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APRESENTAÇÃO
A Linha de Pesquisa “Gestão, Mediação e Uso da Informação” se alicerça no
desenvolvimento de 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. Reflete de forma coerente a especialidade
formativa na qual se propõe no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação (PPGCI). Integra perfeitamente a área de concentração “Informação,
Tecnologia e Conhecimento", constituindo-se em um recorte temático, visto que enfoca
questões informacionais no que tange a gestão, mediação e uso.
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:
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 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, Lingüística, Educação, Biblioteconomia,
Arquivologia.
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PROGRAMA DA I REUNIÃO DA LINHA DE PESQUISA
“GESTÃO, MEDIAÇÃO E USO DA INFORMAÇÃO”
27 de agosto de 2010
08h30 - 09h00 – Abertura da Reunião da Linha
Profa. Dra. Marta Valentim (Coordenadora Linha)
09h00 - 09h30 – Informações Gerais sobre as Temáticas de Pesquisa
Prof. Dr. Carlos Cândido de Almeida
Profa. Dra. Daniela Pereira dos Reis de Almeida
Profa. Dra. Helen de Castro Silva Casarin
Prof. Dr. Oswaldo F. de Almeida Júnior
Profa. Dra. Regina Célia Baptista Belluzzo
Profa. Dra. Rosângela Formentini Caldas
09h30 - 10h00 – Novos Orientadores/Disciplinas para 2009/2010
Prof. Dr. Carlos Cândido de Almeida
Profa. Dra. Rosângela Formentini Caldas
10h00 - 10h30 – Coffee Break
10h30 - 11h30 – Palestra: “Desinformação e Contra-informação”
Prof. Dr. Oswaldo F. de Almeida Júnior
11h30 - 12h00 – Debates
12h00 - 13h00 – Almoço
13h30 - 18h45 – Apresentação dos Projetos de Pesquisa dos Alunos
13h30 - 13h45 – Memória organizacional e a constituição de bases de conhecimento - Letícia
Gorri Molina
13h45 - 14h00 – Redes sociais na Internet como ferramenta de interconexão para a gestão da
informação e a construção do conhecimento corporativo no SEBRAE/SP Clemilton Luis Bassetto
14h00 - 14h15 – Mediação oral literária: a voz do bibliotecário lendo ou narrando - Sueli
Bortolin
14h15 - 14h30 – Conteúdo do instrumento de avaliação de competência informacional: análise
do Information Literacy Test (ILT) da James Madison University - Camila
Araújo dos Santos
14h30 - 14h45 – A informação mediada no discurso de Edir Macedo por meio de editoriais da
Folha Universal: um diálogo entre Análise do Discurso e a Ciência da
Informação - Ciro Athayde Barros Monteiro
14h45 - 15h00 – Comportamento informacional de cirurgiões-dentistas: um estudo junto a uma
amostra de profissionais das cidades de Araraquara-SP e Marília-SP Brianda de Oliveria Ordonho Sígolo
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15h00 - 15h15 – Coffee Break
15h15 - 15h30 – Cultura organizacional e interferências nos
repercussões no processo decisório - Regis Garcia

fluxos

informacionais:

15h30 - 15h45 – Mediação da informação em ambientes museológicos - Thais Regina
Franciscon de Paula
15h45 - 16h00 – Mediação da informação nas cartas do leitor: a ação do mediador num espaço
de conflitos - Tamara de Souza Brandão Guaraldo
16h00 - 16h15 – Informação orgânica como insumo estratégico para a tomada de decisão em
ambientes competitivos - Mariana Lousada
16h15 - 16h30 – A competência informacional e a formação dos bibliotecários: uma análise
através dos currículos das escolas de biblioteconomia do Brasil - Marta
Leandro da Mata
16h30 - 16h45 – Gestão do conhecimento científico: proposta de um modelo para o
Departamento de Ciência da Informação da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) - Cristiane Luiza Salazar Garcia
16h45 – 17h00 – Coffee Break
17h00 - 17h15 – A gestão da informação contábil financeira como estratégia sob o foco da
cultura organizacional: um estudo nas pequenas e médias empresas do setor
calçadista - Marinês Santana Justo Smith
17h15 - 17h30 – 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
17h30 - 17h45 – A influência dos modelos mentais junto ao comportamento informacional de
gestores de organizações voltadas à construção de conteúdos digitais: uma
análise da TV Digital da Unesp/Bauru - Luciane de Fátima Beckman
Cavalcante
17h45 - 18h00 – Proposta de método de pesquisa e de modelo de avaliação da cultura
informacional no contexto da inteligência competitiva - Luana Maia Woida
18h00 - 18h15 – Política de preservação digital para produção científica nas instituições de
ensino superior - José Carlos Abbud Grácio
18h15 - 18h30 – Modelo de comportamento informacional dos usuários de informação com
base no modelo transteórico de mudança de comportamento de Prochaska,
Norcross e DiClemente - Rodrigo Octávio Beton Matta
18h30 – 18h45 – Encerramento da Reunião
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RESUMOS DOS PROJETOS DE PESQUISA
PÓS-DOUTORADO
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CONEXÕES TEMÁTICAS GERADAS PELA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO ENTRE OS
DOCENTES CREDENCIADOS NO PPGCI/UFPB E PPGCI/UNESP
Emeide Nóbrega Duarte
Profa. Dra. Marta Lígia Pomim Valentim (Supervisora)
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

