidade,
sabem como e onde achar a
informação, sabem avaliar e
selecionar as informações, mais
relevantes, sabem organizar a
informação de modo a criar novas
idéias e interpretações, sabem
usar a informação para a
construção de conhecimentos

importantes para o bem comum.
Pessoas
competentes
em
informação
são
aprendizes
independentes que se adaptam
bem às novas situações, uma vez
que interiorizam comportamentos
de busca e uso da informação
para a resolução de problemas ou
realização de tarefas assumindo
a sua responsabilidade pessoal e
social (DUDZIAK, 2001, p.61).

Para Belluzzo (2010, p.33) a competência
em informação “[...] constitui-se em
processo contínuo de interação e
internalização
de
fundamentos
conceituais, atitudinais e de habilidades
especificas
como
referenciais
a
compreensão da informação e de sua
abrangência”. Para a referida autora estes
elementos propiciam ao indivíduo a
construção de novos conhecimentos e
podem ser aplicáveis ao cotidiano das
pessoas, não se restringindo assim a um
contexto determinado, o que denota que a
competência em informação pode ser
abordada
em
vários
campos
do
conhecimento.
2.2 Televisão Universitária
Entende-se que a televisão universitária
promove o diálogo entre a sociedade e a
universidade por meio da difusão do
conhecimento produzido no âmbito
acadêmico. Nesse sentido, a academia
por meio da TV “[...] se apropria de um
novo espaço de diálogo com a sociedade,
podendo utilizá-lo na difusão do saber
produzido,
alimentando-se
do
conhecimento disponível na comunidade,
numa via de mão dupla” como argumenta
Ramalho (2010, p.66).
A
Televisão
Universitária
proporciona a integração entre
ensino, pesquisa, extensão e
socializa seus atores principais,
que
são
os
alunos,
os
professores, os dirigentes, os
funcionários e a comunidade
onde atua (AZAMBUJA, 2008,
p.25).

A TV universitária “[...] possui o potencial
de oferecer atendimento às demandas por
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informação e entretenimento, a inclusão e
a participação social da população”
conforme Guimarães e Maia (2010, p.9).
Desse modo, percebemos a relevância
das emissoras de televisão universitária e
principalmente de quem produz o
conteúdo dos programas vinculados a tais
emissoras, uma vez que o profissional que
atua em televisão universitária deve ser
competente em informação não somente
no que diz respeito à utilização, das fontes
e canais de informação utilizados para a
elaboração
de
conteúdo,
mas
principalmente
para
avaliar
a
confiabilidade
dessas
fontes,
e
principalmente das informações nelas
contidas.
3. Procedimentos Metodológicos
A
partir
de
reflexões
sobre
a
complexidade da temática abordada na
presente proposta de pesquisa, torna-se
mais adequado adotar uma linha de
argumentação descritiva exploratória de
natureza qualitativa e cunho indutivo
dedutivo. Nesse sentido, propõe-se como
universo de pesquisa uma televisão
universitária1, caracterizando assim um
estudo de caso. Ressalta-se que ainda
não
foi
selecionada
a
televisão
universitária para aplicação da pesquisa
Com relação aos sujeitos pretende-se
voltar o foco da pesquisa aos gestores ou
indivíduos que estão diretamente ligados
a processos de tomada de decisão para a
construção
de
conteúdos
digitais
interativos.
Nesse
sentido,
como
instrumentos de coleta de dados
propõem-se a utilização do questionário
estruturado contendo questões abertas e
fechadas e questões dependentes para a
compreensão do perfil do sujeito
participante, assim como a entrevista.
Propõe-se também a utilização do
mapeamento
conceitual
para
compreender
a
competência
em
informação dos indivíduos pesquisados.

Para Novak e Gowin (1988) o
mapeamento conceitual é um recurso
esquemático para apresentar um conjunto
de significados conceituais incluídos em
uma estrutura de proposições. Denota-se
que
[...] os mapas servem para tornar
visíveis e claras as idéias chaves
em que os gestores devem se
centrar para uma atividade de
busca da solução de problemas,
de pesquisa [...] sendo uma
atividade mental desenvolvida a
partir de uma questão inicial e
que tenha significado individual e
coletivo (BELLUZZO, 2006, p.
85).

Para
elaboração
do
mapeamento
conceitual será utilizado o Diagrama
Belluzzo®, o qual compõe-se de: um eixo
central, círculos, quadrados e triângulos.
Desse modo, no eixo central temos o
tema, o objeto ou problema de pesquisa.
Os círculos compreendem assuntos
diretamente relacionados ao objeto de
pesquisa, os quadrados abarcam os
assuntos indiretamente relacionados e os
triângulos compreendem aos assuntos
mais gerais e importantes à compreensão
do objeto ou problema (Figura 1).
Figura 1: Diagrama Belluzzo®.

Fonte: Belluzzo – 2007 - p.81.

4. Resultados Parciais
A pesquisa encontra-se em fase inicial de
desenvolvimento, assim como reflexões
iniciais é possível denotar que as
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televisões universitárias consistem em um
dos elos entre a universidade e a
sociedade, estabelecendo o diálogo entre
as mesmas, promovendo a cidadania e
inclusão social.
Ressalta-se
que
é
importante
compreender
a
competência
em
informação neste cenário, pois o cerne do
trabalho do profissional ligado a produção
de conteúdos neste contexto, é a
informação e conhecimento, logo, esperase que tal profissional possua certa
competência em informação para lidar
com o fluxo informacional demando por
seu trabalho.
Acredita-se ainda, que os resultados
obtidos com o desenvolvimento da
pesquisa contribuirão para a discussão da
competência em informação no que tange
ao contexto da televisão universitária bem
como para ampliar o escopo de estudos
relacionados
à
competência
em
informação no âmbito da Ciência da
Informação.
5. Considerações Parciais
Pelo exposto, denota-se que a televisão
universitária é um ambiente passível de
estudos no que tange ao contexto da
competência em informação, bem como
ao contexto da Ciência da Informação.
Nesse sentido nos apoiamos em
Hatschbach e Olinto (2008, p.28) as quais
argumentam que a competência em
informação “[...] tem vários enfoques,
recebe aportes de várias áreas,
permitindo o trabalho dentro de uma
perspectiva interdisciplinar”, o que nos
permite estudar e compreender como se
dá a competência em informação nos
mais distintos contextos e públicos.

ons/whitepapers/presidential.cfm#importance>
. Acesso em: 13 nov. 2010
AZAMBUJA. C. N. de. Jornalismo educativo:
da teoria à prática na TV universitária. Rio de
Janeiro: UES, 2008. Dissertação (Mestrado) –
Programa de Pós-Graduação em Educação Universidade Estácio de Sá.
BELLUZZO, R. C. B. O uso de mapas
conceituais e mentais como tecnologia de
apoio à gestão da informação e da
comunicação: uma área interdisciplinar da
competência em informação. Revista
Brasileira de Biblioteconomia e
Documentação: Nova Série, São Paulo, v.2,
p.78-79, dez. 2006.
BELLUZZO, R. C. B. Competências e novas
condutas de gestão: diferenciais de bibliotecas
e sistemas de informação. In: VALENTIM, M.
L. P. (Org.). Ambientes e fluxos de
informação. São Paulo: Cultura Acadêmica,
2010. p.23-53
DUDZIAK, E. A. A information literacy e o
papel educacional das bibliotecas. São
Paulo: USP, 2001. 173f. Dissertação
(Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Comunicação - Escola de
Comunicação e Artes - Universidade de São
Paulo.
HATSCHBACH, M. H. de L; OLINTO, G.
Competência em informação: caminhos
percorridos e novas trilhas. Revista Brasileira
de Biblioteconomia e Documentação: Nova
Série, São Paulo, v.4, n.1, p.20-34, jan./jun.
2008.
NOVAK, J. D.; GOWIN, D. B. Aprendendo a
aprender. Barcelona: Martinez Roca, 1988.

6. Referências
AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (ALA).
Presidential Committee on Information
Literacy: Final Report. Washington, D.C.,
1989. Disponível em:
<http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publicti

CAVALCANTE, L. de F. B. A influência da competência em informação na produção de
conteúdos para a TV universitária. In: VALENTIM, M. L. P. (Org.). IV Reunião da Linha de
Pesquisa ‘Gestão Mediação e Uso da Informação’: caderno de resumos. Marília: FUNDEPE
Editora, 2012. 41-44p.; 126p.

CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO EM GOVERNANÇA
CORPORATIVA: PROPOSTA DE ESTUDO SOBRE A CRIAÇÃO
DE VALOR PARA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIDORES
NO MERCADO DE CAPITAIS
Elaine Cristina Lopes
Profa. Dra. Marta Lígia Pomim Valentim (Orientadora)
Linha de Pesquisa: “Gestão, Mediação e Uso da Informação”
Área de Concentração: "Informação, Tecnologia e Conhecimento"
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação

Resumo
Governança corporativa pode ser entendida
como o conjunto de mecanismos de gestão, que
através de controles internos e externos visam
reduzir a distância entre acionistas minoritários
e o poder de controle da empresa. O tema
possui relevância pela crescente ideia de que as
práticas de governança afetam o desempenho
das empresas em seus negócios em bolsas de
valores. Tal resultado ocorre devido a adoção
de práticas que levam especialmente em
consideração
a
gestão
estratégica
da
informação interna e externa. As informações
sobre os modelos de governança corporativa e
seus elementos podem contribuir com a
construção do conhecimento necessário para
que investidores tomem as melhores decisões
de investimento. Contudo, grande parte das
empresas não oferecem a todos os grupos de
investidores informações sobre os benefícios
oferecidos por esses modelos que podem ser
considerados nas analises. Destaca-se que
fazem parte desse grupo de investidores, os
investidores estrangeiros, os investidores
institucionais representados pelos fundos de
pensão, e finalmente os investidores pessoa
física que compreendem o grupo de pequenos
acionistas. O grupo de investidores pessoa
física representam o grupo que menos utiliza
tais informações, em decorrência muitas vezes
da falta de subsídios para construção do
conhecimento sobre esse tema, bem como, pela
falta
de
instrumentos
que
contenham
informações e possuam facilidade de acesso.

Palavras-Chave: Governança Corporativa;
Gestão do Conhecimento; Gestão Estratégica
da
Informação;
Mercado
de
Capitais.

1. Introdução
Na economia capitalista o financiamento
empresarial
configura-se
como

Abstract
Corporate governance can be understood as a
management mechanisms set, that through
external and internal controls are going to
reduce
the
distance
between
minority
stakeholders and the company control power.
The subject possessed relevance by the
growing idea of that governance practices affect
the performance of the companies in their
business in stock exchange. Such result occurs
due the adoption of practices that specially take
in consideration the external and internal
information
strategic
management.
The
information about the corporate governance
models and its elements can contribute for
necessary knowledge construction for investors
make the best decision for the investment.
However, most of the companies do not offer
information about the benefices offered by these
models that can be considered in the analyses
to all their investors groups. It emphasizes that
are part of these investors groups, the
international investors, the institution investors
represented by the pension funds, and finally the
physical person investors which incorporate the
small investors group. The physical person
investors group represents the group that less
uses this information because in many time
there is not subsidies for knowledge construction
about this theme, as well because there is not
instruments that having information and facilities
to access.

Keywords: Corporate Governance; Knowledge
Management;
Strategic
Management; Capital Market.

Information

determinante para a viabilização do
desenvolvimento
empresarial
e,
consequentemente,
para
o
desenvolvimento econômico do país.
Destaca-se que esta eficiência se traduz
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pela capacidade de produção e de geração
de empregos, que decorre diretamente da
aptidão das empresas em financiar seus
investimentos, visando à redução de custos
e a melhoria da qualidade de produtos e
serviços.
Contudo, a canalização de recursos para
investimentos através de financiamentos
depende fundamentalmente da fonte e da
forma com que esses recursos serão
aplicados nas empresas. Em geral, as
modalidades utilizadas pelas empresas são
oriundas de produtos de financiamentos
existentes no mercado financeiro ou através
da emissão de ações, por meio da abertura
de
capital.
Uma
alternativa
de
financiamento ocorre por meio do aumento
do capital próprio e admissão de novos
sócios, através da emissão de ações. Essa
modalidade de financiamento depende,
fundamentalmente, da confiança dos
investidores em relação à empresa já que
estes devem considerar a avaliação de
risco em relação ao retorno. Essa análise
está baseada na consideração sobre a
obtenção
para
si
dos
benefícios
decorrentes do investimento realizado, bem
como da possibilidade dos resultados
dessas empresas não retornarem para
esses que são considerados fornecedores
de capital. Contudo, a expectativa dos
investidores quanto ao retorno esperado
sobre os próprios investimentos, depende
de um conjunto de fatores que estão, em
muitos casos, relacionados ao ambiente
institucional da empresa na qual ele está
investindo. Nesse contexto, destacam-se as
políticas de proteção legal dos interesses
dos pequenos acionistas, dos direitos de
propriedade e da redução de assimetria
informacional.
A governança corporativa pode ser vista
como o conjunto de mecanismos que visam
aumentar a probabilidade dos investidores,
que por um lado são fornecedores de
recursos que financiam as atividades
empresariais em dado momento e, por
outro lado, garantem para si o retorno sobre
o investimento. Essas garantias são

pautadas em critérios de gestão que
buscam reduzir o risco dos recursos não
ser bem empregados, além de garantir
critérios para o tratamento igualitário no que
diz respeito aos direitos de propriedade,
bem como a divulgação de informações
relevantes.
2. Referencial Teórico
A
governança
corporativa
utiliza,
principalmente, o conceito de transparência
na prestação de informações, ou seja, a
divulgação clara, consistente e confiável de
atos e fatos relevantes relacionados à
empresa. Entende-se como sendo atos ou
fatos relevantes “[...] todos os atos e fatos
ocorridos nos negócios da companhia ou de
suas controladas, inclusive decisões do
acionista controlador e deliberações da
assembleia geral ou dos órgãos de
administração
da
companhia”
(ASSOCIAÇÂO..., 2007, p.9).
Destaca-se que a transparência na
divulgação de informações é um dos pilares
básicos das boas práticas de governança
corporativa, sendo considerado um dos
principais aspectos que contemplam esse
modelo de gestão. A importância decorre
do fato de que os investidores necessitam
de um amplo conjunto de informações
relativos às empresas para a tomada de
decisão. Para Fama (1970, p.388), um
mercado pode ser considerado eficiente
quando os preços dos ativos refletem as
informações disponíveis.
Nesse contexto, é fundamental destacar a
importância da consideração quanto ao
suporte dado aos indivíduos para a
construção de conhecimento, isso porque
grande parte dos investidores não possui
formação profissional para atuar no
mercado financeiro, além de não disporem
de recursos que possibilitem a contratação
de serviços de análise. Desse modo,
configuram-se como pessoas comuns,
pertencentes ao universo consensual,
utilizando durante o processo de análise o
conhecimento adquirido através das
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informações que estiverem dispostas com
maior facilidade de acesso e menor custo.
Nessa perspectiva, as práticas dos
indivíduos
são
organizadas
pela
representação do conhecimento que
possuem. Por outro lado, o conhecimento
dos indivíduos é também agente de
transformação de todo o contexto, pois é
por meio desse conhecimento que as ações
são tomadas modificando o ambiente. Para
Choo (2003, p.30) o conhecimento reside
na mente dos indivíduos, e esse
conhecimento pessoal ao ser partilhado
pode se transformar em inovação.
Quanto à construção e compartilhamento
do conhecimento no âmbito da governança
corporativa, percebe-se em relação a uma
parcela de investidores, que não se dá a
importância necessária ao tema, ou que
esse aspecto se encontra de certo modo
relegado. Percebe-se que os modelos de
governança corporativa são empregados,
contudo não são apresentados de modo
que todos os participantes do mercado os
percebam como componente capaz de
agregar valor às análises. Esse fato decorre
da percepção quanto ao comportamento,
de acordo com os tipos de investidores
basicamente formados por três categorias
que atualmente representam a maior
parcela de participantes no mercado de
capitais
brasileiro.
Segundo
a
BM&FBOVESPA (2010, p.2), em 2009, os
investidores
estrangeiros
foram
responsáveis por 34,18% dos negócios
realizados, enquanto os investidores
pessoa
física
tiveram
participação
correspondente a 30,54% e investidores
institucionais responsáveis por 25,67% das
operações.
Essa diversidade de participantes culmina
também na diversidade cognitiva e poder
de acesso as informações. Essas
características dizem respeito ao poder
aquisitivo de grandes investidores que, em
detrimento dos investidores pessoa física,
possuem maiores possibilidades de acesso
às informações. Esses fatores podem
demonstrar o fraco posicionamento das

empresas frente à adoção de mecanismos
que de fato contribuam para a construção
de conhecimento, por parte de pequenos
investidores. Essa postura pode estar
atrelada ao interesse das empresas pelos
grandes investidores, representados por
estrangeiros e instituições acima descritos.
Percebe-se que grande parte das empresas
possui foco sobre os grandes investidores,
pois entendem que estes atribuem grande
valor em obter vantagem através da
informação. Para Mahoney (2009, p.12) o
essencial na relação com investidores é
[...] a criação da vantagem da
informação
para
aqueles
investidores que têm ou que terão
a maior influência na determinação
do valor da empresa medido pelo
preço da ação.

Mediante esse contexto complexo, torna-se
fundamental os estudos acerca do
posicionamento das empresas frente a essa
diversidade, quando da implantação dos
modelos de governança corporativa.
Entende-se que o acesso às informações
sobre os objetivos e resultados dos
modelos de governança corporativa podem
ser importantes subsídios para a redução
de incertezas, para a construção sólida de
conhecimento e, consequentemente, para o
aumento de confiança e maior precisão nas
ações a serem tomadas nas empresas.
Nesse sentido, essa proposta de pesquisa
busca arcabouço científico que possibilite
identificar
o
comportamento
dos
investidores mediante a construção do
conhecimento
sobre
governança
corporativa.
A Ciência da Informação é capaz de
responder as inquietações referentes às
informações geradas pelas empresas e,
também, pelo conhecimento gerado através
dessas informações. Este campo de ação,
mais especificamente em seu arcabouço
teórico, se identifica as bases referenciais
que podem ser apropriadas para debater
tais fenômenos no contexto organizacional.
A Ciência da Informação deve se
preocupar com os fenômenos
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relacionados
à
gestão
do
conhecimento,
porquanto
a
informação é insumo para a
geração de conhecimento, e o
conhecimento só é, de fato, um
conhecimento conhecido quando
explicitado de alguma forma. Essa
dualidade, portanto, faz parte da
vida humana, sem a qual não
seríamos
o
que
somos
(VALENTIM, 2008, p.6).

O estudo dos fenômenos relacionados à
gestão do conhecimento é fundamental no
processo de análise do objeto de estudo
dessa proposta de pesquisa, uma vez que
as empresas realizam a gestão de
informações relevantes, com vistas a serem
divulgadas no mercado e baseadas nos
padrões de governança corporativa.
Contudo, grande parte dos participantes do
mercado não possui o conhecimento sobre
tais padrões, por esse motivo é
fundamental que além de pesquisas
realizadas acerca dos padrões de
governança, sejam também realizadas
pesquisas sobre as determinantes da
construção de conhecimento pelo investidor
para o processo de tomada de decisão.
3. Procedimentos Metodológicos
Inicialmente,
pretende-se
analisar
o
conhecimento dos principais agentes
atuantes no mercado de capitais sobre o
tema governança corporativa. Nesse
contexto, a proposta deste projeto de
pesquisa, em nível de doutorado, prevê a
elaboração de um mapa do conhecimento,
que servirá como base para o entendimento
sobre o modo como as partes entendem e
percebem a problemática, objeto desta
pesquisa.
Posteriormente, pretende-se pesquisar o
comportamento informacional de cada
parcela de investidores: institucionais,
estrangeiros e pessoa física (pequenos
investidores). A pesquisa assume caráter
qualitativo e deverá ser realizada sob o
formato de entrevistas e questionários
estruturados, visando o atendimento de

questões fundantes quanto à utilização da
governança corporativa como fator de
análise para a escolha de uma empresa
que se quer investir.
Esta pesquisa será estruturada de forma
teórica e empírica. Teórica, pois será
imprescindível auferir os fundamentos, as
correntes e os autores que investigam
esses fenômenos e apresentam os
resultados na literatura especializada das
áreas
da
Ciência
da
Informação,
Administração, Economia entre outras. A
pesquisa é também empírica, pois se
pretende levantar dados com visitas aos
ambientes em que são realizadas as
análises, bem como a aplicação de
questionários
predominantemente
estruturados e condução de entrevistas
junto aos investidores selecionados.
Como se trata de três diferentes níveis de
investidores, sendo que estes atuam em
ambientes distintos, será necessária a
organização do estudo de acordo com esse
fator de distinção de ambiente de atuação.
Nesse sentido, pretende-se para os
investidores pessoa física, realizar contato
através da relação de investidores
cadastrados em corretoras de valores. Em
relação aos investidores compreendidos
pelos Fundos de Pensão, pretende-se
contatar os principais existentes no Brasil e
que possuam maior representatividade nos
negócios em bolsas de valores. Finalmente,
para os investidores estrangeiros, conta-se
com a possibilidade de realização de
estudos sobre o comportamento de
investidores
estadunidenses,
que
representam hoje a maior parcela dos
investidores estrangeiros atuantes na bolsa
de valores brasileira.
Finalmente, se pretende criar uma estrutura
descritiva com o objetivo de estudar as
características estruturais dos modelos de
governança corporativa e o modo como
esses modelos podem ser responsáveis
pela apropriação de conhecimento pelos
investidores de diferentes níveis. Desse
modo, pretende-se estruturar um modelo de
gestão
do
conhecimento
aplicado
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especificamente a governança corporativa e
voltado às empresas de capital aberto, que
possa ser aproveitado por corretoras de
valores e por empresas que atuam no
âmbito da governança corporativa.
4. Considerações Parciais
Pretende-se auferir os fundamentos, as
correntes e os autores que investigam estes
fenômenos, bem como os grupos de
agentes envolvidos nesse contexto e avaliar
se a construção de conhecimento sobre os
mecanismos de governança corporativa
exercem influência nas decisões de
investimentos. Nesse sentido, pretende-se
investigar as possíveis práticas de
governança corporativa empregadas em
conjunto com modelos de gestão do
conhecimento, analisar a influência dos
modelos de governança corporativa na
decisão de compra ou venda de ações de
empresas em cada parcela de investidor e
finalmente propor um modelo de gestão do
conhecimento aplicado especificamente a
governança corporativa e voltado às
empresas de capital aberto.
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Resumo

Abstract

Este projeto de tese investiga a Mediação da
Informação a partir dos parâmetros teóricos da
Arquivística. Buscando compreender quais
são os aspectos que se relacionam, a fim de
entender de que forma a Mediação da
Informação se configura dentro desta área do
conhecimento.