As redes científicas e suas conexões são áreas
de interesse particular, assim como as redes de
infraestrutura, as redes de pessoas e as redes
organizacionais. Particularmente, as redes de
cientistas e pesquisadores são consideradas
fundamentais para o desenvolvimento da ciência como um todo, já que a ciência é uma atividade colaborativa e social, construída de forma
cíclica e compartilhada. Este projeto pretende
contribuir para a formação da rede institucional
UFPB/UNESP-Marília, por meio da cooperação
científica entre docentes que produzem conhecimento científico nas áreas de Gestão da Informação e de Gestão do Conhecimento.

Scientific networks and their connections are
particular interest areas, as well as infrastructure
networks, people networks and organizational
networks. In particular, scientists and researchers networks are considered crucial for the development of science as a whole, since science
is activity collaborative and social, built and
shared in a cyclic share. This project aims to
contribute to the formation of institutional network UFPB/UNESP-Marilia, through scientific
cooperation between teachers who produce
scientific knowledge in the areas of Information
Management and Knowledge Management.

Palavras-Chave: Redes Colaborativas; Produção Científica; Gestão da Informação; Gestão
do Conhecimento.

1. Introdução
Acredita-se ser a interdisciplinaridade uma
forma de complementação, de fortalecimento, de associação entre áreas de conhecimento.
A pesquisa enfoca os temas Gestão da
Informação e Gestão do Conhecimento,
cuja inquietação surgiu da necessidade de
atender às exigências do Curso de PósDoutorado em Ciência da Informação na
Unesp, câmpus de Marília, que possui como área de concentração a “Informação,
Tecnologia e Conhecimento”, e como uma
de suas linhas de pesquisa a “Gestão, Mediação e Uso da Informação”, assim como
do nosso desejo de buscar os ensinamentos da Ciência da Informação, visando as
parcerias em rede de aprendizagem organizacional.

Keywords: Collaborative Networks; Scientific
Production; Information Management; Knowledge Management.

Culmina-se esta proposta de pesquisa, pretensamente embasada nas razões científicas, sociais e pessoais, bem como em razões de ordem institucional, ao considerar
que o tema de pesquisa a ser trabalhado
vai ao encontro dos objetivos específicos do
projeto aprovado pela CAPES denominado
“Rede de Cooperação e Aprendizagem na
Ciência da Informação: UFPB/UnespMarília, quais sejam: a) promover o desenvolvimento de projetos de pesquisa em parceria, entre os docentes/pesquisadores dos
Grupos de Pesquisa envolvidos no projeto e
credenciados nos PPGCIs da UFPB e da
Unesp/Marília; b) propiciar a interseção
entre as linhas de pesquisa dos Grupos de
Pesquisa envolvidos no presente projeto; e
c) incrementar a produção científicoacadêmica em parceria, entre os docentes/pesquisadores envolvidos no projeto.
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1.1 Objetivos
Como objetivo geral pretende-se analisar as
conexões temáticas na produção científica
sobre Gestão da Informação e Gestão do
Conhecimento dos docentes das linhas
específicas em Gestão do PPGCI/UFPB e
PPGCI/Unesp-Marília, no período de 2005
a 2009, visando contribuir para formação da
rede de cooperação e aprendizagem.
Como objetivos específicos estabeleceu-se:
a) Identificar, nos dois Programas, os docentes que são credenciados nas respectivas linhas de pesquisa ligadas à Gestão;
b) Caracterizar os docentes quanto à formação acadêmica;
c) Mapear a produção científica sobre Gestão da Informação e do Conhecimento nos
currículos dos docentes na Plataforma Lattes;
d) Caracterizar a produção científica quanto
aos temas, tipos e meios de comunicação
adotados pelos docentes;
e) Conhecer a disposição dos docentes
quanto à formação de uma rede de cooperação e aprendizagem em GI e GC;
f) Propor a formação de grupos por temas
específicos de atuação dos docentes na
Gestão da Informação e Gestão do conhecimento, para subsidiar a construção de
uma possível Rede de Cooperação e Aprendizagem em Gestão da Informação e
Gestão do Conhecimento.
2. Referencial Teórico
A produção científica gerada por um pesquisador de qualquer área precisa ter um
compromisso social e ser conhecida como
de utilidade para a comunidade acadêmica
e a sociedade em geral. Lourenço (1997
apud DUARTE, 2004, p.42) considera a
produção científica como a “[...] produção
documental sobre um determinado assunto
de interesse de uma comunidade científica
específica, que contribui para o desenvolvimento da ciência e para abertura de novos horizontes de pesquisa, independentemente do suporte em que está veiculada”.

Observa-se que a pesquisa é um processo
interminável, algo processual, considerando
que na realidade sempre vai existir o que
descobrir, o importante é que os resultados
de pesquisa sejam divulgados para que se
mantenha o progresso da ciência com a
geração de novos conhecimentos. Leite e
Ramalho (2005) destacam que a produção
científica é uma condição sine qua non para
o desenvolvimento do saber científico, colocando como inviável a ciência, sem a sua
existência.
Ao focalizar a difusão do conhecimento
científico, Côrtes (2006) se baseia nas idéias de Kuhn (2003) sobre o estudo de paradigmas, para facilitar a compreensão dos
aspectos da evolução da comunicação científica e do conhecimento. Ao apresentar a
concepção de pesquisa e de produção científica, Duarte (2004) utiliza-se de Kuhn
(1990) que explica que a ciência caminha
pela troca de paradigmas alegando que
novas idéias põem em crise um paradigma
em vigor. Dessa forma, os paradigmas vão
se substituindo trazendo consigo uma nova
visão da práxis científica, incorporando novos temas prioritários, técnicas e métodos,
hipóteses e teorias, num ciclo contínuo e
permanente.
Essa compreensão é suficiente para o desenvolvimento deste estudo. A função primordial da comunicação científica é dar
prosseguimento ao conhecimento científico,
já que possibilita a difusão do mesmo a
outros pesquisadores que podem, a partir
daí, desenvolver novas pesquisas que, confirmando ou não os resultados de pesquisas
anteriores, possam apresentar novas proposições naquele campo de interesse.
O processo de acumulação do conhecimento vem da idéia de que novas observações
podem ser acrescentadas ao que já se conhece, criando um conhecimento de nível
mais elevado. Logo, o processo de acumulação de conhecimento envolve trocas de
informações para fomentar novo conhecimento e, para isso, além da acumulação é
necessário promover a divulgação desse
conhecimento de uma “forma durável e

DUARTE, E. N. Conexões temáticas geradas pela produção científica em gestão da informação e do
conhecimento entre os docentes credenciados no PPGCI/UFPB e PPGCI/Unesp. In: VALENTIM, M. L.
P. (Org.). II Reunião da Linha de Pesquisa ‘Gestão Mediação e Uso da Informação’: caderno de
resumos. Marília: PPGCI, 2010. p.13-18
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prontamente
1999).

acessível”

(MEADOWS,

A produção científica no Brasil está ligada
às universidades e aos centros de pesquisa, que reconhecem a importância da realização de pesquisas, pois é por meio destas
que se consolida o saber. No entanto, até o
momento são raras as iniciativas de Gestão
do Conhecimento Científico no ambiente
acadêmico, considerando que as funções
da universidade giram em torno da produção de conhecimento científico resultante
de atividades de ensino e pesquisa (LEITE;
COSTA, 2005).
Estudar a produção científica requer empenho por parte do pesquisador e uma visão
bastante ampliada de sua responsabilidade
com a sociedade. Quando se produzem
projetos de pesquisas científicas presta-se
à sociedade um serviço ímpar ― a produção de novos conhecimentos, que contribui
para o enriquecimento intelectual de docentes e discentes ao longo da vida acadêmica. Nesse contexto, a transmissão do conhecimento para aqueles que dele necessita é uma responsabilidade social, e essa
responsabilidade parece ser o fundamento
em si para a Ciência da Informação.
A Ciência tem um compromisso com a sociedade, no sentido de expandir os horizontes do conhecimento humano. Por isso é
fundamental publicar os resultados das
pesquisas, visto que a Ciência se faz através de estudos que irão validar todo o trabalho de pesquisa desenvolvido por um
pesquisador ou grupo de pesquisa, de amplitude interna e externa (WERSIG; NEVELLING apud FREIRE, 2001).
3. Procedimentos Metodológicos
È um estudo exploratório e descritivo, quanto à natureza constitui-se de uma pesquisa
de abordagem qualitativa – quantitativa, um
estudo do tipo documental e de campo.
A pesquisa envolverá os Programas de
Pós-Graduação em Ciência da Informação
das seguintes universidades: UFPB e Unnesp/Marília.

Formam a população alvo os docentes credenciados nas linhas de pesquisa “Ética,
Gestão e Políticas de Informação” do PPGCI/UFPB e “Gestão, Mediação e Uso da
Informação”, do PPGCI/Unesp-Marília, caracterizando a amostra como intencional
(GIL, 1999). Atualmente, os dois Programas
dispõem de oito docentes credenciados
nessas linhas de pesquisa, sendo cinco
docentes em cada linha dos respectivos
PPGCIs, representando aqui um universo
que atende as exigências da pesquisa.
Os dados, no primeiro momento, relativos
aos docentes credenciados nas linhas de
pesquisa selecionadas nos PPGCIs serão
coletados, por meio de pesquisa direta nos
sites dos Programas envolvidos e, também,
de listagem nominal impressa, a ser fornecida pelas secretarias competentes, nos
locais de lotação dos docentes.
No segundo momento da coleta de dados,
o de mapeamento da produção científica
dos docentes, os dados serão obtidos diretamente no site do CNPq, nos respectivos
Currículos Lattes, referentes aos cinco últimos anos. Esses dados deverão ser anotados em planilha previamente elaborada,
considerando os objetivos e as categorias
definidas na pesquisa.
O levantamento e análise dos dados nesta
pesquisa privilegiam a metodologia qualitativa, que enquanto exercício de pesquisa
permite que a imaginação e a criatividade
levem os pesquisadores a colaborarem
para a construção de uma possível a Rede
de Cooperação e Aprendizagem em Gestão
da Informação e Gestão do Conhecimento,
fortalecendo as pesquisas e a produção do
conhecimento na área, considerando, porém, as tendências quantitativas das temáticas. Permite ainda, apontar as lacunas
para novos enfoques que possam contemplar os interesses acadêmicos das instituições beneficiadas.
Para a organização e análise dos dados,
será adotado o método “Análise de Conteúdo” proposta por Bardin (2004). Nesse tipo
de análise, o texto é um meio de expressão
do sujeito, em que o analista busca categorizar as unidades de contexto (palavras ou