This thesis project investigates the mediation
of information from
the
parameters
Archival theorists. Trying to understand what
are the aspects that relate, in order to
understand that how the information is
Mediation sets of knowledge in this area.

Palavras-Chave: Mediação da Informação;
Arquivística; Aspectos Epistemológicos; Correntes
Teóricas.

1. Introdução
O presente projeto aborda a questão da
Mediação da Informação a partir dos
fundamentos teóricos da disciplina
Arquivística, através da identificação e
análise crítica das correntes teóricas que
compõem o pensamento arquivístico
contemporâneo. Buscando discutir o
desenvolvimento
histórico
e
epistemológico de tais correntes, por meio
da comparação e do confronto de seus
conceitos
principais.
Para
assim,
fundamentar a discussão da Mediação da
Informação nesse contexto.
Sendo assim, a questão problema é:
Como a mediação da informação é
compreendida nas correntes teorias
arquivísticas?
Destaca-se que a problemática abordada
também
envolve
questionamentos
complementares
como:
A
teoria
Arquivística
oferece
fundamentos
consolidados que possam subsidiar
discussões relacionadas à Mediação da
Informação? Quais são as correntes
teóricas que consideram relevante a
mediação da informação?

Keywords:

Mediation
of
Archivistic;
Epistemological
Current Theoretical.

Information;
Aspects;

Este estudo tem como proposição
aprofundar as discussões acerca das
relações entre a Mediação da Informação
e a Arquivística, por meio de uma
abordagem conceitual dos aspectos que
envolvem essa temática, objetivando
contribuir para a melhor compreensão dos
aspectos discutidos.
Bem como, pretende também, aportar, a
criação de um espaço para reflexão sobre
esta
problemática,
aprofundando
teoricamente as relações existentes. Visto
que, não há incidência de estudos que
relacionem a Mediação da Informação sob
a perspectiva dos fundamentos da teoria
Arquivística e da Ciência da Informação.
O objetivo geral centra-se na análise
epistemológica
da
Mediação
da
Informação a partir da teoria Arquivística.
Considera-se que discussões teóricas são
fundamentais para o amadurecimento,
visando a suprir lacunas históricas e
epistemológicas.
2. Referencial Teórico
2.1 Arquivística: origens e perspectivas de
estudo
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O desenvolvimento e consolidação da
Teoria
Arquivística
podem
ser
considerados
recentes,
quando
comparado a outras ciências também de
caráter social, isto se deve em grande
parte, pelo fato de ter sido fundamentada
em um conjunto de práticas profissionais
bastante específicas - a organização e
gestão de arquivos.
Historicamente,
o
processo
de
desenvolvimento
da
Arquivística
é
pautado por três fases principais. A
primeira relaciona-se com a história,
considerada como uma ciência auxiliar,
devido, sem dúvida, à necessidade de se
organizar os arquivos medievais e do
antigo regime.
Num segundo momento, entre os anos de
1940-1960, tem-se a Arquivística como
uma disciplina auxiliar da Administração,
devido ao aumento exponencial dos
fundos de arquivo e da necessidade da
racionalização na produção documental.
E um terceiro momento, de 1980 aos dias
atuais, a Arquivística encontra-se como
disciplina
ligada
à
Ciência
da
Informação/Documentação,
propondo
novos métodos de abordagem e de
metodologias.
A partir deste desenvolvimento histórico,
os
fundamentos
teóricos
também
sofreram transformações. Atualmente,
considera-se que há duas teorias/escolas
principais que compõe o pensamento
arquivístico contemporâneo. A primeira,
denominada Arquivologia Tradicional ou
Custodial, é formada essencialmente, por
pesquisadores europeus. Desenvolveu-se,
inicialmente, a partir da noção dos
arquivos como fonte de pesquisa para a
História. Este fato influenciou seu
desenvolvimento, ao mesmo tempo em
que os arquivos históricos tornaram-se a
face mais visível do objeto dessa mesma
disciplina. A Arquivística perdeu este
status de disciplina auxiliar da História, no
entanto, alguns pesquisadores tidos como
mais conservadores ainda apresentam
dificuldades em discutir aspectos mais
contemporâneos da área.

De acordo com Lopes (2009, p.132):
A
arquivística
tradicional
contemporânea
recusa-se
a
questionar a origem, isto é, a
criação,
a
utilização
administrativa, técnica e jurídica
dos arquivos, dos documentos
recolhidos
aos
arquivos
definitivos. Essa atitude resulta na
crença generalizada de que estas
questões não são parte da
profissão.

Ainda segundo o autor, a arquivística
tradicional é uma construção contraditória.
A primeira contradição consiste em
manter
os
princípios
e
teorias
fundamentais da arquivística como um
conjunto, e de recusar, sistematicamente,
o papel de uma disciplina independente
(LOPES, 2009).
A segunda corrente/escola, considerada
por alguns como moderna, é identificada
como “Arquivologia Pós-Moderna” ou
“Arquivística
Pós-Custodial”,
oriunda
principalmente,
do
trabalho
de
pesquisadores canadenses.
É formada basicamente por três frentes de
pesquisa: a Arquivística Integrada,
liderada pelas figuras de Jean-Yves
Rousseau e Carol Couture visa à
integração entre os archivists e os records
managers; a Arquivística Funcional,
fundamentada nas práticas analíticas e
teóricas das Ciências Humanas e nos
conceitos de avaliação, macroavaliação e
proveniência, liderada por Terry Cook; e a
Diplomática Contemporânea, liderada por
Luciana Duranti, com uma visão mais
europeia da disciplina.
Esta nova corrente vem questionar alguns
conceitos até então considerados como
paradigmas na Arquivística, como no
contexto de produção de documentos, em
virtude do aumento do uso de tecnologias,
e pela atual natureza da produção dos
documentos, inferindo que não existe, em
hipótese alguma, naturalidade na guarda,
no processamento e no conteúdo.
Atualmente há um grande embate em
relação a essas questões, a escola mais
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tradicional apresenta dificuldades em
aceitar esta nova visão dos arquivistas
canadenses. Isto reflete inevitavelmente
nas discussões nacionais, em que ainda é
muito forte a influência da arquivística
tradicional,
tanto
nas
práticas
profissionais, nas instituições de arquivo e
no ensino superior.
2.2 Mediação da Informação
O conceito de mediação da informação
não é bastante discutido na área de
Ciência da Informação, isto porque alguns
teóricos
acreditam
que
não
há
necessidade de tal argumentação, pois
estaria implícito nas práticas profissionais.
Historicamente, o conceito de mediação
teve como ponto de partida os serviços de
referência. Estes se caracterizam por ser
o momento em que o acervo de
documentos vai se transformar em acervo
informacional.
Para Almeida Júnior (2009, p.92) a
mediação é:
[...] toda ação de interferência –
realizada pelo profissional da
informação –, direta ou indireta;
consciente
ou
inconsciente;
singular ou plural; individual ou
coletiva;
que
propicia
a
apropriação de informação que
satisfaça, plena ou parcialmente,
uma necessidade informacional.

A mediação da informação está presente
em todos os momentos do processo
informacional,
não
somente
na
disponibilização da informação para o
usuário, mas também, em todas as
atividades desenvolvidas pelo profissional
da informação.
A ação mediadora não ocorre
apenas no momento do contato
do usuário com os documentos e
com a possibilidade de obter
informações. Ela abarca todas as
ações
do
fazer
bibliotecário/arquivístico, desde a
construção
do
acervo,
o
processamento
técnico
dos
documentos,
etc.
(ALMEIDA
i
JÚNIOR, 2008) .

Essa ação de interferência concretiza-se
nos espaços informacionais, mesmo que
sejam acessados a distância, porém não
pode ser considerada de maneira
independente, pois surge associada aos
acontecimentos histórico-sociais. Logo, o
“[...] momento em que se concretiza não é
um recorte de tempo estático e dissociado
de seu entorno. Ao contrário: resulta da
relação dos sujeitos com o mundo”
(ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p.93).
Consideramos como unidade ou espaço
informacional
os
centros
de
documentação, arquivos ou bibliotecas.
São planejados de acordo com as
necessidades da instituição e sofrem
modificações e alterações em decorrência
das transformações que ocorrem tanto
internamente, como externamente.
O autor complementa:
[...] A unidade informacional não é
um espaço isolado, ilhado, alheio
e isento de interferências. Todas
as transformações sociais, de
uma ou outra forma, influem e
exigem posturas e mudanças
tanto do espaço informacional,
como dos que nele atuam e dos
serviços implantados e oferecidos
(ALMEIDA JÚNIOR, 2008, p.47).

A mediação pode estar presente de duas
maneiras, explícita e implicitamente. A
mediação explícita caracteriza-se “[...]
pelo atendimento direto ao usuário,
mesmo que tal presença não seja física,
em que não é solicitada a interferência
concreta e presencial do profissional da
informação [...]” (ALMEIDA JÚNIOR,
2009, p.93). As ações são desenvolvidas
de forma consciente, subsidiadas pelos
conhecimentos que possuímos e somos
capazes de exteriorizar.
A mediação implícita compreende todas
as ações desenvolvidas antes do contato
com o usuário, ou seja, mesmo sem a
presença física do usuário, as ações são
direcionadas
para
satisfazer
as
necessidades
informacionais
deste.
“Abarca
as
ações
que
deixam
transparecer
um
conhecimento
inconsciente, não passível de controle e
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que se imbrica com os conhecimentos
conscientes” (ALMEIDA JÚNIOR, 2009,
p.93).
Conforme conclui Almeida Júnior (2009,
p.92):
O
armazenamento
de
informações é alimentado a partir
de interesses e demandas dos
usuários. A política de seleção,
amplamente
discutida
no
desenvolvimento de coleções,
tem o usuário final como base de
sustentação. O mesmo se dá com
os trabalhos de processamento
das informações: têm suas ações
voltadas para a recuperação de
informações que atendam e
satisfaçam necessidades dos
usuários.

O conceito de mediação da informação
adotado pela pesquisa está diretamente
relacionado
às
novas
discussões
fomentadas pela escola canadense.
Portanto, considera-se haver um espaço
para a reflexão, interlocução que
possibilita a inserção deste conceito a
partir das discussões que são realizadas e
que coincidem com a postura adotada
pelos autores.
A partir desse novo quadro teóricometodológico
surgem
novas
possibilidades e perspectivas de estudos
diferenciados, temas que até então não
são discutidos pela literatura, e que
podem vir a contribuir com a consolidação
da teoria e que criam frentes de pesquisa
até então inéditas.
3. Procedimentos Metodológicos
A metodologia é um processo que
compreende um conjunto de métodos,
técnicas e instrumentos que permitem a
verificação de uma pesquisa científica, ou
seja, consiste em estabelecer o método
que possibilitou a elaboração de um novo
conhecimento científico.
Alinhar os procedimentos metodológicos
em conformidade aos objetivos da
pesquisa é extremamente importante para
se obter uma análise consistente e lógica,

ordenadas e suscetíveis à verificação
empírica.
Sendo assim, a partir das reflexões acerca
da amplitude e complexidade da temática
proposta,
torna-se
mais
adequado
fundamentar a pesquisa em uma
abordagem qualitativa. Este tipo de
pesquisa busca analisar todo o processo e
não somente os resultados obtidos, por
este motivo, tem sido aplicada com
grande êxito no campo da Ciência da
Informação.
A abordagem qualitativa caracteriza-se
por ser um processo de reflexão e análise
da realidade detalhada do objeto de
estudo em suas diferentes perspectivas.
Nesse tipo de abordagem é fundamental
ter clareza do objeto de pesquisa, ou seja,
do
tema
estudado,
porquanto
é
necessário entender o contexto histórico,
político-social e também cultural, haja
vista que todos os fatos e fenômenos são
importantes para a fundamentação e
discussão dos dados.
Portanto, os procedimentos metodológicos
propostos neste projeto de tese estão
fundamentados em linhas gerais, pois
ainda estão sendo estudados os melhores
métodos e técnicas de análise.
4. Resultados Parciais
A pesquisa encontra-se em sua fase
inicial,
realizando
o
levantamento,
seleção, filtragem, leitura, análise e
reflexão sobre os conteúdos e aportes
para a fundamentação e aprofundamento
teórico do projeto.
5. Considerações Parciais
Tendo em vista, que a pesquisa encontrase em fase inicial, não há subsídios,
ainda, para conclusões.
No entanto, por meio dos resultados
obtidos será possível compreender de que
forma o conceito de Mediação da
Informação se relaciona no contexto da
Arquivística.
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Proporcionará ainda, por meio das
discussões realizadas, a construção de
um referencial teórico consistente e
consolidado que possibilitará aprofundar
questões relativas à fundamentação do
conceito de Mediação da Informação visto
que não há incidência de estudos que
contemplem essas duas temáticas sob os
princípios e parâmetros da Arquivologia e
da Ciência da Informação. Contribuindo
assim, com o desenvolvimento destas
duas áreas do conhecimento.
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Resumo

Abstract

A inteligência competitiva organizacional (ICO)
utiliza tanto os fluxos formais quanto os fluxos
informais do ambiente organizacional, com o
intuito de transformá-los em insumo para a
tomada de decisão e a construção de
conhecimento.

The competitive intelligence organization (CIO)
uses both formal and informal flows of the
organizational environment, in order to turn
them as an input for decision making and
knowledge construction.

Palavras-Chave: Inteligência Competitiva

Intelligence;
Information
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Organizacional; Gestão do Conhecimento;
Gestão
da
Informação;
Cultura
Organizacional.

1. Introdução
A organização contemporânea passou a
compreender que o ambiente de trabalho
pode propiciar uma cultura organizacional
que incentive a socialização e o
compartilhamento de conhecimento, bem
como a sistematização de experiências
individuais de seus colaboradores,
visando à construção de conhecimento
coletivo,
fator
determinante
para
impulsionar as inovações.
A capacidade da organização de buscar e
usar a informação eficientemente interfere
na obtenção de vantagem competitiva,
proporciona
inteligência
para
os
decisores,
segurança
para
o
desenvolvimento de atividades, rotinas e
aplicação de normas e padrões, e
assertividade para definir estratégias de
ação, sobrevivendo assim às incertezas e
complexidade que envolve o ambiente
organizacional.
A inteligência competitiva organizacional
(ICO) consiste em produzir informação
com
valor
agregado,
trabalha
o
monitoramento estratégico voltado à
informação estratégica e ao conhecimento

Keywords:

Organizational
Competitive
Knowledge
Management;
Management;
Organizational

estratégico. Para tanto, a ICO se utiliza da
gestão da informação (GI) como suporte à
organização, a partir da análise de
informações,
garantindo
assim
o
monitoramento e a prospecção de
informações relevantes ao negócio, e
também se utiliza da gestão do
conhecimento (GC) como suporte a
apropriação e as questões cognitivas do
sujeito organizacional, garantindo assim a
criação e apropriação de conhecimento.
Gerar
inteligência
competitiva
organizacional é trabalhar a GI e a GC de
maneira inteligente com uma equipe
específica ou terceirizada que pense e
forneça
produtos
informacionais
estratégicos.
Nessa perspectiva, pretende-se identificar:
Como as organizações de grande porte
localizadas na região metropolitana de
Fortaleza,
no
Estado
do
Ceará,
prospectam e monitoram as informações
estratégicas para o processo decisório e o
planejamento de ações estratégicas,
visando obter competitividade no mercado
em que atuam? Que aspectos estão
envolvidos? Quais as fragilidades e
fortalezas relacionadas ao: sistema de
informação, a interação, aos fluxos de
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informação, ao comportamento da equipe
e impacto nas decisões.
Parte-se da hipótese que as empresas de
grande porte da região metropolitana de
Fortaleza (RMF), que aplicam ICO são
mais competitivas, cuja verificação será
realizada de acordo com as seguintes
variáveis:
índice
de
exportação,
distribuição por segmento, lucratividade
por meio do balanço público, parcela do
mercado (market share) e inovação.
O objetivo geral da pesquisa consiste em
propor um modelo de inteligência
competitiva aplicada as indústrias da
região metropolitana de Fortaleza. Tendo
como objetivos específicos:
a) Compreender os aspectos teóricos
conceituais relacionados à inteligência
competitiva organizacional;
b) Verificar quais as indústrias da região
metropolitana de Fortaleza que
aplicam inteligência competitiva;
c) Investigar
como
a
inteligência
competitiva é aplicada nas indústrias
da RMF.
d) Identificar quais são as informações
utilizadas pelas empresas para
monitorar a concorrência no mercado
em que atuam;
e) Analisar a busca, compartilhamento e
uso da informação por parte dos
executivos das empresas pesquisadas
para a tomada de decisão estratégica;
f)

Descobrir quais são as consistências e
inconsistências do modelo de IC
aplicado atualmente.

g) Propor um modelo de inteligência
competitiva para o segmento industrial
pesquisado.
2. Referencial Teórico
O referencial teórico da pesquisa se
concentra em três subáreas de estudo da
Ciência da Informação; Gestão da
Informação e Gestão do Conhecimento,
cujos aportes teóricos apresentam os

conceitos
fundantes,
as
principais
correntes e seus principais autores:
Davenport e Prusak (1998), Choo (2006),
Nonaka e Takeuchi (2008), entre outros.
No que tange aos conceitos e fases da
ICO: Tarapanoff (2001), Muller (2002) e
Valentim (2002), entre outros.
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa é do tipo descritiva
exploratória, de natureza qualiquantitativa.
Para a pesquisa de campo utilizar-se-á
como instrumentos de coleta de dados: o
questionário e a entrevista.
O universo de pesquisa é constituído
pelas indústrias de transformação de
grande porte, definidas pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) como empresas
com mais de 500 empregados, totalizando
52 estabelecimentos, de acordo com a
Federação de Indústria do Ceará (FIEC),
dados de dezembro de 2010.
Inicialmente
todas
as
indústrias,
indiferente do setor, participarão do
levantamento inicial para identificar quais
utilizam
inteligência
competitiva.
Caracterizando-se assim um survey, ou
seja, uma pesquisa de levantamento.
A definição da amostra corresponderá a
um setor específico após o resultado da
pesquisa inicial. O pré-teste será aplicado
pela pesquisadora via correio eletrônico
com o apoio da FIEC.
Quanto aos procedimentos de coleta, será
realizada aplicação do questionário e do
roteiro de entrevista junto ao público-alvo,
composto por colaboradores (executivos,
assessores, diretores ou gerentes) das
empresas selecionadas após a triagem.
Os procedimentos de análise de dados
serão realizados aplicando-se o método
‘Análise de Conteúdo’ de Bardin, a partir
da técnica de Análise Categorial.
Definiu-se como categorias de análise:



Busca da Informação (motivação,
fontes e tipos de informações);
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Comportamento
da
equipe
(compartilhamento e socialização das
informações);



Uso/aplicação da informação (impacto
na tomada de decisão);



Planejamento estratégico (inovação,
performance).

CHOO, C. W. A organização do
conhecimento: como as organizações usam
a informação para criar significado, construir
conhecimento e tomar decisões. 2.ed. São
Paulo: Editora SENAC, 2006. 426p.
DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Ecologia
da informação: por que só a tecnologia não
basta para o sucesso na era da informação.
São Paulo: Futura, 1998. 316p.

4. Resultados Parciais

HESSEN, J. Teoria do conhecimento. 2.ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2003. 177p.

Pretende-se com essa pesquisa identificar
como funciona o processo de busca de
informação nas indústrias de grande porte
da região metropolitana de Fortaleza,
descrevendo os fluxos, as fontes de
informação e os tipos informacionais, além
de descrever/mapear o processo de
compartilhamento da informação entre os
colaboradores, e o uso/aplicação da
informação para a tomada de decisão. E,
por fim, apresentar como é aplicada a
inteligência competitiva organizacional
para manutenção da competitividade
dessas indústrias.

ILHARCO, F. Filosofia da informação: uma
introdução à informação como fundação da
acção, da comunicação e da decisão. Lisboa:
Universidade Católica, 2003. 202p.

5. Considerações Parciais
A gestão em ambientes organizacionais
fundamentados em informação requer
atenção sobre os aspectos econômicos,
tecnológicos e políticos. Portanto, se
constitui em um modelo, cujos processos
envolvem desde a gestão de pessoas até
a
gestão
da
informação
e
do
conhecimento, para alicerçar a tomada de
decisão. Tornando, assim, a gestão da
informação, a gestão do conhecimento e a
cultura
organizacional
recursos
indispensáveis a toda e qualquer
organização.
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Resumo

Abstract

Este texto tem como objetivo apresentar o
projeto de doutorado em andamento que visa
verificar que tipo de capital social é produzido
em redes sociais na internet e qual a influência
do capital produzido na difusão de
informações entre os usuários desses
serviços.

This text aims to present the PhD project in
progress that aims to determine what kind of
social capital is produced in social networking
sites and the influence of capital produced in
the dissemination of information among users
of those services.

Palavras-Chave: Sites de Redes Sociais;
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Keywords: Sites of Social Networking; Social

Capital Social; Mediação da Informação.