DUARTE, E. N. Conexões temáticas geradas pela produção científica em gestão da informação e do
conhecimento entre os docentes credenciados no PPGCI/UFPB e PPGCI/Unesp. In: VALENTIM, M. L.
P. (Org.). II Reunião da Linha de Pesquisa ‘Gestão Mediação e Uso da Informação’: caderno de
resumos. Marília: PPGCI, 2010. p.13-18
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frases) que se repetem, inferindo uma expressão que as represente.
Análise de conteúdo segundo Bardin (2004)
é um conjunto de técnicas de análise das
comunicações, por meio da qual se obtém,
por meio de procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou
não) que permitam inferir conhecimentos
relativos
às
condições
de
produção/recepção dessas mensagens.
Essa técnica tem sido empregada com frequência na análise de comunicações nas
Ciências Humanas e Sociais. Minayo
(2007) afirma que esse é um método mais
comumente adotado no tratamento de dados de pesquisas qualitativas, com a finalidade de produzir inferência, trabalhando
com vestígios e índices postos em evidência por procedimentos mais ou menos complexos. O processo de explicitação, sistematização e expressão do conteúdo das
mensagens promovido pela análise de conteúdo é organizado em três etapas, a saber:
I - Pré-análise: equivale à organização do
material da pesquisa. Tem início desde a
proposta de elaboração do projeto, a partir
do levantamento do referencial sobre o objeto de estudo até a determinação do corpus (conjunto dos dados a serem analisados). É denominada por Bardin de leitura
flutuante, de todo o material, que permite ao
pesquisador formular os objetivos da pesquisa, suas hipóteses e o corpus da investigação.
II- A exploração do material - consiste em
demarcar o universo dos documentos a
serem analisados, constituindo-se um corpus. O corpus é o conjunto dos documentos
considerados para serem submetidos aos
procedimentos analíticos. Trata-se da fase
em que os dados brutos do material coletado são codificados para se alcançar o núcleo de compreensão do texto.
III– Interpretação e inferência - Triviños
(2006) assevera que desde a fase de préanálise, a pesquisa alcança, nessa etapa,
toda a sua intensidade. A reflexão e a intuição, com embasamento nos materiais em-

píricos, estabelecem relações, aprofundamento de idéias, chegando, se possível, a
propostas básicas de significações.
4. Considerações Parciais
Espera-se contextualizar e problematizar o
tema Gestão da informação e Gestão do
conhecimento no ambiente escolhido para
desenvolver a presente pesquisa, numa
abordagem interdisciplinar com a Ciência
da Informação, subsidiada pela produção
científica dos docentes pesquisados.
Pretende-se obter, por meio da análise da
produção científica específica em Gestão
da informação e Gestão do conhecimento,
caminhos para integrar os docentes e, consequentemente, as organizações envolvidas numa rede de aprendizagem indo ao
encontro da consecução do projeto maior
de Rede de Cooperação e Aprendizagem
na Ciência da Informação: UFPB/UnespMarília.
Assim, pretende-se responder:
1. Quais as características da produção
científica sobre Gestão da Informação e
Gestão do Conhecimento dos docentes/atores credenciados nas linhas específicas em “gestão” no PPGCI/Unesp
e no PPGCI/UFPB?;
2. Quais as estratégias adotadas pelos
autores/atores na produção e comunicação do conhecimento em Gestão da
Informação e Gestão do Conhecimento?;
3. Que grupos poderão se formar a partir
das experiências dos docentes em temas comuns desenvolvidos na área de
Gestão da Informação e Gestão do conhecimento?.
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Resumo
A presente pesquisa tem como objetivo verificar
se os cursos do país têm preparado seus alunos
para atuar como agentes promotores da competência informacional, incluindo em seus currículos os conteúdos previstos nos padrões de
competência informacional para o ensino superior e especificamente para os bibliotecários.
Para tanto, será realizado um estudo exploratório, descritivo e analítico, utilizando-se uma abordagem qualitativa e quantitativa, junto a uma
amostra proporcional de escolas de Biblioteconomia das cinco regiões do Brasil, que consistirá nas seguintes etapas: a realização de entrevista com os coordenadores do curso e análise
dos currículos e das ementas das disciplinas
que contemplam os conteúdos referentes à
temática. Para a análise será utilizada a técnica
de análise de conteúdo.