1. Introdução
As mudanças socioculturais suscitadas
pela crescente popularização da internet
permitem não apenas o surgimento de
novas formas de sociabilidade, mas
possibilitam ainda com que diferentes
tipos de informação possam ser geradas,
consumidas e mediadas coletivamente.
Sociedade da informação tem sido um dos
termos utilizados para caracterizar o atual
momento histórico, sendo um dentre
vários adotados para assinalar o formato
de
organização
social
baseado,
principalmente, no paradigma tecnológico
da informação. A expressão aponta para a
composição de experiências e práticas
sociais
diversas
originadas,
principalmente, a partir da informação e
de sua imbricação com as tecnologias,
sinalizando para a percepção de
mudanças significativas na vivência do
tempo e do espaço – passado e presente,
local e global estão cada vez mais
entrelaçados nesse contexto.
Este texto tem como objetivo apresentar o
projeto de doutorado em andamento que
visa verificar que tipo de capital social é
produzido em redes sociais na internet
(social networking) e qual a influência do
capital produzido na produção, consumo e
mediação de informações entre os

usuários desses serviços. Dito em outras
palavras, interessa investigar aqui sobre
como
as
experiências,
gostos,
comportamentos, práticas, identidades e
subjetividades são construídos a partir da
interação
dos
indivíduos
com
a
informação por meio de sua adesão às
mídias sociais contemporâneas, levandose em conta os usos e apropriações que
esses indivíduos empreendem das
tecnologias de informação. Para tanto,
toma-se como campo de pesquisa o
Facebook (www.facebook.com) e o Twitter
(www.twitter.com), dois populares sites de
redes social existente na internet.
Vale assinalar que, por se caracterizar
como um fenômeno recente, há ainda
poucos estudos no campo da Ciência da
Informação que adotam essa perspectiva.
Desse modo, os objetivos específicos
desta pesquisa caracterizam-se como: a)
contribuir para o debate sobre a produção
de capital social em redes sociais na
internet no campo da Ciência da
Informação; b) compreender como ocorre
a produção, o consumo e a mediação de
informações no interior desses espaços;
c) identificar e mapear quais os tipos de
redes sociais que emergem dessa partilha
e produção coletiva de informações; d)
perceber os valores construídos durante o
fluxo informacional existente entre seus
usuários.
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2. Breves Apontamentos Teóricos
O que entendemos hoje como mídia
envolve uma imensurável variedade de
artefatos e pode ser tomado como um dos
responsáveis diretos pela composição de
uma
sociedade
engalfinhada
em
tecnologia e fluxos de informação.
O termo mídia apresenta-se mais
adequado ao atual contexto, pois não só
abarca importantes traços das recentes
transformações técnicas, como também
assinala a formação de um cenário
marcado por convergências tecnológicas
diversas, sobretudo entre a informática e
as
telecomunicações,
atuando
na
composição de meios de informação e
comunicação cada vez mais híbridos e
voláteis, como os computadores portáteis
e os celulares, por exemplo. Meios que,
além do consumo, favorecem também a
produção, a recepção e a mediação de
conteúdos.
Segundo
Lúcia
Santaella
(2003),
atualmente
pode-se
perceber
a
emergência de uma cultura que cada vez
mais elege linguagens que não se
estruturam de acordo com a lógica da
comunicação e cultura de massa. Ao
mesmo tempo, novos equipamentos e
dispositivos
passam
a
possibilitar
gradualmente uma “[...] cultura do
disponível e do transitório”. Informações
que antes existiam apenas atreladas a
suportes físicos e dissociados – como é o
caso do papel para o texto e a imagem
impressa, e da fita magnética para o som
e o vídeo, por exemplo – passaram a se
combinar em um mesmo meio, em virtude
da fusão de vários artefatos diferentes
num mesmo dispositivo.
A integração potencial de texto, imagem e
som num mesmo sistema, interagindo
através de pontos múltiplos, no tempo
escolhido (seja de maneira síncrona ou
assíncrona), numa rede global, muda de
forma
fundamental
o
caráter
contemporâneo da informação. Esses
processos nos arrebatam da inércia da
mera recepção de mensagens e do
consumo de bens simbólicos, e nos leva

até a condição de produtores e
interventores da realidade. “Tal prática
realmente modificou o fluxo de mão única
das imagens e reintegrou a experiência de
vida a tela” (CASTELLS, 1999, p.423).
Ora, se na cultura de massa, a produção
de conteúdos era sancionada à apenas
alguns e a audiência encarada como
homogênea, numa cultura na qual a
produção, o consumo e a mediação de
informações
seguem
uma
lógica
polifônica, fragmentada e distribuída, os
indivíduos passam a desempenhar um
papel cada vez mais ativo e seletivo,
sobretudo em virtude da multiplicação dos
conteúdos disponíveis.
No exame do recente fenômeno das redes
sociais na internet, tentar compreender
como ocorre a produção, o consumo e a
mediação de informações para além dos
fatores estritamente tecnológicos da
questão, pode nos levar a interpretar
como
gostos,
comportamentos
e
experiências são organizados através dos
fluxos de informação – cada vez mais
intensos e mundialmente dispersos –
potencializados
pelas
mídias
contemporâneas.
3. Procedimentos Metodológicos
Nesta pesquisa, pretende-se valer de uma
metodologia essencialmente qualitativa,
que, ao invés da utilização de softwares
específicos para tratamento dos dados,
recorra a uma participação mais ativa do
pesquisador nas próprias redes sociais
pesquisadas, possibilitando, assim, a sua
inserção nos fluxos informacionais
produzidos no interior dessas redes, tanto
quanto a oportunidade de compartilhar de
experiências
semelhantes
àquelas
vivenciadas pelos sujeitos pesquisados.
A partir da etnografia, intenta-se observar
sistematicamente a dinâmica social e a
difusão de informações entre os usuários
do Facebook e do Twitter, utilizando-se
ainda da aplicação de entrevistas abertas
e semiestruturadas.
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4. Considerações Parciais
O surgimento e a proliferação de sites de
redes sociais pode ser tomado como uma
das manifestações mais expressivas da
sociedade da informação. Eles desafiam a
Ciência da Informação a lançar mão dos
seus saberes para compreender a
dinâmica dos fluxos de informação que
emergem nesses ambientes, bem como
os processos sociais que desencadeiam.
Não é apenas a informação gerada de
modo objetivo e veiculada por intermédio
da técnica o mais importante. Ao
contrário, deve-se atentar cada vez mais
para os aspectos socioculturais presentes
nesse fenômeno marcado pelo advento de
diferentes formas de trabalho coletivo, de
novas trocas afetivas, e, ainda, de
produção e circulação de informações em
massa.
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Resumo

Abstract

Considerando a crescente importância que os
estudos de usuários vêm assumindo na
Ciência
da
Informação,
sente-se
a
necessidade de averiguar em que medida
essa temática se constrói no âmbito do ensino
da Biblioteconomia no Brasil, com o objetivo
de identificar os conceitos desses estudos
nessas escolas, com ênfase na questão
curricular.

Considering the grow important that user
studies reach in the information science, it’s
necessary to check in which way this subject is
used in the education at schools and
librarianship in Brazil.

Palavras-Chave:

Estudo de
Biblioteconomia – Ensino – Brasil.

Keywords: User Studies; Librarianship –
Teach – Brazil.

usuários;

1. Introdução
As pesquisas contemplando o uso da
informação foram propostas, no Brasil,
desde a década de 1960, sendo
empregadas, principalmente, no âmbito
dos estudos de usuários e de uso. Nesse
contexto, percebe-se que muitas vezes o
estudo de uso e o estudo de usuários são
compreendidos como sinônimos, embora
se saiba que são duas categorias
distintas. Dessa forma, sente-se a
necessidade de repensar e averiguar em
que medida essa temática se constrói no
ensino da Biblioteconomia no Brasil, com
o intuito de buscar um diálogo
interdisciplinar, por meio de referencial
teórico que permeia a produção
acadêmica na área.
Há necessidade de se buscar os
conceitos e o histórico desses estudos de
usuários, a fim de identificar as tendências
teóricas dos docentes nos diferentes
cursos de Biblioteconomia no Brasil, com
a intenção de analisar a permanência ou
avanço nesses estudos, percebidos por
cada docente desses cursos e a prática
profissional.

Os conceitos de estudo de usuários são
necessários para se compreender a sua
história, a evolução das pesquisas nesse
campo e os fundamentos teóricos, a fim
de se perceber que o ensino da disciplina
de Estudo de Usuários de fato leva as
ações da teoria do fazer profissional.
Convém questionar o seguinte:
a) De que maneira os professores dos
Cursos de Biblioteconomia do Brasil
percebem o conceito de estudo de
usuários?
b) Quais as áreas do conhecimento e/ou
disciplinas os estudos de usuários
dialogam?
c) Quais os autores que influenciam, na
literatura brasileira e estrangeira, a
área de Estudos de Usuários?
O objetivo geral desta pesquisa é
identificar e analisar os conceitos de
Estudo de Usuários presentes nos Cursos
de Biblioteconomia no Brasil e como são
eles assimilados e reproduzidos pela
prática profissional. Como objetivos
específicos pretende-se: a) Relacionar os
conceitos nas disciplinas de Estudo de
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Usuários com as abordagens históricas da
área; b) Verificar a dimensão do ensino da
disciplina de Estudo de Usuários dos
Cursos de biblioteconomia no Brasil, com
ênfase na questão curricular; c) Avaliar
como os profissionais da área assimilaram
os conceitos na prática cotidiana.
2. Referencial Teórico
Indica-se os pesquisadores da área, tais
como Almeida Júnior, Bettiol, Choo, que
têm colaborado com produção relevante;
cita-se, também, Sanz-Casado, Maria de
Jesus Nascimento, Sueli Mara Ferreira e
Nice Figueiredo, além de outros que estão
sendo selecionados para amparar o
referencial. Para o levantamento, foram
utilizados
diferentes
termos
como
necessidades de informação e uso da
informação, demandas, que possibilitarão
uma base teórica para o desenvolvimento
da pesquisa.
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa, do tipo qualitativa, se inicia
com uma descrição histórica acerca do
currículo mínimo, explicitando o papel e
atuação da Associação Brasileira de
Ensino
de
Biblioteconomia
e
Documentação (ABEBD) e da Associação
Brasileira de Educação em Ciência da
Informação (ABECIN), buscando, com
isso, um fundamento teórico sobre a
trajetória dos estudos de usuários.
Em seguida, será feito um levantamento
das escolas de biblioteconomia do Brasil
com a comunidade de docentes da área
de estudo de usuários desses cursos, a
fim de descobrir e conhecer os conceitos
utilizados e empregados, acerca de
estudo de usuários, por meio de contato
com as Escolas.
Posteriormente serão analisados os
programas das disciplinas, enviadas pelos
docentes, com base nas respostas desses
professores dos Cursos. O instrumento
utilizado será o questionário aberto,

aproximadamente com quatro questões,
aplicado via e-mail.
4. Resultados Parciais
A pesquisa se encontra em fase inicial,
com pretensão de compreender e situar
os conceitos apresentados pelos docentes
das disciplinas de Estudo de Usuários das
escolas e dos cursos de Biblioteconomia
do Brasil.
5. Considerações Parciais
Até
o
momento
efetivou-se
o
levantamento das escolas e cursos de
Biblioteconomia do Brasil, identificando os
docentes que lecionam a disciplina de
Estudo de usuários, isto é, aqueles que já
deram retorno à solicitação. O que se
considera relevante é poder contribuir
para o crescimento da área da ciência da
informação valorizando de maneira
explicita as pesquisas na área de estudo
de usuários.
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Resumo
Proposta de aplicação da teoria históricocultural (Vigotski, Leontiev e Davidov) como
teria de aprendizagem que fundamente o
desenvolvimento
da
competência
em
informação no ensino fundamental.
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1. Introdução
A pesquisa em competência em
informação no Brasil encontra-se em
expansão,
com
vários
trabalhos
publicados em periódicos e em anais de
eventos, assim como há um número
considerável de dissertações e teses,
defendidas e em andamento, sobre essa
temática. Através da análise da literatura
sobre a temática da competência em
informação no Brasil, verificamos que o
tema vem sendo discutido por instâncias
acadêmica e profissional, porém a
proposta ainda não foi incorporada pelos
profissionais.
Uma característica da literatura sobre o
tema no Brasil é que se trata na verdade
de traduções, que apresentam o histórico
de seu país de origem, seus conceitos,
padrões, concepções e posteriormente
aplicações em diferentes âmbitos. Nos
dez anos de história da competência em
informação no Brasil não houve reflexões
mais profundas acerca da aplicabilidade
de determinadas teorias educacionais ao
nosso contexto. Sobre esse aspecto
considera-se que “[...] não é possível
aplicar
os
marcos
de
referência
conceitual,
político
e
instrumental

Abstract
Proposed for the application of culturalhistorical theory (Vigotski, Leontiev and
Davidov) as learning theory justifying the
development of information literacy in
elementary school.

Keywords: Information Literacy; CulturalHistorical
Theory;
Elementary School.

Learning

Theory;

internacionais a realidades específicas,
sem que tenha havido antes um processo
de reflexão e apropriação por parte das
comunidades locais” (DUDZIAK, 2008,
p.42).
Considerando que a competência em
informação visa o desenvolvimento de
habilidades e valores morais para o uso
da informação, os quais podem se dar por
meio da realização de programas de
atividades específicos, é sugerido que
esse desenvolvimento se inicie nas séries
iniciais da escolarização para que os
sujeitos se familiarizem com o universo
informacional. Sinaliza-se que a grande
parte dos programas de atividades é
fundamentada na teoria construtivista,
que, no contexto brasileiro, tem em Jean
Piaget
e
seus
estágios
de
desenvolvimento cognitivo, sua principal
abordagem.
Essa teoria é criticada por alguns autores
por delimitar a aprendizagem em estágios
estabelecidos por fatores biológicos,
restringindo, assim, as possibilidades de
avanços na aprendizagem. Por outro lado,
a teoria histórico-cultural iniciada por Lev
Semenovitch Vygotsky, considera a
influência do contexto social do sujeito na
sua aprendizagem. Desse modo, parte-se
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da lacuna de literatura a respeito da
aplicação da teoria histórico-cultural à
competência em informação, para propor
a realização dessa aplicação e testá-la por
meio de atividades práticas. Objetiva-se,
dessa
maneira,
fornecer
subsídios
teóricos acerca da teoria histórico-cultural
para a prática do bibliotecário no ensino
da competência em informação.
2. Referencial Teórico
2.1 Competência em Informação
O
conceito
de
competência
em
informação se modificou ao longo de sua
trajetória histórica e, dependendo do
âmbito em que está inserido, pode se
diferir em alguns aspectos. De uma
maneira geral, ou seja, independente do
contexto em que é abordado, seja
educacional,
tecnológico
ou
organizacional, pode-se resumir que
[...]
se
caracteriza
como
competentes
em
informação
aqueles que aprenderam como
aprender, e que sabem como
fazê-lo porque conhecem como
está organizado o conhecimento,
como encontrar a informação e
como usá-la de forma tal que
outros possam aprender com ela.
São capazes de reconhecer
quando
necessitam
de
informação e tem habilidade para
localizá-la, avaliá-la e usá-la
eficientemente conforme sua
necessidade (MARTÍ LAHERA,
2007, p.26).

Essas características são fundamentais
para que o sujeito interaja no universo
informacional de forma independente em
situações em que necessite de informação
para tomada de decisão ou solução de
problemas profissionais ou pessoais.
Os padrões e normas de competência em
informação
determinam
essas
características como habilidades e o
fazem de forma detalhada, elencando-as
em um conjunto de especificidades, assim
como podemos observar nos padrões da
American Association of School Librarians

/
Association
for
Educational
Communications and Tecnology (apud
CAMPELLO, 2003, p.32):
Competência informacional
1. O
aluno
que
tem
competência
informacional acessa a informação de
forma eficiente e efetiva.
2. O
aluno
que
tem
competência
informacional avalia a informação de
forma crítica e competente.
3. O
aluno
que
tem
competência
informacional usa a informação com
precisão e com criatividade.
Aprendizagem independente
1. O aluno que tem capacidade de aprender
com independência possui competência
informacional e busca informação
relacionada com os seus interesses
pessoais com persistência.
2. O aluno que tem capacidade de aprender
com independência possui competência
informacional e aprecia literatura e outras
formas criativas de expressão da
informação.
3. O aluno que tem capacidade de aprender
com independência possui competência
informacional e se esforça para obter
excelência na busca de informação e de
geração de conhecimento.
Responsabilidade social
1. O aluno que contribui positivamente
para a comunidade de aprendizagem e
para a sociedade tem competência
informacional e reconhece a importância
da informação para a sociedade
democrática.
2. O aluno que contribui positivamente
para a comunidade de aprendizagem e
para a sociedade tem competência
informacional e pratica o comportamento
ético em relação à informação e à
tecnologia da informação.
3. O aluno que contribui positivamente
para a comunidade de aprendizagem e
para a sociedade informacional tem
competência informacional e participa
efetivamente de grupos, a fim de buscar
e gerar informação.
Os padrões elaborados por essa
instituição ainda contêm indicadores em
cada um de seus nove padrões que são
apresentados na obra Information power:
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building
partnerships
for
learning
(AMERICAN..., 1998). Esses elementos
servem
como
diretrizes
para
o
desenvolvimento de programas voltados a
competência em informação, pois “[...] a
competência em informação é mais que
um conjunto discreto de habilidades: é um
modo
de
aprendizagem”
(MARTÍ
LAHERA, 2007, p.28).

conceitos, teorias e métodos educativos é
imprescindível ao bibliotecário para
desempenhar melhor suas atividades”
(BICHERI, 2008, p.100), principalmente
visando
o
desenvolvimento
de
habilidades, como é proposto pela
competência em informação.

Sendo assim, é necessário que haja uma
concepção do desenvolvimento de
habilidades informacionais, propostas
pelos padrões de competência em
informação, a partir de relacionamentos
dessa com a educação.

A teoria histórico-cultural defende que o
meio no qual um sujeito está inserido
exerce influência sobre ele no sentido de
que esse se apropria de elementos que
estão a sua volta. Essa apropriação,
segundo Vigotski, se dá por meio de
relações mediadas que ocorrem por meio
de instrumento e signos. Os instrumentos
podem ser resumidamente definidos como
objetos com funções sociais e signos
como instrumentos psicológicos que pode
ser definido como “[...] elementos que
representam ou expressam objetos,
eventos, situações” (OLIVEIRA, 1997,
p.30). Para Vigotski o ser humano se
desenvolverá a partir das interações que
fizer com o meio histórico e social a que
pertence, utilizando para isso os
instrumentos e os signos. Entretanto esse
complexo processo, que abrange outros
conceitos, é o início da discussão sobre
como
ocorre
o
desenvolvimento,
ressaltando que esse é diferente de
aprendizagem.

A competência em informação voltada à
educação se apoia no processo de ensino
como canal de aplicação da mesma.
Como foi dito anteriormente, é sugerido
que o desenvolvimento da competência
em informação se inicie nas séries iniciais
da escolarização. A biblioteca escolar
deve ser apresentada como espaço
adequado ao mesmo, sendo que nesse
também se configura a atuação do
bibliotecário como participante desse
processo, extrapolando suas funções
técnicas e assumindo seu papel de
educador. Nesse sentido, presume-se que
[...]
o
bibliotecário
escolar
preocupa-se com algo que vai
além do acesso da informação. É
um educador e como tal deve
contribuir com o desenvolvimento
da capacidade investigativa dos
educandos para que estes, como
alunos/pesquisadores,
possam
ampliar seus saberes e se
tornarem produtores de novas
informações. Para isso esse
profissional
precisa
também
conhecer o processo educacional
(BICHERI, 2008, p.100).

O processo educacional que a autora se
refere também é chamado de processo de
ensino-aprendizagem, o qual representa a
relação entre educador e educando. Essa
relação,
ou
esse
processo
é
evidentemente complexo, pois o mesmo é
influenciado
por
diversos
fatores.
Portanto, “[...] conhecer basicamente

2.2 Teoria Histórico-Cultural

Os conceitos elementares para que
possamos entender como ocorre o
aprendizado,
segundo Vigotski,
se
referem às zonas de desenvolvimento
proximal
e
real.
A
zona
de
desenvolvimento proximal é a
[...] distância entre o nível de
desenvolvimento real, que se
costuma determinar através da
solução
independente
de
problemas, e o nível de
desenvolvimento
potencial,
determinado através da solução
de problemas sob a orientação de
um adulto ou em colaboração
com companheiros mais capazes
(VYGOTSKY, 1991, p.97).
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Em outras palavras, é a capacidade de
realizar algo com o auxílio de alguém. Já
a zona de desenvolvimento real
corresponde ao que a criança pode fazer
de forma independente, já que essa “[...]
define funções que já amadureceram, ou
seja,
os
produtos
finais
do
desenvolvimento. Se uma criança pode
fazer tal e tal coisa, independentemente,
isso significa que as funções para tal e tal
coisa
já
amadureceram
nela”
(VYGOTSKY, 1991, p.97).
De acordo com Vygotsky (1991), é na
zona de desenvolvimento proximal que
deve ocorrer o ensino. Nesse sentido,
devem-se planejar ações que considerem
esse aspecto para que o aprendizado
ocorra efetivamente.
O conjunto desses conceitos possibilita a
compreensão de como ocorre a
aprendizagem, fundamentais para que
possamos planejar e executar o ensino de
uma maneira intencional.
3. Procedimentos Metodológicos
Trata-se de uma pesquisa exploratória, de
cunho teórico, que busca evidenciar as
relações existentes entre a competência
em informação e a teoria histórico-cultural.
Para tanto, foi realizado um levantamento
bibliográfico sobre as referidas temáticas
e em seguida prosseguiu-se com a
construção do referencial teórico para
fundamentação da pesquisa, técnicas de
coleta de dados, instrumento(s) de coleta
de dados, procedimentos de coleta e,
finalmente, procedimentos de análise dos
dados.
4. Resultados Parciais
Nessa primeira fase da pesquisa,
apresentamos os pressupostos teóricos
referentes às temáticas: competência em
informação e a teoria histórico-cultural, em
que pudemos refletir sobre a necessidade
de aprofundamento teórico para em
nossas discussões, especialmente a
competência em informação que é uma
área em construção no Brasil. Em seguida

iniciaremos a aplicação da teoria históricocultural à competência em informação.
5. Considerações Parciais
Nessa etapa buscamos evidenciar que a
competência em informação sem bases
sólidas resultará em mais um lugarcomum na literatura, por isso a
necessidade de uma fundamentação
orientada por propósitos consistentes, que
corresponda à realidade dos sujeitos e
que apontem para uma necessidade de
um olhar mais crítico perante os aspectos
sociais, políticos, econômicos, etc.,
envolvidos no universo informacional.
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Resumo

Abstract

Compreender a importância da informação
esportiva, bem como a gestão da informação
no contexto da inteligência competitiva, tornase fundamental em um cenário tão volátil e
competitivo como é o ambiente em que o
futebol e seus clubes estão inseridos. A
construção de um modelo de gestão de
informação tem como objetivo conceder aos
clubes de futebol obter uma maior
competitividade, tanto no contexto esportivo
quanto no contexto dos negócios.

Understand the importance of sports
information and management in the context of
competitive intelligence, it becomes essential
in a scenario such as volatile and competitive
environment in which soccer and its clubs are
located. The construction of a model of
information management is designed to give
football
clubs
to
achieve
greater
competitiveness both in the sporting context
and in the context of business.

Palavras-Chave: Gestão da Informação;

Keywords:

Inteligência Competitiva; Clubes de Futebol.

1. Introdução
A presente pesquisa pretende evidenciar
a importância da informação esportiva e,
sua gestão no contexto da inteligência
competitiva nos clubes de futebol, mais
precisamente no Marília Atlético Clube
(MAC). Ressalta-se que estes clubes
estão inseridos em uma estrutura e cultura
muito complexa que perpassa diferentes
segmentos da sociedade. Os aspectos
culturais
envolvidos
são
formados
principalmente por seus colaboradores,
gestores, torcedores e, ainda, o próprio
mercado altamente competitivo. Nesse
sentido,
torna-se
extremamente
importante
compreender
se
há
interferência desses atores e se provocam
alterações nos fluxos informacionais. É
oportuno ressaltar ainda, que, o ambiente
é composto de inúmeras variáveis, as
quais nem sempre são identificadas.
Pretende-se analisar alguns pontos,
dentre eles, como o clube faz uso da
gestão da informação e se aplicam o

Information
Management;
Competitive Intelligence; Soccer Clubs.

processo de inteligência competitiva
organizacional. Questiona-se se os clubes
de futebol obtêm maior competitividade
quando aplicam melhores práticas de
gestão da informação? Qual a vantagem
de uma organização esportiva aplicar o
processo de inteligência competitiva? O
clube de fato consegue utilizar as
informações de forma estratégica? Qual
são os aspectos culturais que influenciam
a gestão da informação nos clubes de
futebol?
Outro aspecto importante consiste na
ausência de estudos fundamentados nos
princípios e métodos da Ciência da
Informação aplicados em organizações
esportivas (clubes de futebol). Vários
motivos influenciaram a escolha de um
clube de futebol como universo de
pesquisa, para compor o presente projeto
de dissertação, entre eles, o grande
volume de capital que gira em torno desse
esporte, conforme destaca o relatório final
do Plano de Modernização do Futebol
Brasileiro
(2000),
produzido
pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), que
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inclui os agentes diretos (clubes e
federações) e indiretos (indústrias de
equipamentos esportivos e a mídia),
demostrando que o futebol mundial
movimenta, em média, cerca de 250
bilhões de dólares anuais, sendo que só
no Brasil este valor não chega a 1%, e
mesmo com o baixo aproveitamento dos
clubes o esporte gera em torno de 300 mil
empregos, diretos e indiretos (DA SILVA;
LEONCINI, 2005).

na gestão da informação e na inteligência
competitiva; construir um modelo de
gestão voltado ao processo de IC para
Clubes de Futebol, respeitando sua
cultura organizacional.

Outro
ponto
relevante
é
a
representatividade deste esporte no país,
uma vez que o futebol é considerado uma
paixão nacional. Costa (1995) afirma que,
“[...] o futebol, tal qual a mulher, é
sinônimo de paixão”. Uma paixão que
para o brasileiro comum não pode ser
explicada verbalmente: ela é sentida, está
no universo das coisas relacionadas ao
espírito. Podemos dizer que no Brasil, o
futebol é uma das principais fontes de
identidade da sociedade.

A informação é um componente
intrínseco de quase tudo que uma
organização faz. Sem uma compreensão dos processos organizacionais pelos quais a informação se transforma em percepção,
conhecimento e ação, as empresas não são capazes de perceber
a importância de suas fontes e
tecnologias
de
informação
(CHOO, 2003, p.27).

Dessa forma, a pesquisa tem a
informação como cerne, bem como suas
fontes, fluxos, fenômenos relacionados e
o impacto que provocam nesse tipo de
organização, objetivando assim uma
maior compreensão desses elementos,
tratando-os como capital valioso para a
organização.
O objetivo central da pesquisa consiste na
construção de um modelo de gestão de
informação aplicável aos clubes de
futebol, especialmente em clubes de
pequeno e médio porte, como é o caso do
MAC. A pesquisa possui como objetivos
específicos: definir de maneira conceitual
as características das informações
esportivas que tramitam nos clubes de
futebol; conhecer e mapear as fontes de
informações fluxos de informações, tanto
no âmbito interno, quanto no âmbito
externo do MAC; verificar a existência e o
uso da gestão da informação e do
processo de inteligência competitiva no
âmbito
do
MAC,
mesmo
que
informalmente; estudar os valores e
aspectos culturais do Marília Atlético
Clube (MAC), bem como suas influencias

2. Referencial Teórico
Choo (2003) destaca a presença da
informação como importante componente
em todos os processos das organizações:

A compreensão da informação no
contexto esportivo, mais precisamente nos
clubes de futebol perpassa pela história
do esporte que, se divide em dois
períodos, o futebol Primitivo e o futebol
Moderno. Os primórdios da pratica do
futebol em sua era primitiva é apontada
por pesquisadores na America Central em
1,500 a.C. Por outro lado, o futebol sendo
praticado como importante esporte
moderno é datado por pesquisadores no
final do Século XVII na Grã-Bretanha
(GIULIANOTTI, 2010). Na história do
esporte, os clubes de futebol são as
principais entidades inseridas neste
contexto.
A
evolução
e
a
profissionalização dos clubes de futebol
estão intimamente ligadas a história do
futebol. Compreender o papel dos clubes,
bem como suas histórias é extremamente
relevante para compreender a importância
da informação nesse contexto.
Conceituar a informação esportiva se faz
necessária dentro dos clubes de futebol.
Clarke (2000 apud Monteiro; Botelho,
2009, p.58) consideram informação
esportiva como,
[...] informação especializada, que
diz respeito ao domínio específico
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das atividades físicas desportivas
e do lazer, e que os usuários dos
serviços estão cada vez mais
exigentes com relação à eficácia
do serviço e à boa adequação
dos produtos de informação às
suas necessidades.

A necessidade de gerir as informações em
um ambiente tão dinâmico e competitivo
como é o ambiente esportivo se faz
necessária. O princípio da gestão da
informação segundo Ponjuán Dante
(2004, p.21) consiste em duas teorias, a
Teoria de Sistemas e a Teoria do Ciclo de
Vida de Serviço.
Quando se realiza a gestão da informação
se administra todos os elementos que a
cerca, de forma geral, é gerido todo o
ambiente informacional. Ponjuán Dante
(2004, p.21, tradução nossa) afirma que:
“[...] processos pelo qual se obtêm, se
processam e usam os recursos básicos
(econômicos,
físicos,
humanos
e
materiais) para manejar a informação
organizacional e para a sociedade a que
serve”. Valentim (2007) complementa e
deixa clara a diferença entre adotar o
modelo de gestão da informação (GI) e a
adoção de tecnologias, pois muitos
gestores inseridos nas organizações
acreditam que a implantação de uma
tecnologia ou um conjunto de tecnologias
que tem como finalidade dinamizar as
ações,
processos
e
atividades
informacionais, são suficientes para
conseguir realizar a GI. Contudo, é
importante ressalvar que muitos outros
elementos
são
fundamentais
para
implementar a GI como, por exemplo, a
cultura organizacional e informacional, a
comunicação
organizacional
e
informacional, a estrutura (formal e
informal), a racionalização (fluxos e
processos), as redes de relacionamentos
entre outros. Wilson (2006, p.54 apud
WOIDA, 2008, p.28), afirma que a GI deve
ser entendida como a:
[...] gestão do ciclo de vida até o
ponto da entrega da informação
para o usuário. O que acontece
depois depende de muitos

fatores, tais como o clima
organizacional, os sistemas de
recompensa,
a
cultura
organizacional e assim por diante
– todos fora do controle do gestor
da informação.

A necessidade de gestores buscarem
informações a respeito de seus negócios,
a fim de encontrarem informações que lhe
propiciem antever e tomar decisões,
realizarem ações com mais segurança e
menos
risco
ou
notarem
uma
oportunidade,
se
constituem
em
indicadores fundamentais para a adoção
do processo de inteligência competitiva
(IC). A maioria das informações de jornais
e noticiários são notícias do dia anterior,
portanto, torna-se imprescindível anteverse aos fatos consolidados, prospectando
informações relevantes sobre assuntos
relacionados ao negócio, antes que as
ações sejam efetivadas, podendo assim
intervir em algum processo ou ação em
curso, baseando-se em informações
importantes
para
a
organização.
Conceitualmente Valentim et al. (2003,
p.1-2) defendem que:
[...] o processo de inteligência
competitiva
organizacional
investiga o ambiente onde a
empresa está inserida, com o
propósito
de
descobrir
oportunidades e reduzir os riscos,
bem
como
diagnosticar
o
ambiente interno organizacional,
visando o estabelecimento de
estratégias de ação de curto,
médio e longo prazo.

Miller (2002) explica que o processo de
inteligência baseia-se no entendimento de
que os gestores das organizações
necessitam estar sempre bem informados
sobre as questões fundamentais do
negócio, de maneira formal ou sistêmica.
O mesmo autor define inteligência como a
informação filtrada, depurada (MILLER,
2002, p.35). Para a Society of Competitive
Professionals
(SCIP)
inteligência
competitiva é “[...] o processo da coleta,
análise e disseminação éticas de
inteligência acurada, relevante, específica,
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atualizada, visionária e viável com
relações ás implicações do ambiente dos
negócios, dos concorrentes e das
organizações em si”. Valentim (2007,
p.15) complementa e destaca que:
O processo de inteligência
competitiva
organizacional
gerencia fluxos e processo
formais e informais, por meio de
diferentes
ações
integradas,
objetivando criar uma cultura
organizacional voltada a ICO.
Entre as atividades desenvolvidas
podem se citar as atividades de
prospecção e monitoramento, a
seleção e filtragem, o tratamento
e agregação de valor, a
disseminação e transferência, ou
seja, o processo acompanha
desde a geração até o uso de
dados,
informação
e
conhecimento.

Miller (2002, p.35) ressalta que o processo
de inteligência:
[...] é bem mais que ler artigos de
jornais; trata-se de desenvolver
análise e perspectivas exclusivas
relacionadas com o setor em que
atua a respectiva empresa. Notese que o processo de inteligência
gera
recomendações
fundamentadas com relação a
acontecimentos futuros para os
responsáveis pelas decisões, e
não relatórios para justificar
decisões do passado. O processo
acaba
proporcionando
oportunidades únicas relativas a
decisões futuras que dão margem
a
vantagens
sobre
os
concorrentes.

Não é apenas de informações que se
constitui o processo de inteligência
competitiva, o processo é composto por
outros elementos voltados à obtenção e
filtragem de informação. Valentim (2007)
trata as informações como insumos para o
processo de inteligência competitiva, e
ressalta a necessidade de os gestores
terem uma visão desde o macro até o
micro
ambiente,
bem
como
das
informações e conhecimento que fazem

parte da organização e interagem com o
conjunto da sociedade, assim como
precisam
perceber
os
complexos
relacionados aos contextos – político,
econômico, social, tecnológico e cultural
que envolvem as organizações.
Nesse sentido, a prática do uso da
informação esportiva é notada em outros
esportes como, o futebol americano, o
beisebol e o basquete (DAVENPORT;
HARRIS, 2007). Davenport e Harris
(2007) atribuem o conceito de inteligência
analítica quanto ao uso da informação no
contexto esportivo. Os autores ainda
destacam vários casos do uso da
inteligência em organizações esportivas.
Esses usos são realizados no âmbito
esportivo:
O técnico do St. Louis Cardinals,
Tony La Russa (cujo time venceu
o World Series em 2006), um dos
melhores treinadores de beisebol,
combina de forma brilhante a
inteligência analítica e a intuição
para decidir quando contratar
uma personalidade contagiante
para alavancar o moral da equipe
(DAVENPORT; HARRIS, 2007,
p.22).

A utilização da informação no âmbito
técnico também faz parte dos métodos
empregados pela equipe New England
Patriots, demonstrando que o uso das
informações podem projetar situações e
antever a estratégia dos adversários, pois
[...] fazem a utilização extensiva
da inteligência analítica para
decisões
em
campo.
Eles
empregam
estatísticas
para
decidir se tentam fazer um ou
dois pontos depois de um
touchdown ou se desafiam a
decisão do juiz, por exemplo.
Tanto seus técnicos quanto os
jogadores são reconhecidos por
seu extensivo estudo de filmagem
de jogos e estatística, e o
treinador chefe, Bill Belichick, é
famoso
por
ler
compenetradamente artigos de
economistas acadêmicos sobre
probabilidades estatísticas de
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resultado do futebol americano
(DAVENPORT; HARRIS, 2007,
p.23).

Não é somente no contexto da prática do
esporte que a informação é utilizada. O
uso da informação como insumo de
melhoria mercadológica é notada quando
a equipe utiliza-se dos resultados colhidos
para melhoria constante do negócio, o
esporte. Passando a atender de maneira
assertiva o principal cliente, o torcedor, e
possibilitando a realização de mudanças
estratégicas usando como base a opinião
desses clientes,
Fora de campo, o time utiliza
análises detalhadas para avaliar e
melhorar a “experiência total dos
fãs”. Em cada jogo em casa, por
exemplo, entre 20 e 35 pessoas
recebem a tarefa específica de
criar indicadores quantitativos
para a comida, o estacionamento,
o pessoal, a limpeza dos
banheiros, entre outros fatores.
Os fornecedores externos de
serviços são monitorados, para
renovação
de
contratos
e
recebem incentivos para melhorar
seu desempenho (DAVENPORT;
HARRIS, 2007, p.23).

O que difere de maneira mais contundente
uma organização esportiva de uma
organização
tradicional
esta
na
dinamicidade e rapidez em que o
ambiente técnico esta inserido, sendo
que, sua ‘produção’ ocorre em um
ambiente de difícil controle, como por
exemplo, as partidas e competições.
Nesse contexto, a informação passa ser
essencial para reduzir as incertezas nas
tomadas de decisões em vários ambitos
dentro do esporte, como por exemplo, o
futebol.

3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa proposta é de natureza
qualitativa, do tipo descritiva-exploratória.
Tendo em vista, que este tipo de pesquisa
tem como objetivo avaliar os fatos
mediante análise direta com o objeto em
estudo e, por esta razão, tem sido

aplicada nos estudos da área, visto que
analisa o processo como um todo, e não
somente os resultados alcançados. Será
utilizado o método ‘Estudo de Caso’, pois
é uma forma de avaliar in loco e em
profundidade os objetivos propostos. Será
possível avaliar se o MAC adota a gestão
da informação, e se o clube aplica o
processo de inteligência competitiva.
Com a observação alinhada às técnicas
(entrevista e questionário) e aos
instrumentos de coleta de dados será
possível identificar quais são as fontes de
informações, como ocorrem os fluxos de
informação, bem como avaliar o
comportamento informacional e o possível
retorno que o processo de inteligência
competitiva poderá propiciar ao clube.
4. Resultados Parciais
A presente pesquisa encontra-se em sua
fase de desenvolvimento do relatório de
qualificação. O relatório busca conceituar
e relacionar o referencial teórico no
contexto da informação no ambiente
esportivo, mais precisamente no futebol e
seus clube. Esta relação se estende aos
conceitos da gestão da informação sob o
viés da inteligência competitiva para uso
efetivo das informações pelas equipes de
futebol.
5. Considerações Parciais
Ao observar a história do futebol e seus
clubes,
evidencia-se
o
uso
das
informações, mesmo que de maneira
indireta. O uso das informações em outros
esportes demonstra a importância das
informações nos ambientes esportivos.
Dessa forma, torna-se necessário a
construção de um modelo de gestão da
informação sob o viés da inteligência
competitiva aplicável aos clubes de
futebol, respeitando sua cultura e
estrutura organizacional.
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Resumo
O
ambiente
empresarial
apresenta-se
turbulento sob efeito da globalização,
principalmente com o advento da internet. As
redes sociais podem trazer vantagens
significativas às organizações através das
interações entre os colaboradores.

Palavras-Chave:

Redes
sociais;
competência; interação; conhecimento.

1. Introdução
A
sociedade
contemporânea
tem
evidenciado
uma
sucessão
de
transformações
acarretadas
pelas
inovações
tecnológicas
advindas,
principalmente após a Década de 90, com
a explosão da Internet e o consequente
aumento do fluxo de informações. Essas
mudanças provocaram impactos na forma
de gestão das empresas e as obriga a
gerenciar não somente os seus bens
tangíveis, mas também bens intangíveis,
como o conhecimento.
Com a mesma intensidade, as relações
entre
clientes,
fornecedores
e
colaboradores estão cada vez mais
exigentes e agressivas e forçam as
organizações a intensificar a atenção
constante na busca e definição de
técnicas e métodos eficientes de gestão
para se manterem competitivas no
mercado em que atuam.
As tecnologias de informação aliadas às
ferramentas de comunicação permitiram,
segundo Castells (2005), a integração do
mundo em redes globais através da

Abstract
The business environment is presented under
turbulent effect of globalization, especially with
the advent of the Internet. Social networks can
bring significant benefits to organizations
through interactions among employees.

Keywords: Social networking, competence,
interaction, knowledge.

aplicação e utilização de recursos
tecnológicos e conhecimento para a
transformação social e constituição da
Sociedade da Informação.
O modelo de sociedade defendido pelo
autor reflete a integração de ações
apoiadas pelas tecnologias de informação
e comunicação (TIC) e favorecidas pela
constituição de redes de conhecimento
que potencializam e aumentam o poder de
reação em cadeia no contexto da
economia informacional.
Do mesmo modo, desenvolve-se nesse
cenário, e com cada vez mais
significância,
as
redes
sociais
organizacionais, que permitem a troca e
compartilhamento de informação e
conhecimento dentro das empresas
através das relações formais e informais
existentes entre os colaboradores.
Problema da pesquisa: necessidade
premente de desenvolver habilidades de
acesso e uso da informação para a
construção do conhecimento corporativo
nas organizações, porém, de forma
consistente e estruturada, necessária e
compatível com as estruturas das redes
sociais organizacionais, apoiando a sua
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análise e estudo. Além disso, é preciso
identificar assuntos específicos tais como:
quem conhece quem; quem se conecta
com quem; como conhecer as habilidades
e competências das pessoas; e quem as
procura, buscando conhecer como
ocorrem as relações na direção da
construção
do
conhecimento
organizacional e a melhor forma de
gerenciar esse processo. Tal é a
contribuição que se procura oferecer com
esta dissertação em andamento.
Objetivo geral: Analisar a inter-relação
entre competência em informação, redes
sociais e a construção de conhecimento
no Escritório Regional de Bauru do
SEBRAE.
Objetivos
específicos:
Verificar
os
princípios teóricos, modelos, padrões e
indicadores que propiciem avaliar a
competência
em
informação
em
ambientes organizacionais;
Identificar as redes sociais presentes na
organização em estudo, seus atores,
responsabilidades e papéis;
Verificar quais são as estratégias
utilizadas pelos atores das redes sociais
encontradas, no que tange aos seguintes
aspectos:
reconhecer
necessidades
informacionais;
buscar
e
acessar
informação;
analisar
e
organizar
informação;
apropriar
informação;
compartilhar
novo
conhecimento;
usar/aplicar informação.
Contribuir para a melhoria das estratégias
informacionais dos atores das redes
sociais encontradas, por meio da análise e
sistematização dos padrões encontrados.
2. Referencial Teórico
A sociedade contemporânea apresenta-se
com características de natureza vária.
Destaca-se a existência da globalização, a
partir do processo de internacionalização
da economia mundial, sendo que a
década de 80 trouxe consigo uma nova
história, com a revolução da informática e
das comunicações, o que possibilitou um

redimensionamento das noções de
espaço-tempo mediante o uso das
tecnologias de informação e comunicação,
gerando a capacidade de articulação entre
o global e o local e de funcionarem em
tempo real e em escala planetária.
Embora um panorama de mudanças
tenha existido sempre, atualmente esse
contexto é muito mais tangível, qualquer
que seja o ângulo sob o qual se
concentrem a percepção e análise de um
simples observador e de um atento
pesquisador. As mudanças ocorrem no
plano das ideias, de sua manifestação e
do comportamento individual e coletivo,
fugindo dos parâmetros que nortearam a
sociedade, ao sucederem-se as gerações.
Essa conjuntura atual tem influência direta
e indireta na economia mundial, o que tem
levado autores como Castells (2005) a
afirmar que a economia, na segunda
metade do Século XX, passou de um
modelo de produção industrial para outro
baseado na informação, trazendo consigo
diversas implicações sociais, políticas,
culturais e educacionais.
Assim, no contexto atual da economia
global, em que o mundo perde fronteiras
sob o ponto de vista macroeconômico,
emerge uma preocupação com a questão
da informação e sua circulação de forma
livre e dinâmica.
Estar atento a este processo seguramente
consolidará
vantagem
competitiva
interessante às organizações que se
inserem nesse cenário social.
Além disso, é preciso enfrentar os
desafios de imprevisibilidade introduzida
pela rápida transformação econômica e
tecnológica, uma vez que o novo modelo
de economia informacional exige novas
capacidades no mundo do trabalho,
primando por flexibilidade, autonomia,
gestão e troca de conhecimentos.
Principalmente a partir da Década de
1990, se evidenciou a “[...] transição de
uma economia baseada na transformação
de materiais para uma outra baseada nos
fluxos de informação” (CHILD, 2012, p.34)
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Para o autor, essa transição permitiu que
as atividades que eram realizadas em
diferentes locais estivessem integradas
tanto quanto aquelas reunidas em mesmo
local, devido à libertação de suas
restrições físicas. Ainda, menciona
também que “[...] a crescente intensidade
da informação é hoje o principal fator a
que devem responder os novos designs
organizacionais,
porque
desafia
a
premissa sobre a qual se baseia a
demanda por desempenho econômico da
organização burocrática” (CHILD, 2012,
p.34), ou seja, a maximização de
utilização de recursos através de
combinações
eficientes
em
dada
economia.
No entendimento de Child (2012, p.35)
essa é uma questão fundamental, pois
“[...] o conhecimento que tem utilidade
competitiva origina-se em pequenos
grupos de estudiosos”.
Pode-se afirmar que um dos grandes
impulsionadores recentes das mudanças
esteja relacionado ao fenômeno da
globalização. Segundo Daft (2010) o
termo globalização demonstra que a
grande síndrome do mundo pequeno é
verdadeiramente
sentida
pelas
organizações atuais. Pois, “[...] com os
rápidos avanços em tecnologia e
comunicações, o tempo necessário para
exercer influência ao redor do mundo,
desde os lugares mais remotos, foi
reduzido de anos para alguns segundos”
(DAFT, 2010, p.6), o que reflete
diretamente na maneira como as
organizações
se
estruturam
para
manterem-se competitivas neste cenário.
As ações decorrentes da atuação da
organização neste mercado globalizado
devem contemplar todos os eventos que
ocorrem no entorno de suas atividades e,
portanto, a complexidade externa tende a
criar a necessidade de complexidade
interna.
Neste cenário, as autoras Lastres e
Albagli (1999) mencionam que as TIC
podem ser entendidas como o cerne

dessas
transformações
porque
possibilitaram os avanços exigidos pelo
processo de reformulação e consolidação
da nova ordem mundial.
As
mudanças
impulsionadas
pela
globalização e potencializadas pela
utilização das novas tecnologias e novos
padrões de demanda forçam outra
alteração nas organizações quando
pensam na criação de valor. Segundo
Child (2012, p.49) “[...] cada vez mais o
valor é criado por meio do processamento
de fluxos de informação e conhecimento
em vez de processamento de fluxos de
materiais”.
Evidencia-se, dessa forma, neste cenário
globalizado, de intensa competição, que o
conhecimento é a plataforma essencial e
a aprendizagem organizacional é a melhor
forma, segundo Lastres e Albagli (1999,
p.123) para “[...] indivíduos, empresas,
regiões e países estarem aptos a
enfrentar as mudanças em curso,
intensificarem a geração de inovações e
se capacitarem para uma inserção mais
positiva nesta fase”.
Diante desse grande desafio, Miranda
(1993, p.230) afirma que “[...] as
organizações só aprendem, se as
pessoas aprendem. Mas desenvolvimento
individual
não
é
garantia
do
desenvolvimento institucional, a menos
que existam condições para um
aprendizado coletivo”.
Segundo Child (2012, p.65) o novo
modelo organizacional prioriza a atuação
coletiva que depende da aceitação de
todos de uma cultura comum da
organização que “[...] é administrada e
não imposta pelos níveis superiores”, e
visa corresponder às necessidades
organizacionais de adaptação e inovação.
Dessa forma, percebe-se que a nova
abordagem tende a se apresentar como
organizações virtuais ou organizações em
rede.
Essas organizações em rede, trazem
consigo várias mudanças e desafios
decorrentes das suas novas formas
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estruturais e dos cenários sociais onde se
inserem, tornando-se necessária a
composição
de
um
corpo
de
colaboradores dotados de capacidade
para analisar criticamente informações
que possam contribuir para a construção
do conhecimento e que tenham uma
flexibilidade para vislumbrar e discutir a
multidiversidade decorrente de ideias,
experiências e habilidades desenvolvidas.
Isso requer o desenvolvimento de novas
competências individuais e coletivas, cada
vez mais importantes para o sucesso das
organizações
em
situações
de
competitividade.
O entendimento natural trata competência
como a capacidade para realizar algo,
esperando-se alcançar um objetivo.
Sveiby (1998) entende que o termo
competência é mais adequado do que o
termo conhecimento, quando o enfoque é
aplicado ao indivíduo na organização,
usando-o para delinear o conhecimento
humano “de forma prática”. Segundo o
autor, a competência é composta de cinco
elementos recíprocos dependentes:
1)

conhecimento
explícito:
requer
conhecimento dos fatos e é
adquirido
essencialmente
pela
informação, na maioria dos casos
pela educação formal;