Abstract
This research aims to verify if Brazilian librarianship courses are preparing their students to act
as promotion agents of information literacy, including in their curriculum content standards set
out in information literacy for bachelor's degree
and specifically for librarians. For this will be
held a detailed exploratory study, descriptive
and analytical, using qualitative and quantitative
approach, along with a proportional sample of
Librarianship schools from the five Brazil’s regions, which consist the following steps: carrying
out interviews with courses coordinators and
also curriculum and its briefs analysis of disciplines that include content related to the
theme. For the analysis will be used the technique of content analysis.
Keywords: Information Literacy; Librarianship;
Curriculum.

Palavras-Chave: Competência Informacional;
Biblioteconomia; Currículo.

1. Introdução
A competência informacional (CI) enfatiza a
aprendizagem referente aos processos informacionais, situando os indivíduos como
protagonistas na construção do seu saber e
na aprendizagem ao longo da vida, através
da utilização de diversas fontes e recursos
informacionais.
Ela pode ser desenvolvida em indivíduos de
diferentes faixas etárias e de formação intelectual, por meio de programas instrucionais
durante os períodos de escolarização, desde as séries iniciais do ensino fundamental.

No contexto educacional, idealmente a
competência informacional deve ser integrada ao planejamento educacional, ao
currículo e ao plano de ensino.
Diferentemente de outros países, como, por
exemplo, os EUA, no qual a competência
informacional está integrada ao projeto educacional oficial, no Brasil, o 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.
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Entretanto, um fator determinante para possibilitar a implementação de tais programas
é a atuação de profissionais capacitados,
isto é, os bibliotecários que, por sua vez,
precisam ter domínio desta competência
como indivíduos e como profissionais, pois
“[...] educar a si próprios e educar aos outros para a sociedade da informação é um
dos grandes desafios para o profissional da
informação, e um passo importante para a
formação da cultura informacional na sociedade” (MIRANDA, 2004, p.119).
Nesse 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, faz-se 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 atuar como agentes promotores da competência
informacional, incluindo em seus currículos
os conteúdos previstos nos padrões de
competência informacional para o ensino
superior e especificamente para os bibliotecários, 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 como agentes promotores da mesma.
Os objetivos específicos da pesquisa são:
identificar, junto aos coordenadores dos
cursos selecionados, como seus cursos têm

abordado a questão da competência informacional; analisar os currículos e as ementas das disciplinas de uma amostra proporcional dos cursos de Biblioteconomia do
país, visando identificar se estes abordam
conteúdos referentes às competências informacionais tendo como parâmetro as
normas da ACRL (2000; 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.
As ações educacionais realizadas por bibliotecários, sobretudo, aquelas voltadas para
a competência informacional têm muito a
contribuir para o aprendizado dos estudantes no que diz respeito ao universo informacional e seus processos, preparando-os
para agregar valor nos conhecimentos adquiridos durante a sua formação escolar.
Desta forma, os profissionais bibliotecários
devem atuar utilizando-se de sua responsabilidade social com vistas a cooperar no
desenvolvimento de cidadãos conscientes
de seus direitos e deveres e na construção
da cultura informacional e, conseqüentemente, da sociedade da informação.
2. Referencial Teórico
A competência informacional tem sido suscitada como um componente curricular nas
escolas de Biblioteconomia e Ciência da
Informação no contexto europeu e a nível
mundial. A temática pode ser abordada
pelas escolas de diferentes formas, por
meio de disciplinas específicas ou disciplinas já ministradas no curso, por exemplo,
que tratem da recuperação da informação,
por meio de trabalhos de pesquisa, entretanto, enfatiza o desenvolvimento de práticas pedagógicas com os graduandos (VIRKUS et al., 2005).
Os profissionais bibliotecários têm uma função específica no contexto em que uma
pessoa se torna competente em informação, por facilitar o acesso à informação e
ajudá-las a satisfazem suas necessidades
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informacionais, bem como auxiliar a tornálas mais independentes no uso das mesmas. 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; se tornar pessoas competentes em informação; aprender alguns
aspectos chave acerca do ensino dessa
competência (VIRKUS et al., 2005).
A formação dessa competência 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, tanto impressas quanto eletrônicas (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).
A questão da competência informacional do
bibliotecário tem sido motivo de preocupação de entidades de classe nacionais e
internacionais visto que há uma mobilização
de associações profissionais em promover
a capacitação dos bibliotecários no que
tange a competência informacional (FEBAB, 2010; ACRL, 2010; CILIP, 2010a,
2010b; INFORMATION..., 2010). Observase que vêm ocorrendo diversas ações, tais
como o oferecimento de cursos de educação continuada para fornecer subsídios
para sua atuação com a temática nas instituições de ensino, visando que os seus
fazeres profissionais possam contribuir efetivamente com a realidade social e educacional do país.
A competência informacional dos bibliotecários também vem sendo debatida por pesquisadores na área de Biblioteconomia e
Ciência da Informação, pois se tem constatado o aumento das publicações científicas
relatando a carência de proficiências de
competência informacional de graduandos
de biblioteconomia e de profissionais biblio-