2)

habilidade: arte de saber fazer, que
envolve uma habilidade prática,
física e mental e é adquirida
principalmente por treinamento e
prática;

3)

experiência:
que
é
adquirida
essencialmente pela análise sobre
erros e sucessos anteriores;

4)

julgamentos de valor: percepções de
que o indivíduo pensa estar correto,
e que atuam como filtros conscientes
e inconscientes para o mecanismo
da construção do saber de cada
pessoa;

5) rede social: formada pelas relações do
indivíduo
com
outros
seres
humanos, dentro de um ambiente e

uma cultura transmitidos ao longo de
uma tradição.
No tocante às organizações, a questão da
competência tem sido mencionada por
diferentes autores. Dentre eles, destacamse Quinn, Anderson e Filkestein (2000),
ao
afirmarem
que
o
verdadeiro
profissional domina um agregado de
conhecimentos
sistematizados
em
determinada disciplina que deve ser
atualizada constantemente. Porém, esses
autores também mencionam que a vasta
quantia de informações, conhecimentos e
inovações produzidos de maneira cada
vez mais rápida, aliado ao ambiente global
atual de incerteza e turbulências diversas,
pode dificultar, de alguma maneira, a
atualização que sugerem.
É importante ressaltar que essas
competências envolvem: acesso, uso,
recuperação, interpretação da informação
e de conteúdos em plataformas digitais e
em rede, com o fim de controlar, antecipar
problemas, bem como comunicar as
necessidades decorrentes, respondendo
de forma eficiente a um ambiente em
constante
mutação.
Portanto,
é
necessário mais do que um conhecimento
de base, sendo importantes as técnicas
para explorar, fazer conexões e dar
utilidade prática à informação veiculada na
sociedade. Em decorrência, surge a
necessidade de se explorar a literatura
especializada em um tema estreitamente
relacionado – a competência em
informação.
Para os autores Belluzzo, Kobayashi e
Feres (2004, p.87), competência em
informação é o “[...] conjunto de
comportamentos, habilidades e ações que
envolvem o acesso e uso da informação
de forma inteligente, tendo em vista a
necessidade
da
construção
do
conhecimento e a intervenção na
realidade social”. O conceito apresentado
pelas autoras demonstra a complexidade
do termo em referência à proposta de
análise da capacidade do indivíduo na
formação do seu intelecto profissional e
mostra
a
relevância
do
pleno
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entendimento
apresentados.

dos

termos

aqui

corporativo que é gerado mediante ações,
informações e decisões compartilhadas.

Portanto, ser competente em informação
traduz mais do que simplesmente
reconhecer e saber aplicar conceitos e
técnicas na organização e utilização de
fontes de informação. Representa a
capacidade de flexibilidade e adaptação
frente às constantes e incessantes
mudanças pelas quais passam a
sociedade, ainda mais se for analisado
todo
o
potencial
existente
nas
organizações quando se deparam com a
necessidade de diretrizes e política de
compartilhamento do conhecimento em
rede.

Desse modo, em decorrência do
referencial
construído,
sentiu-se
a
necessidade de sua transposição a uma
realidade
organizacional
com
características descritas anteriormente, o
que constitui o recorte para o
desenvolvimento da pesquisa.

Em síntese, pode-se dizer que a análise
das redes sociais tem sua origem a partir
de duas grandes dimensões: as redes
inteiras e as redes personalizadas
(WATTS, 2009). A primeira dimensão tem
seu foco na relação estrutural da rede
com o grupo social. Desse modo,
constituem assinaturas de identidade
social, onde o padrão de relações está
mapeando
as
preferências
e
características dos atores envolvidos na
rede. Por sua vez, a segunda dimensão
encontra-se presente no papel social de
um
indivíduo
que
poderia
ser
compreendido não apenas através dos
grupos (redes) a que ele pertence, e sim
mediante as posições que ocupa nas
redes (WATTS, 2009).
Convém destacar, ainda, que existe uma
série de valores propostos e implícitos nas
organizações em rede, em especial
naquelas denominadas redes sociais
organizacionais, vários dos quais foram
apresentados. Essas organizações têm
valores agregados que são facilitadores
do planejamento e desenvolvimento de
comunidades em rede com o apoio das
TIC, onde a cooperação, o acesso e uso
da informação para a construção do
conhecimento,
foco
central
da
competência em informação requerida na
sociedade contemporânea, permite a
aplicação das teorias de rede e a análise
da inter-relação com o conhecimento

3. Procedimentos Metodológicos
Para realização deste estudo, será
adotado o modelo de Vergara (2003) que
combina padrões de modelo quanto aos
fins e aos meios, quanto aos fins será
realizada pesquisa aplicada e descritiva,
quanto aos meios será realizado um
estudo bibliográfico e uso de entrevista. A
utilização combinada dos aspectos
indicados no modelo é desejada como
parte da pesquisa, havendo associação
de métodos e técnicas.
Como forma de operacionalização dos
objetivos
propostos,
pretende-se
desenvolver os seguintes procedimentos:
1)

pesquisa/levantamento, bibliográfico e
pesquisa documental - que serão
desenvolvidas com o apoio dos
princípios teóricos de Marconi e
Lakatos (2010). Assim, constituirá na
abordagem de fontes nacionais e
internacionais, materiais científicos,
publicações, artigos, dados de
congressos, revistas (cientificas e
especializadas),
Internet,
universidades e bibliotecas em busca
do mais moderno pensamento sobre
gestão do conhecimento e inovação,
estes foram combinados com análises
históricas que destacavam o uso
diferenciado do conhecimento.

2)

Pesquisa de campo – que segundo
Marconi e Lakatos (2010, p.69)
constitui a “[...] observação de fatos e
fenômenos
tal
como
ocorrem
espontaneamente na coleta de dados
e a eles referentes e no registro de
variáveis que se presume relevantes
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para analisá-los”. Para a coleta de
dados referentes a essa modalidade
de pesquisa, foi selecionada a técnica
da entrevista.
3)

Entrevista: Para esta pesquisa, a
metodologia de entrevista será de
extrema valia porque, segundo
Marconi e Lakatos (2010) permite o
encontro entre duas pessoas, com a
finalidade de que se obtenham
informações
a
respeito
de
determinado
assunto,
mediante
conversa de cunho profissional, sendo
um processo de investigação social,
para coleta de dados ou para auxiliar
em diagnóstico de problema social e,
ainda, constituirá em referencial
teórico de apoio.

Definição do universo e população: para o
desenvolvimento do estudo de caso,
selecionou-se como universo de pesquisa
o SEBRAE-SP – Escritório Regional de
Bauru, que é uma entidade de serviço
social
autônomo
composta
por
representantes da iniciativa privada e do
setor público que visa sintonizar as ações
que buscam estimular e promover as
empresas de pequeno porte com as
políticas nacionais de desenvolvimento
econômico e social do país.
Coleta de dados: procedimentos como
forma de observação, espera-se realizar a
coleta
de
dados
junto
aos
24
colaboradores do SEBRAE/SP – Escritório
Regional de Bauru. Será utilizada a
observação indireta com o apoio da
técnica de entrevista apoiada em roteiro
padronizado.
Esse
instrumento
de
pesquisa tem sua elaboração e aplicação
a partir dos princípios teóricos de Severino
(2000), Marconi e Lakatos (2010) e
Takizawa e Mendes (1999).
As análises descritiva e interpretativa
serão
realizadas
com
apoio
de
instrumentos estatísticos e mediante os
princípios
teórico-conceituais
apresentados no referencial teórico
abordado, respectivamente.

Resultados e interpretação: Esta é uma
parte em construção, considerando-se
que a entrevista está em fase de
realização.
4. Considerações Parciais
Considera-se que a priori pode existir uma
inter-relação a ser visualizada entre a
competência em informação em processo
de
interação
nas
redes
sociais
organizacionais e, principalmente, que a
sua presença traz consigo contribuição
que agrega valor para a geração do
conhecimento corporativo em ambiência
organizacional
com
essas
novas
estruturas.
Essa
visão
contextual
pode
ser
demonstrada mediante o aporte teórico
resultante da pesquisa bibliográfica e
documental até o momento realizadas,
destacando-se:



A
sociedade
contemporânea
apresenta-se, em linhas gerais,
caracterizada por uma economia
informacional
e
exige
maior
qualificação das pessoas no sentido
de acesso e uso da informação para a
construção
do
conhecimento,
considerando-se a mediação de TIC e
a necessidade de compartilhamento,
cooperação e tomadas de decisão
mediante a integração e interação nos
ambientes organizacionais.



Em decorrência das características
marcantes de mudanças sociais em
curso, há novas exigências de
competências para o cidadão e o
trabalhador,
destacando-se
a
Competência
em
Informação,
principalmente no que se refere às
estruturas organizacionais em rede.



Há uma emergência de redes sociais
no
contexto
da
sociedade
contemporânea e, em decorrência, a
necessidade de transposição de
princípios,
teorias,
padrões
e
indicadores que envolvem o acesso e
uso da informação nessas ambiências,
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a fim de se reconhecer a sua
importância para a inovação e o
desenvolvimento social nas áreas de
redes sociais organizacionais.
A formação das redes pode ser
considerada, portanto, uma realidade de
importância a ser estudada e ainda requer
formação de base teórica no contexto da
Ciência da Informação no que tange às
competências nas organizações no
cenário da sociedade contemporânea.
Espera-se com a realização da entrevista
proposta na metodologia, que essas
observações apontadas possam ser
melhor compreendidas, consolidadas e
validadas a fim de que se alcance os
objetivos propostos inicialmente para esta
dissertação.
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Resumo
Considerando, o conhecimento o recurso mais
importante para a geração de inovação, a
pesquisa propõe, por meio de um estudo
qualitativo, verificar a gestão da informação e
do conhecimento enquanto subsídios para a
geração da inovação.
Palavras-Chave: Gestão do Conhecimento;
Gestão da Informação; Inovação.

1. Introdução
Na sociedade do conhecimento e da
informação a inovação apresenta-se como
um elemento crucial para a sobrevivência
empresarial, logo, torna-se importante
pensar o ambiente organizacional com
vistas à geração da inovação.
Segundo Koninos (2002), no núcleo do
processo de inovação está a conversão
de conhecimentos em novos produtos e
serviços. Nessa perspectiva, a inovação
só é possível e viável em um ambiente
rico em informação e demais recursos
para a pesquisa, a experimentação, o
empreendedorismo e o fomento. O
ambiente voltado à inovação deve ser
organizado de maneira a relacionar-se
com o ambiente externo, investir em
pessoas e compreender o capital
estrutural como condição prévia para a
criação de riqueza.
Para alcançar este propósito, entendemos
ser essencial a presença de processos de
gestão do conhecimento (GC) e gestão da
informação (GI) na organização. São
processos complementares, de um lado a
GI trabalhando com o conhecimento

Abstract
Considering the knowledge the most important
resource for the generation of innovation,
research proposes, through a qualitative study
to verify the information management and
knowledge management as the basis for the
generation of innovation.
Keywords:
Knowledge
Management;
Information Management; Innovation.

explícito, registrado e, do outro lado, a GC
atuando junto ao conhecimento tácito.
Com vistas a esse cenário, várias
empresas vêm alterando seu ambiente e
estrutura organizacional, a fim de
promover a geração da inovação.
Nessa perspectiva, a pesquisa pretende
identificar
comportamentos
e
possibilidades de GI e GC nos processos
destinados à geração de inovação em
uma
organização
de
ensino
profissionalizante, voltada à geração e
difusão de conhecimento aplicado ao
desenvolvimento industrial; assim como
identificar o contributo da GI e da GC para
a geração da inovação.
2. Referencial Teórico
A nova configuração global caminha lado
a lado com um novo desenvolvimento
tríade:
economia
baseada
em
conhecimento e inovação, regulação
supranacional
e
aglomerações
inteligentes.
Estudos empíricos e estatísticos mostram
que entre os principais fatores de
desenvolvimento regional (qualificações
profissionais, investimentos, inovação,
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infraestrutura,
competitividade),
a
inovação é o mais importante para a
melhoria da produtividade e da riqueza,
tanto na indústria, quanto no setor dos
serviços.
Diferentes organizações inovam sob
diferentes perspectivas, dessa forma, é
possível classificar a atividade inovativa,
sob três perspectivas: quanto à natureza;
tipos e amplitude das inovações.
Quanto à natureza a inovação pode ser
radical quando introduz no mercado algo
totalmente novo ou incremental quando
leva a melhorias significavas no produto
ou processo em que incide.
Quanto ao tipo pode se dar no âmbito de
produtos (bens ou serviços), processos
produtivos, métodos de marketing ou
organizacionais.
Em relação à amplitude pode ser local,
apenas na empresa; regional, no mercado
ou setor que a empresa está inserida; ou
global, quando representa uma inovação
radical ou incremental ainda não existente
mundialmente.
Lundvall (1992) e Nelson (1993) foram os
primeiros a postular que Sistemas de
Inovação (SI) compostos por agentes
diversos: empresas, instituições de
pesquisa, organizações de intermediação
tecnológica, instituições de financiamento
e tecnologia e consultores, mostram-se
eficientes na geração da inovação, que
surge a partir da sinergia e dos
relacionamentos sistêmicos entre os
agentes citados acima. Os SI podem
constituir-se em amplitude nacional,
regional ou setorial.
No Brasil, entre os vários atores que
podem compor um sistema de inovação,
está à organização de educação
profissionalizante Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) que,
atento a esse novo cenário global e, com
vistas a não só promover a inovação em
seus processos, produtos e serviços, mas
também contribuir para o incremento de
processos inovativos na indústria paulista,

criou, no Estado de São Paulo, a Gerência
de Inovação e Tecnologia (GIT).
A atuação preconizada para a GIT dá-se
tanto em âmbito interno – escolas e
demais setores da organização –, quanto
externo – empresas clientes. Para
alcançar sucesso nas funções que lhe são
atribuídas, a GIT deve valer-se de meios
para que a informação possa ser
apropriada pelos indivíduos envolvidos,
para que estes, por sua vez, possam criar
novos conhecimentos, que poderão ser
convertidos em processos, métodos ou
produtos inovadores.
A informação apropriada passa a ter um
significado e, ao somar-se a outros
conhecimentos tácitos ou explícitos,
gerará
novos
conhecimentos
num
contínuo, como foi demonstrado no
modelo de conversão do conhecimento,
de Takeuchi e Nonaka, conhecido como
Processo
SECI
–
socialização,
externalização,
combinação
e
internalização.
No processo SECI, a empresa criadora de
conhecimento
aprende
com
o
conhecimento tácito de seus funcionários
e ou de indivíduos externos (socialização);
converte
conhecimento
tácito
em
conhecimento explícito (informação), para
que a equipe possa dele se apropriar
(externalização ou articulação); a equipe
então o padroniza e agrupa com outros
conhecimentos explícitos (combinação); a
partir do conhecimento explícito em
questão
combinado
com
outros
conhecimentos tácitos pré-existentes, criase um novo conhecimento tácito
(internalização).
Além do processo de conversão do
conhecimento de Nonaka e Takeuchi,
destacamos, quanto à utilização da
informação (termo adotado pelo autor), o
modelo preconizado por Choo (2006), que
define com muita propriedade três arenas
de uso de informação organizacional: a
criação de significado, a construção de
conhecimento e a tomada de decisões.
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Mais do que interligadas, pode-se afirmar
que as três arenas são interdependentes,
ao passo que, é a criação de significado
que vai permitir a geração do
conhecimento e, é a partir da assimilação
desse novo conhecimento, em conjunto
com todo o conhecimento explícito e tácito
já existente na organização que é possível
tomar decisões assertivas. Em todo
momento estão presentes o conhecimento
tácito das pessoas e o conhecimento
explícito da organização.
O conhecimento tácito é pessoal,
intrínseco e mais difícil de ser
comunicado, se vale dos fluxos informais
de informação (conversas, intuições,
imitações, aprendizados de aulas ou
reuniões). Por outro lado, o conhecimento
explícito é aquele formalizado em rotinas,
procedimentos e regras, enfim, fluxos
formais de informação. Todavia, é
importante salientar que o conhecimento
tácito pode e deve ser utilizado na
construção dos fluxos formais de
informação de uma organização, assim
como, conhecimentos explícitos estão
presentes na construção do conhecimento
tácito de cada indivíduo envolvido.
Dessa forma, a cultura organizacional, é
construída a partir do conhecimento
daqueles que a integram e, em
contraponto,
o
conhecimento
dos
indivíduos alimenta-se da memória
cultural dos ambientes nos quais
interagem
para
construir
novos
conhecimentos. Com a afirmação “[...]
meu espírito conhece através da minha
cultura, mas em certo sentido, a minha
cultura conhece através do meu espírito”,
Morin
(2008,
p.22)
evidencia
a
retroalimentação
entre
conhecimento
individual e conhecimento organizacional,
valendo-se, para isso, de conhecimentos
explícitos e tácitos.
Ao atuar nas três arenas, a organização
passa a atuar com foco no conhecimento,
sendo capaz de adaptar-se eficazmente
às mudanças e mobilizar o conhecimento
e a experiência de seus membros para a
inovação (CHOO, 2006).

3. Procedimentos Metodológicos
Pretende-se
utilizar
a
abordagem
qualitativa. Para tanto, a primeira etapa
constituir-se-á
de
uma
pesquisa
bibliográfica acerca dos temas que serão,
posteriormente, foco de análise. São eles:
gestão do conhecimento; gestão da
informação e inovação.
O universo de pesquisa é constituído pelo
SENAI do Estado de São Paulo, mais
especificamente a Gerência de Inovação e
Tecnologia (GIT), no que se refere à sua
função de organização orientadora e
fomentadora de geração da inovação no
Estado.
O instrumento para coleta de dados será
desenvolvido posteriormente em forma de
entrevista semiestruturada, caracterizada
por fornecer diretrizes ao entrevistador
sem, contudo, delimitar a participação do
entrevistado as respostas às questões
fechadas.
O instrumento para coleta de dados será
aplicado em profissionais selecionados
integrantes da organização. A opção por
representantes selecionados, ou seja,
uma amostra intencional, em detrimento
de uma amostra aleatória, deve-se ao fato
de se buscar um universo selecionado
pela atividade desenvolvida no âmbito da
organização, bem como o respectivo grau
de influência e poder decisório.
Pretende-se utilizar o método de Bardin
denominado ‘Análise de Conteúdo’ para a
análise
das
informações,
que
compreende:
Um conjunto de técnicas de
análise
das
comunicações
visando obter, por procedimentos,
sistemáticos e objectivos de
descrição do conteúdo das
mensagens,
indicadores
(quantitativos
ou
não)
que
permitam
a
inferência
de
conhecimentos
relativos
às
condições de produção /recepção
(variáveis
inferidas)
destas
mensagens
(BARDIN,
1977,
p.42).
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Será utilizada, em especial, a técnica
‘Análise Categorial’ para interpretar os
dados obtidos nas entrevistas e nos
documentos impressos, eletrônicos e
disponibilizados em ambiente Web da
Instituição.

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa:
Edições 70, 1977.

4. Resultados Parciais

DUTTA, S. (Ed.).The global innovation índex
2012: Stronger Innovation Linkages for Global
Growth. Disponível em:
<http://www.globalinnovationindex.org/gii>.
Acesso em: 03 jul. 2012.

Diante da análise da bibliografia
selecionada foi possível estabelecer, além
de um panorama conceitual da origem e
trajetória da inovação como diferencial no
desenvolvimento
econômico,
uma
classificação das inovações em três
principais vertentes: quanto à natureza, à
tipologia e à abrangência. A luz desse
referencial realizou-se uma análise da
posição do Brasil no Índice Global de
Inovação (GII), em relação a todos os
países participantes, aos países da
América Latina e, em especial, aos países
componentes do BRICS (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul), países em
desenvolvimento
potencialmente
influenciadores da economia global.
A pesquisa encontra-se em fase de
descrição de estruturas e modelos de
gestão da informação e do conhecimento,
que permitirão analisar ações do universo
de pesquisa em relação à GI e à GC como
subsídios para a geração da inovação.
5. Considerações Parciais
O estágio atual da pesquisa confirma o
pressuposto de que o conhecimento é o
recurso mais importante para a geração
da inovação, o que permite afirmar que a
adoção eficaz de GI e a GC poderá
contribuir para geração de inovação e,
consequentemente, para a melhora dos
resultados alcançados pelo Brasil em
inovação e desenvolvimento.
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Resumo

Abstract

A pesquisa tem como objetivo a realização de
um estudo exploratório sobre os impactos das
atividades
de
mediação
de
leitura
desenvolvidas nas bibliotecas públicas da XI
Região Administrativa de Marília.