tecários (CAMPELLO; ABREU, 2005;
POSSOBON et al., 2005; MELO; 2008;
CARRANGA, 2008; MATA, 2009).
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 que se refere à
construção de valores, à aquisição de habilidades e de conhecimentos visando à preparação para o exercício da cidadania pelos
indivíduos para 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 fazer 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 capacitadas
informacionalmente, bem como torná-los
capazes de desenvolver programas instrucionais sobre o tema.
3. Procedimentos Metodológicos
Para a execução dos objetivos delineados,
pretende-se realizar um estudo exploratório,
descritivo e analítico, seguindo-se uma abordagem qualitativa e quantitativa.
A primeira fase da pesquisa consiste na
realização de um levantamento bibliográfico
em diversas fontes de informação, tais como em bases de dados nacionais e internacionais, para construir o corpo teórico da
pesquisa.
Para a realização da coleta de dados pretende-se identificar as escolas de Biblioteconomia do Brasil através do Portal do
MEC e, em seguida, selecionar uma amostra proporcional destas escolas por região
(norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste). A partir disso, a coleta de dados será
realizada por intermédio de duas etapas
complementares: a realização de entrevista
com os coordenadores do curso e análise
dos currículos e das ementas das discipli-
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nas que contemplam os conteúdos referentes à competência informacional.
Para analisar os dados, pretende-se estabelecer categorias pensando-se nas principais habilidades, competências e atitudes
que os graduandos de biblioteconomia devem possuir de acordo com os seguintes
parâmetros: ACRL (2000; 2007) e ATLC;
CSLA (1997).
Posteriormente, o material coletado em
cada uma das etapas será analisado separadamente, mas utilizando-se em ambas a
técnica de análise de conteúdo de Bardin
(c1997, p.142), com a finalidade de operacionalizar os processos de organização
(codificação e categorização) e tratamento
do documento, de forma extrair do documento sistematicamente os dados para
análise qualitativa e quantitativa.
Após a análise de cada etapa, pretende-se
realizar o cruzamento dos resultados obtidos nas duas etapas e, a seguir, realizar a
comparação dos resultados por região através de uma grade comparativa.
Por fim, pretende-se analisar como as escolas de Biblioteconomia do país têm tratado
a questão da competência informacional
durante a formação dos graduandos com a
finalidade de apontar os aspectos que podem ser adequados em relação à competência informacional para que as escolas
possam propiciar a aquisição da CI e do
conhecimento necessário para que os futuros bibliotecários atuem como agentes
promotores da competência informacional.
4. Resultados Parciais
A pesquisa encontra-se em fase inicial, portanto, visa que seus resultados possam
contribuir para a inclusão da competência
informacional nos currículos do curso, de
modo que as escolas de biblioteconomia
possam oferecer os alicerces necessários
para tornar os seus graduandos competentes em informação e agentes promotores da
CI.

5. Considerações Parciais
A presente pesquisa possui contribuições
aplicadas, buscando fornecer subsídios
para que as escolas formadoras de biblioteconomia possam se adequar às mudanças
e às necessidades exigidas pela profissão,
bem como pode contribuir para a fundamentação da competência informacional no
Brasil, onde o tema ainda é incipiente. Além
de ressaltar os aspectos sociais e educacionais da Biblioteconomia e da Ciência da
Informação e sua relação interdisciplinar
com a Educação.
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Resumo

Abstract

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. 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.

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 information about the corporate governance models
and its elements can contribute for necessary
knowledge construction for investors make the
best decision for the investment.

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 determinante para a viabilização do desenvolvimento
empresarial e, consequentemente, para o
desenvolvimento econômico do país. Destaca-se que esta eficiência se traduz 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
melhoria da qualidade de seus produtos e
serviços.
Contudo, a canalização de recursos para
investimentos através de financiamentos
depende fundamentalmente da fonte e da
forma como 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 é através
do aumento do capital próprio e admissão
de novos sócios através da emissão de

Keywords: Corporate Governance; Knowledge Management; Strategic Information Management; Capital Market.
ações. Essa modalidade de financiamento
depende, fundamentalmente, da confiança
dos investidores em relação à empresa já
que estes devem considerar a avaliação do
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 seus 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,
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garantem para si o retorno sobre o próprio
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 assembléia
geral ou dos órgãos de administração da
companhia” (ABRASCA, 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 possibilitam 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 informações que estiverem
dispostas com maior facilidade de acesso e
menor custo.

Nesse sentido, 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 através 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 as 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 às informações. Essas características dizem respeito ao poder aquisitivo
de grandes investidores que, em detrimento
dos investidores pessoa física, possuem
maiores possibilidades de acesso a 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 institucio-
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nais 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 de diversidade
cognitiva, 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. Esse 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 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 o
tema, 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
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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. Com 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, o que
possivelmente demandaria um estudo a ser
realizado nos EUA por um período suficiente para a aplicação de tal pesquisa.
Finalmente, pretende-se 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 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.