The research aims to carry out an exploratory
study on the impacting the mediation activities
of reading developed in public libraries of
Marilia Administration Region XI.
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1. Introdução
Desde o surgimento da imprensa, a leitura
é considerada um importante instrumento
na aquisição das informações, as quais,
segundo Barreto (2005, p.116) “[...] se
forem significadas pelo sujeito e
apropriadas
para
seus
diferentes
contextos,
constituir-se-ão
em
conhecimento”. Assim, numa sociedade
letrada, a leitura é um direito de todos os
cidadãos
para
garantir-lhes
a
sobrevivência e convivência social.
As bibliotecas públicas nesse momento,
são compreendidas como organismos de
vital importância social na circulação das
informações, quaisquer que sejam elas,
impressa, oral ou virtual. No contexto da
sociedade
atual,
novos
suportes
informacionais requerem cada vez mais
práticas leitoras para o domínio das novas
tecnologias
em
informação
e
comunicação.
Nessa
possibilidade,
considera-se a validade de outros códigos
e linguagens, as tradições orais e as
novas textualidades, juntamente com os
gêneros textuais digitais, procedentes das
tecnologias digitais.
Como profissionais da informação,
precisamos acompanhar a evolução das
bibliotecas e questionar constantemente
as nossas práticas sociais. Essas práticas

representam um veículo privilegiado de
desenvolvimento e humanização da
sociedade, os bibliotecários atuando como
mediadores da leitura contribuirão para
um aumento dos hábitos de leitura, fator
condicionante
do
desenvolvimento
equilibrado do país.
Diante disso, a pesquisa, justifica-se na
medida em que, além de contribuir para a
diminuição da carência de literatura sobre
a temática da atuação do bibliotecário
como mediador da leitura em biblioteca
pública, permite a obtenção de elementos
para colaborar em intensificar as
competências do profissional bibliotecário
frente às práticas de leitura com o intuito
de formar cidadãos leitores.
A Ciência da Informação torna-se grande
aliada na formação de leitores, pois,
através dela podem-se utilizar e criar
métodos para estudar a questão da
leitura, da formação de leitores e do
letramento.
A partir do exposto, propõe-se atingir os
seguintes objetivos:
a) Realizar um estudo exploratório sobre
os impactos das atividades de
mediação de leitura desenvolvidas nas
bibliotecas públicas nos serviços
bibliotecários destas instituições;
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b) Verificar a atuação do bibliotecário
como mediador da leitura através das
práticas de leitura em bibliotecas
públicas pertencentes à XI Região
Administrativa de Marília (RA);
c) Identificar as ações de mediação da
leitura em bibliotecas públicas, de
forma a compreender o espaço destas
instituições dentro do campo das
práticas de formação de leitor;
d) Estudar
as
competências
em
informação do Bibliotecário como
mediador da leitura em biblioteca
pública, abordando o papel social e
sua participação no processo da
formação de leitores.
2. Referencial Teórico
Atualmente a leitura é reconhecida como
atividade
significativa,
levando
em
consideração a participação do indivíduo
enquanto possuidor de uma história
individual e singular em seu processo de
apreensão. A contextualização da leitura
conduz à reflexão das questões de poder,
das relações sociais, das formações
ideológicas, o que possibilita uma múltipla
significação.
Nessa perspectiva, o leitor figura
ponderadamente neste ato, pois é a partir
do conhecimento que possui, se apropria
da informação produzindo sentido, que o
texto vai se construindo verdadeiramente.
Assim, a apropriação implica na produção
de sentidos, constituindo-se também num
ato de construção do texto, por intermédio
dos signos verbais. Pensar o ato da leitura
é observar que a informação, o texto, não
existe sem o leitor, que a leitura é ação
envolvendo um conjunto de elementos - o
leitor, texto, contexto, acreditando que o
leitor tem atitudes de apropriação.
Desse modo, a mediação da informação
proposta por Almeida Júnior (2009)
permite e exige a concepção de
informação que desloque o usuário da
categoria de mero receptor, colocando-o
como ator central do processo de
apropriação.

A esse respeito, Bortolin (2010) observa a
necessidade de se ampliar a atuação dos
bibliotecários nas práticas de leitura,
atendendo diversificados grupos da
população. A autora ainda destaca que a
maioria dos bibliotecários não conhece as
teorias de leitura, precisando de subsídios
para exercer a mediação de leitura.
Cada vez mais, cresce a expectativa de
que a biblioteca pública deva se constituir
num espaço cultural de formação de
leitores.
Considerando o universo de bibliotecas
públicas que desenvolvem mediação de
leitura, questiona-se o caráter dessas
ações do ponto de vista daquilo que se
distingue como “apropriação da leitura”
“promoção da leitura” e “animação da
leitura”. Parte-se desta compreensão na
perspectiva de se diagnosticar quais os
impactos de tais atividades nos serviços
bibliotecários, particularmente, quanto à
incorporação das demandas gerais dos
usuários (informação, leitura, cultura, etc.)
às rotinas destes serviços.
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa desenvolve-se em nível
exploratório. No levantamento por busca
de ações na Internet referente às
bibliotecas
pertencentes
à
Região
Administrativa de Marília está sendo
utilizado o Sistema de Bibliotecas Públicas
do Estado de São Paulo, acessado
através do site da Secretaria de Estado da
Cultura. A partir de um quadro sobre as
bibliotecas que desenvolvem práticas de
incentivo à leitura, selecionou-se uma
amostra destas instituições para dar inicio
a uma investigação in loco. Por meio de
pesquisa de campo serão reunidas
informações e documentos sobre as
ações de mediação de leitura realizadas
nas bibliotecas selecionadas para esta
investigação.
Após as entrevistas e questionários
aplicados, será realizada a tabulação,
análise e interpretação desse material.
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4. Resultados Parciais

5. Considerações Parciais

A Região Administrativa (RA) de Marília é
composta por 51 (cinquenta e um)
municípios. Dados coletados referentes ao
ano de 2010, no Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas através do site da
Secretaria de Estado da Cultura,
mostraram que 5 (cinco) municípios não
possuem Biblioteca Pública como Canitar,
Platina, Queiroz, Fernão e Borá. Desse
modo, a XI Região Administrativa de
Marília apresenta um total de 37
bibliotecas funcionando. Desse total, 13
(treze) bibliotecários atuam nesses
equipamentos leitores públicos. Já 26
(vinte e seis) bibliotecas da região não
possuem bibliotecários.

A leitura é vista como imprescindível na
apropriação da informação, e o leitor, ao
se apropriar da informação, do texto, não
o faz de forma passiva, age ativamente,
construindo
significados.
Assim,
a
apropriação implica na produção de
sentidos, constituindo-se também num ato
de construção do texto, por intermédio dos
signos verbais. Pensar o ato da leitura é
observar que a informação, o texto, não
existe sem o leitor, que a leitura é ação
envolvendo um conjunto de elementos – o
leitor, texto, contexto, acreditando que o
leitor tem atitudes de apropriação.

Os
equipamentos
ausentes
de
profissionais bibliotecários funcionam com
responsáveis oriundos de outras áreas,
como da Pedagogia, Geografia, História,
Comunicação e, ainda, com pessoas
formadas até o ensino médio, até
professores readaptados.
Há de se mencionar que a cidade de
Ourinhos sedia mais de uma biblioteca, as
quais são consideradas como bibliotecas
ramais ou setoriais, instaladas em bairros
adjacentes à região central, como a
Biblioteca Clarice Lispector, Biblioteca
Centro Cultural Tom Jobim e Biblioteca
Casinha da Esquina, tornando-se assim,
um exemplo a ser seguido para outros
municípios.
Salienta-se
sobre
a
importância de bibliotecas setoriais
quando se tratando de cidades de médio e
grande porte.
Verificou-se também que em relação as
práticas de mediação de leitura, as
atividades
que
usualmente
são
desenvolvidas são: Hora do Conto, Roda
de Leitura, Encontro com Autores,
Projetos de Leitura nas Férias Escolares,
Caixa-Estante e Oficinas de Leitura.
Notou-se também que as bibliotecas que
não possuem bibliotecários, não realizam
atividades de mediação de leitura.

Nessa vertente, a apropriação pressupõe
uma alteração, uma transformação, uma
modificação do conhecimento, sendo
assim uma ação de produção e não
meramente de consumo. Dessa forma,
para que suceda o conhecimento faz-se
necessário os saberes já apropriados pelo
leitor, gerando, dessa forma, novos
estados de conhecimento, que, aplicados,
provocariam transformação social. Desse
modo, a mediação da informação
proposta por Almeida Júnior (2009)
permite e exige a concepção de
informação que desloque o usuário da
categoria de mero receptor, colocando-o
como ator central do processo de
apropriação.
Diante da importância da atuação do
bibliotecário nas práticas de leitura e
escrita, averiguou-se que as bibliotecas da
Região de Marília sofre uma defasagem
de profissionais bibliotecários. Por outro
lado, o município de Tupã conta com 2
(dois) bibliotecários.
Diante desse espectro, realizar ações de
mediação de leitura podem resultar em
processos de inclusão social, cultural,
digital e de emancipação de grupos e
indivíduos, promovendo a alfabetização e
o
letramento,
como
também
na
apropriação da informação. Mediar leitura
incentivando-a nos mais diversos suportes
é projeto a ser consolidado por
bibliotecários
que
trabalham
em
Equipamentos Leitores Públicos, cuja
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essência dessa prática está na construção
de um país mais justo, democrático e
critico.
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Resumo

Abstract

A pesquisa compreende a comunicação e a
mediação da informação como processos.
Discute a informação como um recurso
fundamental e estratégico em uma indústria de
alta produtividade do setor sucroalcooleiro do
Estado de São Paulo.

The research comprises communication and
information mediation processes. Discusses
the information as a fundamental and strategic
resource in an industry of high productivity of
sugar and alcohol sector of the São Paulo
State.
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1. Introdução
Na contemporaneidade a informação é
apresentada como essencial para as
organizações, qualificada como insumo,
estratégica, fundamental e necessária
para sobrevivência de instituições públicas
e privadas.
Diante dessas perspectivas, as indústrias
como um tipo de organização, devem
focar em suas práticas cotidianas o uso da
informação. Mormente, as indústrias do
setor sucroalcooleiro do Estado de São
Paulo, o maior produtor nacional do setor
sucroalcooleiro. Um setor que nas últimas
décadas sofre assédio do mundo por sua
capacidade produtiva e tecnologias.
A pesquisa se propõe em buscar
compreender a dinâmica que envolve os
processos de mediação e comunicação da
informação numa indústria de alta
produtividade de álcool do Estado de São
Paulo. Além de verificar os fluxos de
informação identificadas na indústria do
setor, os agentes mediadores da
informação e os tipos de tecnologias de
informação e comunicação presentes

como recurso à comunicação e mediação
da informação.
Visa avaliar a comunicação e mediação
da informação, compreendidas como
processos, no ambiente interno de uma
unidade industrial de ampla produtividade
de álcool no estado de São Paulo.
Analisar esses processos, os fluxos de
informação identificados na indústria, os
serviços e os agentes de informação,
como também, realizar o levantamento
das tecnologias de informação e
comunicação utilizadas nos processos
descritos acima.
Por se tratar do ambiente interno,
possivelmente a pesquisa estará mais
próxima dos tomadores de decisão. Como
tomador de decisão não levar-se-á em
conta apenas os gerentes. Soma-se a
estes outros tomadores de decisão.
2. Referencial Teórico
Os processos de comunicação e
mediação da informação, são dinâmicos.
Causam e sofrem os efeitos em
movimento compostos por vários níveis e
fases do cotidiano (BORDENAVE, 1985).
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Não é estático e os agente envolvidos
permitem em suas ações uma relação de
transformação simultânea (HALLIDAY,
1975). Nessa perspectiva, a autora afirma
que as dimensões de análise deste
processo materializam-se entre as
organizações e pessoas, ambientado nos
fluxos informacionais.
Para Barreto (1994, 1998, 2002, 2005) os
fluxos podem ser internos e externos: o
primeiro movimenta-se para os elementos
do
sistema,
produtividade
técnica,
compreendido
em
uma
premissa
produtivista de controle dos estoques, sua
organização, recuperação da informação,
ou seja, seu gerenciamento; o segundo,
de perfil externo caracteriza-se pela
produção, racional, voltada ao uso dos
estoques de informação.
Para Valentim (2010, p.13-14) os fluxos
refletem os espaços em que estão
localizados. Apresentam-se em três níveis
básicos: O nível estratégico, mais próximo
dos tomadores de decisão; o nível tático,
que se volta a aspectos gerenciais das
organizações, questões de controle de
qualidade, jurídica dentre outras; e o
terceiro nível que se preocupa com
questões de ordem operacional, ou seja,
demandas práticas.
As indústrias do setor sucroalcooleiro,
como qualquer outra, não podem ignorar a
informação. É impensável uma indústria
sobreviver, independente do ramo de
atividade, sem usar informação. Requer
das organizações constantes leituras e
releituras da realidade da qual estão
inseridas, avaliação e aplicação de ações
de acordo com seus objetivos e contexto.
Sendo assim, a informação no ambiente
industrial é determinante. Contribui para o
desenvolvimento industrial, aplicação em
desenvolvimento do conhecimento em
inovação e tecnológico (AGUIAR, 1991,
p.8).
É essencial compreender que, como
estratégia de desenvolvimento industrial, a
comunicação associa-se ao sucesso do
progresso científico e tecnológico e sua

ampla interação com a indústria, ancorado
pela comunicação do conhecimento
científico (ARAÚJO; FREIRE; MENDES,
1997, p.283-284). As demandas do setor
produtivo
foram
determinantes
na
ampliação do conhecimento científico. A
exemplo da especialização promovida
pelas questões de ordem técnica do setor
industrial. Nesse cenário, a comunicação
científica ampliou os espaços de diálogos
e trocas permanentes entre os pares. O
que contribui para divulgação do
conhecimento científico (TARGINO, 2000;
VALÉRIO; PINHEIRO, 2008, p.161).
A comunicação científica é compreendida
como formal e informal por Targino (2000)
e Le Coadic (2004). A formal ocorre por
meios apontados como tradicionais da
comunicação científica (livros, teses,
artigos, relatórios técnicos). O informal
prevalece o contato "interpessoal", sem
muitas formalidades, pelos encontros
científicos.
Com
o
advento
do
desenvolvimento das tecnologias de
informação e comunicação, ampliou as
possibilidades da divulgação científica.
Para Barreto (1994, 1999, 2002) as
tecnologias de informação e comunicação
impactaram as relações. Na dimensão
espaço-tempo, destaca-se a possibilidade
da interatividade, interconectividade e
maior rapidez na publicidade do
conhecimento
e
seu
julgamento.
Mudanças nas estruturas de informação,
nos fluxos de informação e no papel do
profissional
da
informação.
Essas
condições exigem das indústrias atenção
redobrada ao acesso do corpo técnico
/especializado por informação organizada.
Ainda mais, quando a indústria está em
fase de busca por certificações de
qualidade (VALENTIM, 1997).
Far-se-á
necessário
considerar
a
mediação da informação nessa dinâmica
comunicacional. Compreendida como uma
ação de interferência que visa aproximar
dois
pontos.
Proporciona
contato,
interação e trocas entre emissor e
receptor a partir de um terceiro. Uma
intervenção com fins de promoção
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reflexiva da realidade (COELHO NETTO,
1997; DAVALLON, 2007).
As ações mediadoras não possuem
neutralidade.
Podem
ocorrer
com
intencionalidade direta, individual ou
coletiva. Busca atender uma demanda
informacional com qualidade capaz de
satisfazer um ou mais usuários e
promover sua apropriação. Realizada por
um agente mediador, a informação é o
fenômeno que busca aproximar dois
extremos (ALMEIDA JÚNIOR, 2003, 2007,
2009).
Quanto aos agentes mediadores ou
profissionais da informação sua funções e
formação poderão variar de acordo com o
contexto da indústria engenheiros,
administradores,
jornalistas,
técnicos
especializados,
gerentes
industriais,
administrativos, agrícolas e técnicos, por
exemplo.
Assim, estratégicas para o setor industrial,
a
comunicação
e
a
informação,
redimensionam as ações necessárias à
competitividade.
Mediadas
visando
relações de troca, potencializam as
práticas internas com foco nos objetivos
da indústria sucroalcooleira.
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa terá amostragem não
probabilística. Esse tipo de amostragem
exige
do
pesquisador
amplo
conhecimento sobre o público alvo da
pesquisa. Permite estabelecer critérios
próprios
para
definição
da
amostra.(ACKOFF, 1967, p.161; CHEIN,
1975, p.603-605; REA; PARKER, 2000,
p.149-150; GIL, 2009, p.94;). Nessa
perspectiva, a coleta de dados ocorrerá
em uma das indústrias com elevado nível
de produtividade de álcool no setor
sucroalcooleiro do estado de São Paulo
no ano base de 2010. A escolha do álcool
como critério de escolha, leva em
consideração vários aspectos, dentre eles
dois de elevada relevância: o álcool como
parte da matriz energética mundial; e o
segundo por se tratar do estado com a

maior produção do país. Estes critérios
permitiram, com base em dados do setor,
elaborar uma lista de usinas e destilarias
por produtividade.
O levantamento realizado deu conta das
regiões mais produtoras do estado de São
Paulo. Respectivamente, as regiões de
São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e
Araçatuba. Em seguida foi elaborado um
ranking das unidades produtora de acordo
com a produção de álcool em 2010.
Segundo Yin (2010, p.39) a utilização do
estudo de caso, face a um fenômeno cujo
contexto não se encontram claramente
delineados, justificando-se a utilização do
estudo de caso para sua análise. Quanto
a natureza de seus dados, esta pesquisa
se coloca como qualitativa. Em seu
entendimento, este tipo de pesquisa
implica maior aproximação com diversas
áreas do conhecimento. Prolonga-se
numa
relação
transdisciplinar
com
“ciências humanas e sociais” identificados
por trocas densas entres indivíduos e
acontecimentos parte do contexto da
pesquisa (CHIZZOTTI, 2006, p.28).
Na coleta de dos dados serão utilizados
mais de uma técnica e instrumento de
coleta. Sendo: a) questionário e
instrumento composto por perguntas com
alternativas de respostas (denominadas
fechadas) e/ou questões abertas (técnica
destinada aos demais participantes do
processo de comunicação da informação
industrial); b) entrevista, com utilização de
um instrumento roteiro de questões semi
estruturada, com objetivo de realizar
perguntas aos sujeitos da pesquisa, com
intenção de uniformidade nas respostas;
c) observação sistemática, será destinada
ao conhecimento dos fluxos, será utilizado
o Cheklist (GIL, 2009, p.114; MARCONI;
LAKATOS, 2010, p.173-178).
Para análise dos dados das entrevistas
será usado a análise do discurso.
Utilizando a técnica Discurso do Sujeito
Coletivo (LEFREVE; LEFREVE, 2005). Os
sujeitos da pesquisa, serão aqueles
envolvidos com o processo decisório da
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indústria como gerentes industriais,
administrativos,
assistentes
administrativos,
além
dos
agentes
mediadores da informação, por exemplo.
Entretanto, a configuração interna será
determinante para definição dos mesmos.
A partir das reflexões teóricas e aplicação
dos processos metodológicos, acredita-se
que cumprida cada etapa se estará
próxima das respostas propostas na
pesquisa.
4. Resultados Parciais
Estudos sobre comunicação e informação
se tornam relevantes e exigem reflexão
mais acentuada sobre estes dois
fenômenos. Pretende-se a partir dos
resultados, evidenciar os processos de
comunicação e mediação da informação
no contexto interno e sua dimensão de
interferência
sobre
os
processos
decisórios dinâmicos e essenciais ao
ambiente interno da indústria. Portanto, o
detalhamento
desses
se
farão
necessários em virtude da comunicação e
informação se apresentarem como
fenômenos complexos e objeto de várias
perspectivas de análise.
5. Considerações Parciais
Diante do exposto, a pesquisa visa
destacar as ocorrências dos processos de
comunicação e mediação da informação
em uma indústria de alta produtividade no
setor sucroalcooleiro do Estado de São
Paulo. Sendo assim, visa contribuir com
abordagens que analisem a comunicação
e informação como fenômenos presentes
no cotidiano da indústria.
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Resumo

Abstract

Apresenta uma discussão sobre mediação
implícita da informação e o bibliotecário
universitário em serviço, com um estudo de
campo a ser realizado em uma biblioteca
universitária, a partir da realidade da Biblioteca
Central da UEL.

Presents a discussion on implicit mediation
information and university librarian on duty,
with a field study to be conducted in a
university library, from the reality of the Central
Library at UEL.

Palavras-Chave: Mediação da Informação;

Mediation; University Library.

Mediação Implícita; Biblioteca Universitária.

1. Introdução
Esse projeto tem como interesse
pesquisar inicialmente os aspectos da
Biblioteconomia e Ciência da Informação
(CI), direcionados para a mediação
implícita da informação na percepção dos
bibliotecários universitários, tendo como
base seu fazer cotidiano.
A mediação da informação está presente
em todas as atividades do profissional da
informação:
serviço
de
referência,
atividades culturais, contação de histórias,
e inclusive, no processamento técnico,
isto é, classificação e catalogação,
desenvolvimento
de
coleções,
conservação/restauração, etc.
A pesquisa procura saber qual a
percepção dos(as) bibliotecários(as) da
Biblioteca Central(BC) da UEL quanto à
mediação implícita da informação.
O argumento para a fundamentação
desse projeto de pesquisa surge no
momento da constatação das dificuldades
de localização de literatura na CI em
relação a mediação da informação, mais
precisamente a mediação implícita e o
bibliotecário em serviço. A pesquisa
insere-se nos temas e tópicos que
constituem as preocupações – e,

Keywords: Mediation Information; Implicit
atualmente, necessidades – presentes na
área da Biblioteconomia e da CI. Além
disso, algumas questões justificam este
estudo e fazem valer seu questionamento,
pelo fato de que ainda a mediação é
pouco lembrada no fazer do profissional
da informação, supõe-se que por falta de
conhecimento da mediação em si e com
isso, a ausência de posicionamento sobre
a interferência desse profissional no
processo decisório.
Como objetivo geral busca-se conhecer a
percepção dos bibliotecários da BC/UEL
no processo de mediação implícita da
informação em relação ao seu fazer
cotidiano. Os objetivos específicos são,
levantar na literatura científica dentro da
CI os seguintes termos: ciência da
informação, mediação da informação,
mediação implícita e explícita da
informação e biblioteca universitária;
identificar a relação entre mediação
implícita da informação e o fazer do
bibliotecário; apontar as vantagens que a
percepção dos bibliotecários a respeito da
mediação trará para o ambiente de
trabalho em que atuam; verificar se existe
um consenso entre o saber dos
bibliotecários em relação ao tema.
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2. Referencial Teórico
A Ciência da Informação (CI) é uma área
do conhecimento que pertence ao campo
das Ciências Sociais Aplicadas. É
interdisciplinar e tem como subáreas de
estudos atualmente a Arquivologia,
Biblioteconomia e Museologia. Como
todas as outras ciências, a CI é uma
produtora
e
consumidora
dos
conhecimentos científicos e técnicos.
A mediação na maioria das vezes é
entendida no sentido de ponte, como
objeto estático, concreto, onde este objeto
fizesse papel apenas de “transmitir de um
lado
para
o
outro”
uma
mensagem/informação.
Acredita-se,
porém, que mediação é mais que uma
“ponte transmissora”.
A mediação ocorre com a presença do
terceiro, que faz a interferência em uma
determinada situação, este que interfere é
denominado como mediador.
Da mesma forma que o termo mediação é
utilizado e empregado em diversas áreas
do conhecimento, o mediador também
está presente nelas. Cada mediador tem
sua devida importância e um papel à ser
desempenhado na sociedade.
O termo mediação da informação tem sido
muito utilizado na CI recentemente. No
entanto, Davallon (2007, p.3) afirma que
“[...] algumas destas utilizações estão,
com toda a evidência, bastante distantes
de uma qualquer reflexão sobre o estatuto
científico do termo”, ou seja, o termo é
utilizado sem conhecimento.
No entanto o foco deste trabalho é fazer
uma abordagem da mediação dentro da
Biblioteconomia e CI, e neste caso a
mediação implícita da informação mais
precisamente, passando a ser o mediador
então nesta área, o bibliotecário.
Segundo Almeida Júnior (2009, p.92), o
conceito de mediação da informação é
Toda interferência - realizada pelo
profissional da informação -,
direta ou indireta; consciente ou
inconsciente; singular ou plural;

individual
ou
coletiva;
que
propicia
a
apropriação
de
informação que satisfaça, plena
ou
parcialmente,
uma
necessidade informacional.