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, por último, 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

Na sociedade da informação e do conhecimento, são os fluxos informacionais que, convergidos e ou emanados dos indivíduos, alimentam o
processo decisório. A informação que transita
nesses fluxos e que subsidia esses processos,
no entanto, toma sentido a partir da percepção
do sujeito que dela se utiliza. As organizações
por sua vez procuram exercer ações no sentido
de interferir nesses fluxos uma vez que as informações que nesses transitam podem representar elemento estratégico na condução de
suas atividades. A questão a ser respondida é:
quais as repercussões das interferências nos
fluxos informacionais, na percepção do indivíduo, no processo de tomada de decisões? Pretendem-se o diagnóstico de formas de cultura
organizacional de interferências nos fluxos informacionais e consequentes repercussões no
processo decisório e 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 metodologia é a de pesquisa 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.

In the information knowledge society, are the
informational flows that converged and or originating from individuals, feed the decisionmaking. The information that travels these flows
and that subsidizes these processes, however,
takes effect from the perception of the subject
that it is used. The organizations in turn seek to
pursue actions to interfere with these flows since
the information carried over these may represent
a strategic element in the conduct of their activities. The question to be answered is: what are
the effects of interference in informational flows,
the perception of the individual, in decisionmaking? The goal is to diagnose organizational
culture forms of interference in informational
flows and consequent impact on decisionmaking process and propose a model of effective action by the organizations on the internal
informational flows that contribute to the effectiveness decisions. The methodology is the research field, through the application of questionnaires and interviews for students of postgraduate in business management of the Federal Universities.

Keywords: Informational Flows; Organizational Culture; Decision Making Process.
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1. Introdução

administram o conhecimento e podem planejar a inovação” (TARAPANOFF, 2001).

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

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
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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 intra-organizacionalmente.
Questão de pesquisa: Procurar-se-á responder: baseadas na percepção do indivíduo, quais os tipos de cultura organizacional de interferência nos fluxos informacionais e quais as repercussões dessas interferências no processo decisório?
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. Visa contribuir com a
discussão e construção da base teórica da
Ciência da Informação, de forma interdisciplinar, e servir como contribuição metodológica para a sociedade no que se refere às
decisões nas organizações.
Para o atendimento ao objetivo geral se
estabelecem alguns objetivos específicos:
a) identificar e tipificar tipos de cultura organizacional de interferência nos fluxos informacionais com base na percepção do indivíduo; b) diagnosticar as repercussões das
interferências nos fluxos informacionais no
processo decisório dos indivíduos nas organizações; e c) propor um modelo de ação
efetiva de interferência nos fluxos informacionais de forma a contribuir para a eficácia
decisorial.
2. 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), 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 micro-sociedades influenciadas e
influenciadoras da macro-sociedade 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
conseqüências 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. Modelos de gestão e ferramentais
tecnológicos surgem buscando viabilizar
instrumentalmente o fluxo horizontal das
informações como meio para a viabilização
dessa criação.
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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.
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 consi-

deração essas consequências indiretas,
está preocupando-se com a organização.
(SIMON, 1965, p.18).
3. 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.
4. Resultados Parciais
Pretende-se obter um diagnóstico sobre a
repercussão que as interferências nos fluxos informacionais causam no processo
decisório de forma a se propor um modelo
que corrija possíveis interferências negativas à primeira vista e que podem comprometer a eficácia do processo decisório das
organizações.
5. Considerações Parciais
Até o momento fez-se apenas a pesquisa
bibliográfica sobre os principais aspectos
teóricos do tema central da pesquisa que
permitiu se verificar que há espaço para um
aprofundamento no estudo das interferências nos fluxos informacionais, mas, sobretudo para a contribuição metodológica para
a ação efetiva por parte das organizações
nos fluxos informacionais que redundam em
decisões importantes para sua continuidade.
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Resumo

Abstract

Esta pesquisa tem como objetivo contribuir com
os estudos da Cultura Organizacional em ambientes empresariais ao destacar o valor estratégico das informações contábeis e o seu uso no
processo de tomada de decisões nas empresas
de pequeno e médio porte. Visto 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.

This research aims to contribute to studies of
organizational culture in enterprise environments
highlighting the strategic value of accounting
information and its use in decision-making in
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.

Palavras-Chave:

Management; Financial and Accounting Information.

Cultura Organizacional;
Gestão da Informação; Informação ContábilFinanceira.