Para o autor, a mediação da informação
não é passiva, é uma ação de
interferência, que acompanha todo o fazer
do bibliotecário, ainda que indireta e
inconscientemente. Ela não é neutra, não
pode ser imparcial, o bibliotecário deve
assumir seu papel e não simplesmente
esperar que os usuários busquem a
informação somente ao se depararem
com uma necessidade informacional.
Para Almeida Júnior (2009, p.93)
A mediação implícita, ocorre nos
espaços
dos
equipamentos
informacionais em que as ações
são
desenvolvidas
sem
a
presença física e imediata dos
usuários.
[...]
A
mediação
explícita, por seu lado, ocorre nos
espaços em que a presença do
usuário é inevitável, é condição
sine qua non para sua existência,
mesmo que tal presença não seja
física, como, por exemplo, nos
acessos à distância em que não é
solicitada a interferência concreta
e presencial do profissional da
informação.

Assim, o caráter da mediação depende
não somente das ações realizadas pelos
bibliotecários, como também da presença
imediata/física ou não dos usuários.
Como visto anteriormente a mediação
implícita
se
dá
nos
espaços
informacionais sem a presença do
usuário. Mais conhecidos como “serviço
interno”, este é aquele realizado pelo
profissional da informação nos momentos
antes de o item/documento estar
disponível nas estantes para consulta e
empréstimo. As atividades que são
executadas
no
serviço
interno
contemplam: formação e desenvolvimento
de coleções, representação temática e
descritiva e conservação/restauração.
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A mediação implícita da informação, uma
prática tão presente no cotidiano do
bibliotecário, é ainda pouco discutida e
pouco valorizada. Outra preocupação é a
questão do bibliotecário não perceber a
mediação
em
momentos
distintos,
momentos estes que necessitam da
interferência deste profissional.
No entanto, a mediação não pode ficar
restrita apenas às atividades que são
concretizadas na presença do usuário,
mas sim em todo fazer do bibliotecário,
como visto anteriormente, a mediação se
dá com ou sem a presença dele.
Já que esses referidos serviços são
procurados pelo usuário, os bibliotecários
responsáveis pelas “ações internas”
deveriam se valorizar mais e ter
conhecimento do quanto suas atividades
são importantes. Toda mediação é
realizada pensando numa necessidade
informacional, numa apropriação e uso da
informação pelo usuário, sem este
pensamento o trabalho do bibliotecário
seria vazio e ausente de objetivos.
A biblioteca universitária segundo Fujita
(2005) “[...] é um sistema de informação
que é parte de um sistema de informação
acadêmico, no qual, a geração do
conhecimento
é
objeto
da
vida
universitária”, e ainda que ela “insere-se
em um contexto universitário cujos
objetivos maiores são o desenvolvimento
educacional, social, político e econômico
da sociedade humana”.
Em texto publicado no XI Encontro
Nacional de Pesquisa em Ciência da
Informação, Santos e Gomes (2010),
afirmam que as bibliotecas (mais
especificamente
as
universitárias)
possuem um importante papel no âmbito
em que desenvolvem as atividades de
mediação que permitem aos sujeitos
terem acesso à informação. Ao pensar
nas atividades mediadoras da informação
que as bibliotecas desenvolvem, o modo
como aproximam as informações das
necessidades reais dos usuários, neste
caso isoladamente, os profissionais da

informação estarão facilitando e sugerindo
a utilização da informação, não somente
como um objeto externo à realidade de
cada um, mas como “[...] fontes que
permite
espaços
de
significação”
(SANTOS; GOMES, 2010).
Vale lembrar que os produtos e serviços
oferecidos por uma biblioteca universitária
dependem de como os recursos são
alocados pela instituição/universidade.
3. Procedimentos Metodológicos
A presente pesquisa tem caráter
exploratório, descritivo, dentro de uma
abordagem
qualitativa,
focando
o
processo de mediação implícita da
informação,
na
percepção
dos
bibliotecários da BC/UEL.
A natureza da pesquisa é aplicada. Silva e
Menezes (2001, p.20) argumentam que
esse tipo de pesquisa “objetiva gerar
conhecimentos para aplicação prática
dirigidos à solução de problemas
específicos”.
Far-se-á um levantamento e uma revisão
bibliográfica em primeiro momento, e em
segundo momento, será aplicado um
questionário para a coleta de dados. O
campo empírico que será utilizado na
pesquisa é a Biblioteca Central da UEL.
Para coleta de dados da pesquisa será
utilizado como instrumento o questionário
com questões abertas, devido às suas
vantagens e relações com o objetivo da
pesquisa.
Segundo Lakatos e Marconi (1991, p.201)
o conceito de questionário é:
[...] um instrumento de coleta de
dados, constituído por uma série
ordenada de perguntas, que
devem ser respondidas por
escrito e sem a presença do
entrevistador.
Em
geral,
o
pesquisador envia o questionário
ao informante, pelo correio ou por
um
apontador;
depois
de
preenchido,
o
pesquisado
devolve-o do mesmo modo.
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Depois de aplicado será feito uma análise
entre os pensamentos e as respostas
obtidas nos questionários por essa
população e analisados conforme os
objetivos da pesquisa utilizando a análise
de conteúdo.
Laurence Bardin (2004, p.33) define
análise de conteúdo como “um conjunto
de técnicas de análise das comunicações,
que utiliza procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens”, a autora defende que a
análise de conteúdo fundamenta-se em
codificar, categorizar um segmento do
texto para entender o seu sentido.
Sabendo-se que a técnica utiliza
procedimentos
sistemáticos,
é
imprescindível
que
haja
uma
categorização dos dados, para que se
possa aferir mais facilmente a denotação
das informações.
É uma metodologia empírica, dependente
das características da mensagem a ser
analisada e também da intensidade da
análise. Esse tipo de análise permite
perceber que cada palavra possui uma
conotação que de primeira vista passa
despercebida.
4. Resultados Parciais
O bibliotecário responsável pela compra
e/ou recebimento de doações é quem
escolhe os materiais que irão fazer parte
do acervo.
No tratamento descritivo ou catalogação,
o bibliotecário faz o registro dos itens e
define as entradas (título, autoria, etc.)
para consulta, mais uma vez a
interferência aparece no fazer no
bibliotecário.
No tratamento temático ou classificação e
indexação, são eles que decidem
contando com o apoio das tabelas de
classificação e autores, os assuntos e
terminologias específicas para cada
documento.

uma mediação implícita, pois são atos
realizados
fisicamente
sobre
um
documento, visando um melhor manuseio
e uso da informação contida no mesmo.
5. Considerações Parciais
Todas
essas
atividades
descritas
anteriormente, constituem o que se
denominou aqui como mediação implícita
da informação, pois não dependem da
presença do usuário.
A pesquisa ainda será aplicada aos
bibliotecários, para conhecer como eles
entendem o processo de mediação
implícita no ambiente de trabalho.
Sabendo que nas atividades de mediação
explícita existe maior interação entre o
bibliotecário e o usuário, nas de mediação
implícita é imprescindível também que
haja uma preocupação e atenção do
bibliotecário em se atentar às mudanças
para melhoria e inovação no processo de
interferência e tomada de decisão.
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Resumo

Abstract

A pesquisa visa uma análise dos processos de
mediação da cultura e da informação de
folguedos em equipamentos culturais. É um
estudo de caso de abordagem qualitativa,
utilizará para a análise dos dados a análise do
discurso.

The research aims at an analysis of mediation
of culture and information folguedos in cultural
equipments. It is a case study of qualitative
approach, to use data analysis to discourse
analysis.

Palavras-Chave:

Culture Mediation; Information
Mediation; Folguedos; Cultural Equipments.

Mediação da Cultura;
Mediação
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1. Introdução
Os equipamentos culturais - museus,
bibliotecas públicas e centros culturais são espaços da cultura, esta é entendida
aqui como sistemas de linguagens de
caráter simbólico. Logo, percebemos que
os equipamentos culturais necessitam
conhecer e empregar processos de
mediação da cultura, isto é, pôr em
contato os indivíduos e a arte (COELHO
NETO, 1997, p.248), além de propor a
mediação da informação – diálogo entre
os sujeitos –, mesmo que ocorra direta ou
indiretamente, mas que proporcione a
apropriação (ALMEIDA JÚNIOR, 2009,
p.92). Ambos os processos podem
realizar-se por meio de atividades
culturais e ações de disseminação da
informação. No entanto, a participação de
um
profissional/agente/mediador
é
necessária desde que este proporcione o
diálogo entre a arte, o público e o espaço
cultural.
Assim, podemos dizer que a principal
função dos espaços culturais é auxiliar os
sujeitos a processarem as simbologias
presentes em suas culturas, capacitando-

Keywords:

se para dialogar com estes símbolos e,
ainda, para tornarem-se produtores de
novos símbolos, isto é, de novas
significações e atitudes (RAMOS, 2008,
p.76).
Partindo disso, busca-se com tais
processos a valorização e o fortalecimento
das diversas formas de representação da
cultura, isto é, das manifestações culturais
em particular, os folguedos, grupos de
expressões culturais.
Daí surge, a necessidade de conhecer as
práticas desenvolvidas nos equipamentos
culturais de modo a oportunizar a
mediação da cultura e da informação em
ambientes considerados como “espaços
de diálogos entre sujeito e cultura”. Por
isso é que se tornam relevantes
investigações que busquem contribuir
sobre a questão da informação mediada
pelos espaços culturais que, apesar de
suas particularidades, possam então
contribuir no delineamento teórico do
campo da Ciência da Informação, tal
como com as linhas de pesquisa cujos
temas envolvam a mediação e a
apropriação
da
Informação
em
equipamentos culturais.
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Assim, busca-se verificar como se
configuram os processos de mediação da
cultura e da informação de folguedos no
âmbito dos equipamentos culturais. Com
isso, propomos uma análise desses
processos em um equipamento cultural da
cidade de Maceió-AL, tendo em vista a
sua proximidade com as manifestações
culturais.
2. Referencial Teórico
Cultura é uma palavra de difícil definição,
possui uma pluralidade de significados e
por isso torna-se cada vez mais um
processo de ampla complexificação
(FALCON, 2002, p.60). Compreendida
aqui como um sistema de linguagens,
dinâmica e simbólica, a questão que
buscamos dar importância quanto este
termo, é sobre sua função simbólica, da
compreensão dos aspectos cognitivos de
sua apropriação (FLEURY, 2009), que se
torna possível num processo de tradução
a partir das manifestações culturais.
As
manifestações
culturais
são
compreendidas aqui na perspectiva da
Semiótica da Cultura - teoria geral dos
signos e das significações, que se volta
aos estudos das mediações ocorridas
entre fenômenos diversificados da cultura
(MACHADO, 2003). Os folguedos como
um tipo de manifestação cultural são
representações semióticas que traduzem
fenômenos culturais carregados de
informações, além de elementos culturais
que necessitam ser interpretados e por
isso requer processos de mediações.
Desse modo, a mediação cultural é a
forma de fazer aceder um público a obras,
com a função de construir a interface
entre o público e as obras com o objetivo
de permitir uma aproximação do segundo
pelo primeiro (DAVALLON, 2007).
Contudo, sustenta-se que a mediação da
informação é “[...] todo ato de interferência
[...]” (ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p.24), isto
é, a mediação da informação condiz com
ações de interferências no intuito de
proporcionar a apropriação. De modo

geral, os processos de mediações
constroem conexões, estabelecidas entre
as ações sociais e as motivações, tanto
individuais quanto coletivas (ALMEIDA,
2008).
Entre os fundamentos do processo de
mediação da cultura e da informação, está
a ação cultural, elemento básico da
mediação cultural. Para Flusser (1983,
p.156), a ação cultural é uma prática que
pode se articular em torno de três
problemas: a invenção a formulação e a
criação. Por outro lado, a ação cultural
emergente e libertadora freiriana busca a
problematização da realidade social do
sujeito, ao invés de tornar esta um slogan.
O
profissional/agente/mediador
que
disponibilize os meios e instrumentos
necessários para realização dessa prática
é de grande importância nesses
processos. Portanto, entende-se que a
mediação da cultura em equipamentos
culturais encontra seu núcleo teóricoprático nas atividades de ação cultural,
bem como a mediação da informação
busca nas ações de compartilhamento e
disseminação
da
informação
sua
materialidade. Assim, tais processos
podem ser utilizados por meio dos
equipamentos culturais tendo em vista
uma mediação sociocultural.
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa será de caráter descritivo (GIL,
2009, p.28). Sua amostragem será do tipo
não probabilística, por tipicidade, a qual
permite ao pesquisador a escolha dos
critérios determinados para a indicação da
amostra (ACKOFF, 1967, p.161; GIL,
2009, p.94). Caracteriza-se por um estudo
de caso, de abordagem qualitativa, que
busca
uma
investigação
mais
aprofundada
de
um
determinado
fenômeno (YIN, 2010, p.39).
Para definição do público da Pesquisa
partimos de informações extraídas da
Secretaria de Estado e da Cultura de
Maceió-AL (SECULT-AL, 2011), onde foi
possível verificar a diversidade de
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manifestações culturais caracterizada
pelos folguedos existentes no Estado
dentre os quais se destacam os folguedos
natalinos: Baianas, Guerreiro, BumbaMeu-Boi, Pastoril, Fandango, Quilombo,
Cavalhada,
Marujada,
Reisado,
Chegança, Taieiras e Pastoril de
Estudante. Partindo disso, definimos que
a pesquisa será realizada no Museu Théo
Brandão de Antropologia e Folclore da
cidade de Maceió-AL por este espaço
apresenta-se
mais
próximo
das
manifestações culturais da cidade.
Na coleta de dados, utilizaremos focus
group e a observação sistemática,
cabendo a esta última a elaboração de um
plano de observação. Os sujeitos da
pesquisa serão os membros dos
folguedos, diretores, agentes, mediadores
da cultura local e demais pessoas
atuantes
no
equipamento
cultural
escolhido.
Pretendemos
recolher
documentos e outras fontes pertinentes
para fazer uma leitura crítica das
atividades que viabilizam o processo de
mediação cultural e da informação de
folguedos no equipamento cultural
selecionado.
A análise dos dados será com base na
análise
do
discurso
(LEFÈVRE;
LEFÈVRE, 2005), para reunir e tabular os
depoimentos o que nos dar condição para
produzir
o
discurso
através
dos
depoimentos de uma coletividade, que
resulta em discurso síntese reunindo
respostas de diferentes indivíduos, com
discursos de sentidos semelhantes
(MENDONÇA, 2007).
4. Resultados Parciais
Nesta etapa é possível reflexões sobre as
manifestações
culturais
e
os
equipamentos culturais, numa perspectiva
de aproximação das expressões culturais
com seu público, na busca de formar
novos
públicos,
possibilitando
não
somente a apropriação, mas também
dispondo de condições para uma possível
ressignificação da cultura.

Portanto, presume-se ser relevante a
compreensão e utilização de processos de
mediação da cultura e da informação os
quais poderão propor alternativas para o
tratamento das manifestações culturais a
partir dos equipamentos culturais.
5. Considerações Parciais
Os equipamentos culturais podem vir a
ser espaços de (re)construção da cultura
e de acesso à informação, na medida em
que estes consigam rever suas ações e
práticas voltadas as manifestações
culturais. Sendo assim, é necessário
conhecer as expressões culturais para
que estas sejam mediadas, possibilitando
a apropriação por parte dos sujeitos
envolvidos.
Em suma, acreditamos que das leituras e
discussões sobre os processos de
mediação da cultura e da informação
realizadas até o momento, mesmo
estando em processo de construção, nos
leva a perceber que é importante
compreender as manifestações culturais e
os mecanismos de mediação que podem
levá-las a uma aproximação com os
equipamentos culturais e seu público.
Assim, observa-se a possibilidade em
poder contribuir no que corresponde aos
processos citados para a Ciência da
Informação.
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Resumo

Abstract

Neste
projeto,
defende-se
que
o
reconhecimento dos tipos documentais, bem
como
o
mapeamento
dos
fluxos
informacionais auxiliam o processo decisório
em ambientes empresariais colaborando para
diminuir a complexidade.

In this project, advócate that to recognize of
the documents types, as well as the mapping
of information flows assist the decision making
process in business environments helping to
reduce the complexity.

Palavras-Chave: Tipos Documentais; Fluxos

Flows;
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Processo
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1. Introdução
As
organizações
geram
grande
quantidade de informações orgânicas que
são essenciais para o processo decisório.
Contudo, para a recuperação e acesso
eficiente
dessas
informações,
é
necessário
a
identificação
e
a
caracterização dos tipos documentais
desde a sua produção, uma vez que essa
atividade arquivística é a que permite às
etapas seguintes da gestão documental
ocorrerem com eficiência e eficácia.
Dessa forma, para que haja a
identificação e a caracterização dos tipos
documentais é necessário o conhecimento
de vários elementos, entre eles, as
relações
orgânico-funcionais
das
organizações,
os
princípios
e
procedimentos
arquivísticos
e
o
mapeamento dos fluxos informacionais.
Entretanto, há o desconhecimento dos
gestores
organizacionais
dessas
necessidades, por fatores distintos,
influindo nos resultados almejados
advindos da tomada de decisão.
Nessa perspectiva, destaca-se como
problema da pesquisa a necessidade de
verificar se há relação entre a tipologia
documental e os fluxos informacionais no

Keywords: Documental Types; Information
Making;

Business

contexto empresarial, para o processo
decisório.
Com o desenvolvimento do presente
estudo, será possível demonstrar para as
organizações que o gerenciamento dos
tipos documentais, bem como a
percepção dos fluxos informacionais
nesses
ambientes
maximizam
o
uso/aplicação da informação orgânica
para a tomada de decisão. Além disso,
contribuirá para a área de Ciência da
Informação, Arquivologia e inteligência
competitiva organizacional (ICO), uma vez
que se pretende discutir os tipos
documentais e os fluxos informacionais
como requisitos fundamentais para a
efetividade
das
decisões,
compreendendo-os e relacionando-os ao
impacto para a obtenção de vantagem
competitiva.
O objetivo geral desta pesquisa consiste
em analisar a relação entre os tipos
documentais e os fluxos informacionais
como subsídio para o processo decisório
em ambientes empresariais. Apresenta-se
como objetivos específicos: a) Identificar e
caracterizar
terminologicamente
os
conceitos
referentes
à
‘tipologia
documental’, ‘tipos documentais’, ‘fluxos
informacionais’ e ‘fluxos documentais’; b)
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Analisar quais são os elementos que
caracterizam a identificação dos tipos
documentais, imprescindíveis para a
gestão
documental
em
ambientes
empresariais; c) Verificar de que maneira
os fluxos informacionais se relacionam e
contribuem para a realização da análise
tipológica; d) Estabelecer a relação entre
tipos documentais e fluxos informacionais
no âmbito do processo decisório; e)
Propor um modelo que contemple os
aspectos relativos à tipologia documental
e aos fluxos informacionais como subsídio
para o processo decisório.
2. Referencial Teórico
2.1 Tipologia Documental
As organizações devem ser vistas como
centros da sociedade, uma vez que são
elas que movimentam a economia e a
vida das pessoas e, portanto, exercem
grande influência sobre a sociedade
(VALENTIM,
2007).
Sendo
assim,
compreender o papel da informação no
âmbito empresarial é essencial e, nesse
contexto, destaca-se a complexidade que
a caracteriza.
Ressalta-se que “[...] a organização que
dispõe mais rapidamente de informações,
pouco importando a proveniência, o
suporte ou o tipo, será aquela que
alcançará melhor desempenho e maior
competitividade” (ROSSEAU; COUTURE,
1998, p.62). Infere-se que existe uma
infinidade de tipos documentais no âmbito
organizacional que, por sua vez,
necessitam de um estudo aprofundado
quanto à sua relação direta ou indireta
com o processo decisório.
De acordo com Bellotto (2002, p.21) o
campo de “[...] aplicação da Tipologia gira
em torno da relação dos documentos com
as atividades institucionais/pessoais [...]”.
Dessa maneira, Bellotto e Camargo (1996,
p.74) definem os tipos documentais como
sendo a "[...] configuração que assume
uma espécie documental de acordo com a
atividade que a gerou", assim, nos

estudos atuais podem ser encontrados
com a denominação de “Diplomática
Contemporânea”. O estudo da tipologia
documental supera os estudos da
Diplomática,
uma
vez
que
está
preocupada com a produção do
documento enfocando a atividade que a
gerou.
A aplicação da Tipologia Documental é
fundamental para o trabalho do arquivista,
pois é a partir do reconhecimento dos
tipos documentais que se inicia a criação
de instrumentos para o desenvolvimento
dos serviços arquivísticos. Além disso, a
tipologia documental é o estudo do
documento, tanto dos elementos internos
quanto dos elementos externos. De
acordo com Bellotto (2002, p.20) “[...] o
objeto da tipologia documental é a lógica
orgânica dos conjuntos documentais”.
A partir de um estudo realizado por Pazin
(2005), observa-se a complexidade dos
ambientes organizacionais, e este fator
demonstra a necessidade de se estruturar
os tipos documentais para que seja
possível o acesso rápido as informações,
pois por meio do gerenciamento,
organização e tratamento desse tipo de
informação
é
que
as
ações
organizacionais realmente podem ser
mais bem realizadas.
Nesse sentido, defende-se que os tipos
documentais,
nos
ambientes
organizacionais, representam uma forma
de gestão eficaz para alicerçar o processo
decisório, visto que o gerenciamento
documental que contemple desde a
produção até a eliminação ou guarda
permanente, promove a existência de
arquivos correntes, intermediários e
permanentes de qualidade.
2.2 Processo Decisório
O processo decisório consiste das
decisões organizacionais tomadas em
diferentes níveis por seus colaboradores.
A tomada de decisão é compreendida
como o exame das várias alternativas
existentes identificadas por um decisor,
compreendendo uma análise criteriosa,
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com o intuito de trazer um resultado eficaz
e que provavelmente propiciará o
cumprimento dos objetivos e metas
organizacionais.
A organização é compreendida, conforme
expõe Chiavenato (2001, p.416), como um
“[...] complexo sistema de decisões”, em
que os indivíduos são participantes ativos
e devem decidir racionalmente e
conscientemente diante das alternativas
possíveis. Dessa forma, a base de
qualquer organização é a tomada de
decisão, pois nesses ambientes as
decisões são tomadas a todo o momento,
podendo ser caracterizadas como de
maior ou menor importância, bem como
por enfrentar mais ou menos riscos entre
outros aspectos.
Hebert Simon, um dos principais autores
sobre o processo decisório e cujos
estudos
embasaram
os
conceitos
relacionados
ao
comportamento
administrativo,
apresentou
inúmeras
evidências de que a decisão é fator
essencial
e
característico
das
organizações. De acordo com Maximiliano
(2000, p.53) “Administrar é sinônimo de
tomar decisões e essencialmente, toda
ação gerencial tem natureza decisória”.
Na prática, a tomada de decisão nada
mais é do que o exame de alternativas e a
escolha da melhor delas. As decisões
podem ser programadas ou não
programadas, as programadas são
aquelas em que o decisor está
acostumado a tomar rotineiramente, isto
é, geralmente as organizações estão
acostumadas a lidar com elas de
maneiras específicas. As decisões não
programadas são aquelas que são
tomadas uma única vez e, portanto,
menos estruturadas que as decisões
programadas.
A decisão possui seis elementos, a saber:
1. Tomador de decisão: é a
pessoa que faz uma escolha ou
opção entre várias alternativas
futuras de ação.

2. Objetivos: são os objetivos que
o tomador de decisão pretende
alcançar com suas ações.
3. Preferências: são os critérios
que o tomador de decisão usa
para fazer sua escolha.
4. Estratégia: é o curso de ação
que o tomador de decisão
escolhe
para
atingir
seus
objetivos. O curso de ação é o
caminho escolhido e depende dos
recursos de que pode dispor.
5. Situação: são os aspectos do
ambiente que envolve o tomador
de decisão, alguns deles fora do
seu controle, conhecimento ou
compreensão e que afetam sua
escolha.
6. Resultado: é a consequência
ou resultante de uma dada
estratégia (CHIAVENATO, 2001,
p.417).

Destaca-se que é efetivamente no
primeiro, no quarto e no quinto elemento
em que o uso de informações se faz
imprescindível, para a escolha da melhor
decisão.
Partindo
desse
pressuposto,
é
indispensável que o decisor conte com
informações para subsidiar a tomada de
decisão, visto que este precisa escolher
as alternativas existentes de maneira
racional e com o mínimo de risco possível
para a organização.
Nesse contexto, é que se inserem as
informações orgânicas que para Bueno e
Valentim (2010, p.234) são "[...] as
informações registradas em documentos
produzidos e acumulados por qualquer
tipo de organização refletem suas
funções, atividades, ações, decisões e o
desenvolvimento de suas relações para
com a própria entidade e para com a
sociedade”.
Para Carvalho e Longo (2002, p.115), “[...]
as
informações orgânicas,
quando
organizadas e ordenadas, formam os
arquivos da instituição”. Assim, evidenciase que a informação orgânica, produzida
internamente à organização, é insumo
fundamental para o processo decisório.
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Dessa forma, as organizações devem
compreender a necessidade de gerenciar
as informações orgânicas, percebendo o
real valor e permitindo a presença de
profissionais arquivistas para gerenciar
estes
recursos
estratégicos
que
possibilitam o cumprimento das funções e
atividades organizacionais com eficiência,
bem como trazer para as organizações a
vantagem competitiva necessária para
sua sobrevivência no mercado.
2.3 Fluxos Informacionais
“A gestão da informação requer o
estabelecimento de processos, etapas ou
fluxos sistematizados e estruturados,
associado às pessoas responsáveis por
sua condução, para que se obtenham os
resultados almejados”, afirmam Vital,
Floriani e Varvakis (2010, p.85). Assim
como os fluxos informacionais perpassam
a gestão da informação, obviamente
perpassam a gestão documental, visto
que ela é parte da gestão da informação.
Desse modo, “[...] os fluxos de informação
permitem o estabelecimento das etapas
de obtenção, tratamento, armazenamento,
distribuição, disseminação e uso da
informação no contexto organizacional”
(VITAL; FLORIANI; VARVAKIS, 2010,
p.85). De acordo com Aldo Barreto, o fluxo
é:
[...] em si, uma sucessão de
eventos, de um processo de
mediação entre a geração da
informação
por
uma
fonte
emissora e a aceitação da
informação
pela
entidade
receptora, realiza uma das bases
conceituais que se acredita ser o
cerne da ciência da informação: a
geração de conhecimento no
indivíduo e no seu espaço de
convivência (BARRETO, 1998,
p.122).

Segundo Valentim (2010, p.17) “[...] os
fluxos de informação existentes nos
ambientes organizacionais são produzidos
naturalmente pelas próprias pessoas e
setores que nela atuam, a partir das
atividades, tarefas e decisões que vão
sendo realizadas”. Além disso, os fluxos

informacionais permeiam dois níveis que
de acordo com Smit e Barreto (2002, p.16)
são,
[...] os fluxos internos de
informação,
os
quais
de
movimentam entre os elementos
de um sistema que se orienta
para sua organização e controle.
[...] Os fluxos de informação de
segundo nível são aqueles que
acontecem nas extremidades do
fluxo
interno,
de
seleção,
armazenamento e recuperação
da informação. Os fluxos externos
são aqueles que, por sua
atuação, mostram a essência do
fenômeno da transformação, um
acontecimento
raro
e
surpreendente entre a linguagem,
suas inscrições e o conhecimento
elaborado pelo receptor em sua
realidade.

Tendo em vista que a informação é
essencial
para
as
organizações,
compreende-se que identificar os fluxos
informacionais e verificar de que forma se
relacionam com o processo decisório é
essencial. Com o mapeamento dos fluxos,
é possível reconhecer o caminho que as
informações percorrem, bem como é
possível observar se há falhas no
processo.
Assim,
é
preciso
conhecer
as
necessidades de usos e usuários da
informação para desenvolver ações
arquivísticas mais eficientes e pertinentes
ao
contexto
(VITAL;
FLORIANI;
VARVAKIS, 2010). Por esse motivo, se
faz necessário estudar os fluxos
informacionais relacionando-os aos tipos
documentais, já que os tipos documentais
consistem de informações orgânicas, ou
seja, são fontes de informação.
3. Procedimentos Metodológicos
Para alicerçar o estudo optou-se pela
pesquisa bibliográfica, cuja natureza é
qualitativa, bem como se utilizará da
pesquisa descritivo-exploratória, uma vez
que se analisará teorias, objetos e
fenômenos de pesquisa e, posteriormente,
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serão apresentados as discussões e
reflexões acerca do problema de
pesquisa.
O universo da pesquisa compreenderá as
revistas científicas da área de Ciência da
Informação que compõem o Qualis da
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES),
totalizando 14 (quatorze) títulos. Os
artigos pesquisados comporão o período
de 2000 a 2012, portanto, doze anos de
produção científica.
Além dos periódicos científicos constantes
do Qualis CAPES, serão levantadas as
teses e dissertações defendidas em
programas de pós-graduação da área de
Ciência da Informação. Os materiais serão
selecionados através das seguintes
palavras-chave:
Tipos
Documentais;
Fluxos
de
Informação;
Tipologia
Documental; Informação Arquivística;
Informação
Orgânica;
Gestão
Documental; Gestão da Informação;
Inteligência
Competitiva;
Ambientes
Organizacionais;
Competitividade
Organizacional.
Como procedimentos de coleta de dados
cada periódico e bancos de dados de
teses e dissertações e livre acesso serão
pesquisados de forma aprofundada,
utilizando as palavras-chave acima
mencionadas, nos seguintes campos:
título, resumo e palavras-chave.
Após a seleção dos materiais serão
realizadas
as
leituras,
análise
e
fichamento do material. Posteriormente,
serão
sistematizados
conceitos,
definições,
fundamentos,
correntes
teóricas e métodos que subsidiarão a
construção do texto dissertativo a partir da
reflexão e inferência da pesquisadora.
Os procedimentos de coleta de dados no
que tange a pesquisa descritivoexploratória serão realizados na região da
cidade de Marília, mais especificamente
nas empresas associadas à Associação
Comercial e Industrial de Marília (ACIM).
Os
sujeitos
de
pesquisa
serão
selecionados a partir da função que

exercem, ou seja, serão sujeitos que
tomam
decisões
no
contexto
organizacional. O detalhamento em
relação à amostragem e às características
mais específicas dos sujeitos será
resultado da primeira etapa (pesquisa
bibliográfica). Os instrumentos de coleta
de dados serão validados a partir da
aplicação de um pré-teste.
Os questionários serão tabulados e
analisados possibilitando a geração de
tabelas e gráficos que sistematizem os
fenômenos observados. As entrevistas
serão analisadas por meio do método
‘Análise
de
Conteúdo’,
mais
especificamente da técnica ‘Análise
Categorial, cujas categorias serão eleitas
a partir da literatura analisada a priori.
Com a análise dos resultados obtidos,
será possível o estabelecimento de
definições e conceitos no contexto das
temáticas envolvidas, bem como a
proposição de um modelo contendo tipos
documentais relacionados aos fluxos
informacionais voltados ao processo
decisório em âmbito empresarial.
4. Resultados Parciais
A Arquivologia pode contribuir através de
métodos e técnicas arquivísticas aplicados
à gestão documental, no que tange a
informação orgânica gerada internamente
nos ambientes organizacionais, pois
possuem atributos importantes como
consistência, pertinência, acurácia, entre
outros. Esse tipo de informação é
recorrentemente utilizado para a tomada
de decisão, portanto, contribui de forma
efetiva para o processo decisório
organizacional.
O processo decisório ocorre em diferentes
níveis organizacionais, e está alinhado ao
cumprimento da missão, visão, objetivos e
metas estabelecidos pela organização.
Destaca-se
que
os
procedimentos
arquivísticos voltados para a gestão da
informação arquivística resultarão em
vantagem
competitiva
frente
aos
concorrentes, uma vez que nem todas as
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organizações têm a percepção da eficácia
desse tipo de informação para os
processos organizacionais.
A partir da análise tipológica dos tipos
documentais, será possível identificar e
mapear a produção e tramitação dos
documentos gerados em todas as fases
do ciclo: seleção, tramitação, eliminação
ou guarda permanente, bem como o
efetivo acesso e recuperação de
documentos/informações necessários à
tomada de decisão.
O referencial teórico acerca do tema ainda
é escasso e não há consenso entre os
pesquisadores da área sobre alguns
conceitos e métodos. Desse modo, refletir
e discutir os tipos documentais e os fluxos
informacionais no contexto arquivístico se
faz importante, pois permitirá contribuir
com os estudos teóricos existentes,
proporcionando uma melhor compreensão
desse objeto e fenômenos de estudo no
âmbito de ambientes empresariais.
5. Considerações Parciais
As
organizações
contituem-se
em
essenciais para a sociedade, e por sua
vez, também em fenômenos complexos.
Dessa forma, propõe-se aplicar um
método arquivístico para reconhecer os
tipos documentais desde a produção
documental, uma vez que é esse
reconhecimento inicial que possibilitará
que todo o ciclo documental seja efetivo,
bem como o acesso as informações
orgânicas, como forma de auxiliar os
gestores a recuperar estas informações
com fidedignidade e confiabilidade para
que possam tomar decisões com o
mínimo de segurança, ou seja, um
processo decisório com a máxima
racionalidade possível.
Além disso, os tipos documentais
possuem uma relação com os fluxos
informacionais e, por meio desses fluxos,
será possível mapear o caminho que a
informação percorre, além da interação
com os indivíduos, ou seja, é possível

observar gargalos ou gaps que ocorrem e
consequentemente minimizá-los.
Reconhecer os tipos documentais e
verificar
os
fluxos
informacionais,
observando a relação e a funcionalidade
entre ambos efetivamente colaborará para
minimizar a complexidade do processo
decisório e efetivamente cumprir os
objetivos e metas organizacionais.
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Resumo

Abstract

A partir da percepção da Ciência da
Informação como um agregado discursivo
sobre informação e conhecimento que se
constitui pela articulação de núcleos
epistemológicos
que
perspectivam
a
informação de formas diversas, se propõe um
estudo conceitual.

From the perception of Information Science as
an aggregate of discourse on information and
knowledge that is constituted by the
articulation of core epistemological which
envisage the information in various forms, it
proposes a conceptual study.

Palavras-Chave:

Information Science. Epistemology.

Conhecimento.
Epistemologia.

Dados.
Ciência da

Informação.
Informação.

1. Introdução
A Ciência da Informação (CI) é aqui
compreendida como uma convergência de
discursos sociais sobre a informação e o
conhecimento (GONZÁLEZ DE GÓMEZ,
2001) e sua ossatura epistemológica se
apresenta como um conjunto articulado de
núcleos de perspectivação de temas
relacionados com a informação. Assim, a
equalização dialógica entre a CI e seus
núcleos epistemológicos propicia nexos
teóricos entre a CI e outros campos do
conhecimento a respeito de informação e
conhecimento. Um desses referidos
núcleos pode ser identificado com a
Gestão da Informação e do Conhecimento
(GIC), esta mediou o domínio de
perspectivação da informação e do
conhecimento
entre
a
CI
e
a
Administração.
Perspectivação
essa
provocada e favorecida pelo horizonte
sociocultural necessitado de expedientes
de gestão do conteúdo informativo. A CI
seria, nesse sentido, uma espécie de
universo teórico que se consistiria e se
estruturaria por uma rede de núcleos de
estudo, cada qual enfocando uma
perspectiva
diversa
da
informação
(mesmo objeto), mas com efeitos

Keywords: Data. Information. Knowledge.

explicativos que “retroalimentariam”
universo da CI como um todo.

o

Tendo em conta esse ponto explicativo e
conjetural da natureza da CI, percebe-se,
em um patamar subsequente, o dado
contextual
de
que
a
bibliografia
compreensiva da Ciência da Informação
dá a entender que, na esteira históricoteórica, há, em particular, alguns nexos
sobressalentes específicos à área em sua
articulação dialógica com os núcleos que
medeiam sua compreensão da informação
e do conhecimento. Dentre esse referido
nexo está a noção estrutural que entende
a “informação” como processo/fenômeno
(BUCKLAND, 1991, p.351) que, em um
trajeto abstrato, parte de dados, para
informação e de informação para o
conhecimento dentro de um fluxo
comunicativo.
Esses três elementos, como tríade
conceitual, têm sido tomados como
substrato teórico elementar pela área em
muitas de suas variadas incursões
temáticas, como pode ser percebido por
meio da análise de mapeamentos do
conhecimento da Ciência da Informação e
de textos de revisão diacrônica.
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O escopo é analisar as bases conceituais
sobre os termos dados, informação e
conhecimento que balizam o universo
teórico da CI, para assim identificar e
trabalhar sistematicamente as esferas
semânticas que conferem abrangência
conceitual diversa, desde sua perspectiva
própria, aos mesmos termos, e isso no
sentido de se pesquisar a gama de
tipologias desses contextos de aplicação
conceitual. Tal enfoque corresponderia a
se perguntar sobre a natureza e sobre a
constituição dos conceitos para tal,
fazendo-se uso de uma abordagem
bibliográfica a princípio baseada em
artigos de revisão e textos monográficos
(dissertações e teses) que explicitamente
tratem da tríade de dados, informação e
conhecimento em sentido teórico (não
exclusivamente operacional) em contexto
anglo-saxão e ibérico numa quantidade
referente a um período ainda a ser
definido.
2. Referencial Teórico
O conjunto de noções que referenciam a
pesquisa é marcadamente diacrônico, em
outros termos, tem no entrecruzamento
dos percursos históricos (linhas causais,
favorecimento
de
condições
socioculturais, contextualizações, ação
humana, etc.) referentes ao tema a sua
matriz nocional. Nessa linha, compõem o
fulcro teórico para a pesquisa textos de
índole diacrônica como os seguintes:
Buckland e Liu (1998); López Yepes
(1995); Capurro (2003; 2010); Pinheiro
(2002); Freire (2006).
A bibliografia da CI ambienta a sua origem
no Século XX, e assim a liga de algum
modo as grandes transformações que
ocorreram nesta época, por sobremaneira
aos grandes desenvolvimentos científicos
e tecnológicos, que, se foram, de um lado,
frutos das demandas da sociedade, em
contraparte moldaram muitos meandros
sociais.
Como uma
das expressões das
abordagens teóricas da CI a partir desse

contexto todo, está a Gestão da
Informação e do Conhecimento (GIC)
enquanto núcleo de pesquisa de domínio
e fenômeno teóricos comuns. A GIC,
nesse sentido, pode ser definida como
uma mescla de teorias e de elementos
operacionais que visa compreender um
contexto informacional para aperfeiçoar
seus potenciais estratégicos conforme
objetivos prévios.
Sobre essa esteira comum, GIC abarcou
em seu quadro de conceitos a concepção
processual
e
fenomenológica
da
informação
(dados,
informação
e
conhecimento).
Tal compreensão, como uma noção
seminal e como uma constante histórica,
passou a ser progressivamente adotada
pela CI como um de seus insumos
teóricos mais elementares, se prestando a
abarcar temas de pesquisa com matizes
variados e de naturezas diversas.
O núcleo de significação em torno do qual
as diferentes concepções de informação
em processo orbitam, se relaciona a um
transcurso (abstrato ou não) entre dados,
informação e conhecimento em que os
três termos cumprem funções explicativas
de contextos. Nesse contexto, Setzer
(1999) define dados “[...] como uma
sequência de símbolos quantificados ou
quantificáveis”, a informação como “[...]
uma abstração informal (isto é, não pode
ser formalizada através de uma teoria
lógica ou matemática), que representa
algo significativo para alguém através de
textos, imagens, sons ou animação” e o
conhecimento como “[...] uma abstração
interior, pessoal, de alguma coisa que foi
experimentada por alguém”.
Dessa maneira, se acredita, o continente
de noções depreendidas da gama de
conceitos que orbitam em torno de DIC
permite categorizar esses termos como
fatores
estruturais
constantes
que
perpassam (vinculando e performando) os
universos da CI e de seu núcleo de
Gestão
da
Informação
e
do
Conhecimento,
atribuindo
a
esses
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universos, facetas teóricas e pragmáticas
quanto a sua natureza, domínio,
metodologias e outros elementos de
função estrutural.

3. Procedimentos Metodológicos
Os momentos metódicos previstos são os
seguintes:
Levantamento bibliográfico amplo para a
identificação de conceitos, de noções
chave e de revisão de abordagens teóricometodológicas no âmbito da CI com vistas
à produção de um fundamento teórico
preliminar à seleção do corpus de fontes a
ser analisado interpretativamente sob uma
ótica delimitada pelo tema conceitual
sobre DIC.
Seleção de textos relevantes da área e
artigos de revisão de literatura que no seu
quadro de perspectivas imediato foquem,
conceitualmente (articulação e distinção
entre termos), DIC.
Elaboração e sintetização de formas
metódicas de exposição necessárias para
uma coerente fundamentação sob o
complexo de perspectivas aberto por meio
do entendimento estrutural de DIC.
Categorização consistente e lógica, a
partir da análise teórica da bibliografia
consultada (teorias, conceitos, correntes,
paradigmas etc.)

tidos como referência para Ciência da
Informação e seus núcleos teóricos que
mais
utilizam
a
tríade
adotada,
precisamente
por
serem
empreendimentos que buscam abranger
e fundamentar a complexidade da área e
do objeto; em específico a abordagem
bibliográfica
está
baseada,
preliminarmente, em artigos de revisão e
textos monográficos (dissertações e
teses) que explicitamente tratem da tríade
de dados, informação e conhecimento em
sentido teórico (não exclusivamente
operacional) em contexto anglo-saxão e
ibérico numa quantidade referente a um
período ainda a ser definido. Prevê-se
também o recurso a expedientes de
auxilio linguístico como Díaz Nafría,
Perez-Montoro e Salto Alemany (2010) e
de Hjorland e Nicolaisen (2010).
4. Resultados Parciais
As reflexões parciais têm conduzido os
esforços investigativos a um quadro
nocional que compreende a articulação
dos elementos dados, informação e
conhecimento como matriz conceitual
explicativa para validação de tramas
conceituais na Ciência da Informação (CI)
de um modo tal que a validação reflita,
estruturalmente, a recíproca relação entre
a CI e seus núcleos epistemológicos.

Sistematização e apresentação dos
resultados em acordo com os moldes
terminológicos próprios da área da CI e
veiculá-los em meios de divulgação
científica especializada.

Acerca da representatividade da tríade de
dados, informação e conhecimento, se
tem notado um caráter multidimensional
uma vez que a significação de cada
elemento produz delimitação de esferas
de atuação de matiz: ocupacional (há
profissões que se delimitam por
abarcarem dados, outras por gerenciarem
conteúdo informativo e outras por tratarem
conhecimento organizacional); de matiz
operacional (distingue-se organização da
informação
de
organização
do
conhecimento quando do cumprimento de
funções administrativas e curriculares); de
matiz, entre outros, propriamente teórico.

O corpus teórico que serve de insumo
para o trabalho é composto de textos

Sobre a questão conceitual se tem
compreendido que um ponto relevante é

Criação de núcleos temáticos (como
referencial definitivo) conjuntamente às
fundamentações teóricas de DIC.
Confronto
crítico
dos
resultados
estruturados com o quadro maior da
bibliografia da CI, com vistas a verificar a
solidez e pertinência dos resultados.
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conceber a dinâmica de validação das
tramas identificando o alcance das
mesmas entre a CI e cada um de seus
núcleos, em outros termos, verificar
diacronicamente
qual
dos
núcleos
favoreceu a adoção de dada trama, de
que área de interface se originou o nó de
significação dos conceitos, se os demais
núcleos adotam, em igual medida, tal
orientação semântica, entre outros itens
análise, tendo em linha de conta algumas
noções vicárias como: a atenção sobre as
distinções entre conceito explicativo e
figuras de linguagem; a polarização entre
terminologia
técnico-operativa
(para
cumprir função) e conceitos explicativos
(portadores
de
significação);
a
identificação da origem teórica de
metáforas explicativas.

CAPURRO, R. Foundations of Information
Science: review and perspectives. Disponível
em: <http://www.capurro.de/tampere91.htm>.
Acesso em: 28 mar. 2012.

5. Considerações Parciais

HJORLAND, B.; NICOLAISEN, J.
Epistemological lifeboat: Epistemology and
Philosophy of Science for Information
Scientists. Disponível em:
<http://www.db.dk/jni/lifeboat>. Acesso em: 11
jan. 2010.

A sucessão das etapas metodológicas
investigativas tem mostrado a pertinência
de se posicionar desde a compreensão da
Ciência da Informação na sua articulação
com seus núcleos de pesquisa para se
abordar a função conceitual da área com
base nas possibilidades estruturais da
tríade
de
dados,
informação
e
conhecimento, pois dessa maneira o
mapeamento e a reflexão conceitual se
fundamentam
e
esclarecem
pela
referência a um quadro maior de pontos
referenciais e de contextos.
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