1. Introdução
A informação é intrínseca a todos ambientes da sociedade. E, a empresa não é um
organismo isolado e, portanto a informação
por ela emitida tem um amplo alcance, o
que denota a importância de estudos da
informação, sua natureza e suas propriedades, seus usos e usuários e ainda suas
conseqüências na sociedade em geral. A
informação contábil como linguagem de
negócios não é homogênea no âmbito internacional e nem no nacional, isso decorre
pela coexistência de diversos critérios de
reconhecimento e mensuração de uma
mesma operação na elaboração de informação contábil-financeira. Que, neste estudo é a informação que mostra a situação
patrimonial e financeira da empresa disseminada via relatórios contábeis. Todas as
sociedades empresariais brasileiras são
orientadas, dentro de suas especificidades,
a seguir à Legislação Societária vigente
para elaboração dos relatórios contábeis,
visto que esta destaca a essência econômi-
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ca da operação em detrimento da forma
jurídica. Entretanto, muitas empresas atendem apenas a legislação fiscal para a evidenciação da informação contábil o que
incita diferenças e muitas vezes ausência
das demonstrações contábeis. A questão
está centrada na forma de gestão das informações contábil-financeira, que se inicia
com a demanda da informação e o processo de atendimento a esta demanda. E, 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 simplesmente para atender o fisco, nas pequenas e médias empresas. Diante deste contexto, este estudo busca responder qual o
nível de influência que a cultura organizacional exerce na gestão da informação contábil e financeira como valor na estratégia
de negócios no ambiente das pequenas e
médias empresas. O estudo se justifica pela
relevância do processo de transformar os
dados em informação contábil para uso
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estratégico com vistas à geração de conhecimento para o processo decisório com o
intuito de promover a permanência e crescimento da empresa. Dessa forma esta
pesquisa tem como objetivo contribuir com
os estudos da Cultura Organizacional em
ambientes empresariais ao destacar o valor
estratégico das informações contábeis das
empresas de pequeno e médio porte e o
seu uso no processo de tomada de decisões. Para desenvolvimento desta pesquisa, ressaltam-se alguns objetivos específicos, tais como:
9 Relacionar os conceitos e propriedades
de informação sob a perspectiva da CI
como aporte interdisciplinar para análise
da informação contábil;
9 Identificar as características da informação contábil sob o aspecto Fiscal e Societário no tocante ao reconhecimento,
mensuração e evidenciação das informações contábeis;
9 Relacionar a gestão da informação com
o processo decisório nas empresas de
pequeno e médio porte;
9 Identificar a relação entre os elementos
da Cultura Organizacional e o valor estratégico da Gestão da Informação;
9 Apontar na realidade do ambiente das
empresas calçadista de pequeno e médio porte o valor estratégico da gestão
da informação contábil, com foco na cultura organizacional.
2. Referencial Teórico
No contexto da Ciência da Informação, dado, informação e conhecimento são fundamentais e geralmente se relacionam mutuamente, e são constantemente referenciados como fundação da área. A natureza
entre eles assim como o significado é referenciado de diferentes formas (ZINS, 2007).
Fato que retrata a necessidade de entender
como se dá o relacionamento desta tríade
diante da percebível implicação na criação
do conhecimento, ou seja, as interações do
mundo objetivo e subjetivo do pensamento
(BROOKES, 1980). Entende-se que a

Ciência da Informação pode fornecer um corpus teórico sobre a informação que propiciará a melhoria
de várias instituições e procedimentos dedicados à acumulação e
transmissão
de
conhecimento
(BORKO, 1968, p.3-5).

Diante da variedade de sentido do termo
informação e dos termos relativos usados
por diversos autores, Buckland (1991) classifica e caracteriza em três grupos os usos
principais da palavra informação: “informação-como-processo”;
“informação-comoconhecimento” e “informação-como-coisa”.
Entende-se que, no âmbito empresarial,
podem se encontrados os três grupos de
informação e que há necessidade da gestão de cada grupo para a elaboração de um
sistema de informação contábil eficiente
para
alcance
da
“informação-comoconhecimento” para tomada de decisões.
Destaca-se que o papel do profissional da
informação é criar estudos e metodologias
para armazenar, recuperar e transmitir a
mesma, visto que Ciência da Informação
explora as fundações tecnológicas e de
mediação do conhecimento objetivo (ZINS,
2006). Ilharco (2003) destaca quatro perspectivas do fenômeno da informação como
sendo de emancipação; poder; significado e
objeto. Valentim (2008) ressalta que no
caso das organizações, as quatro perspectivas podem ocorrer ao mesmo tempo, o
que denota a complexidade da natureza da
informação e necessidade de aprofundamento nestas perspectivas.
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 Hendriksen e Breda (1999); Niyama (2005);
WEFFORT, 2005; Carvalho, Lemes e Costa
(2006); Ludícibus, Martins e Gelbcke (2007)
destacam a importância da gestão da informação contábil no tocante reconhecimento, mensuração e evidenciação das
informações contábeis e sua relação com a
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legislação fiscal e legislação societária. Muitos empresários de pequenas empresas
atribuem a falta de interesse pela gestão da
informação contábil-financeira por estarem
envolvidos à área produtiva. O 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 é um
recurso estratégico que tem custo, preço e
valor. O que imprime a necessidade de gestão da mesma forma que os recursos financeiros, materiais e humanos são geridos
(MORAES; FADEL, 2008). É considerada
como insumo do fazer organizacional, e é
fundamental para o processo decisório,
visto que o uso da informação reduz a insegurança do usuário e afeta as estratégias e
ações das organizações (VALENTIM,
2008). A necessidade de entender como as
pessoas buscam e fazem uso da informação deve ser analisada, as mudanças tecnológicas e os serviços de informação devem continuar a se desenvolverem e, o
entendimento obtido pode se tornar cada
vez mais importante para efetiva concepção
de sistemas de informação e serviços
(WILSON, 2008). De Sordi (2008) destaca a
importância das informações serem íntegras, precisas, confiáveis, de abrangência
nem excessiva e nem escassa e que tenham principalmente alta disponibilidade. O
valor da informação pode ser medido pela
maneira como ela possibilita aos tomadores
de decisões atingirem seus objetivos e me-

tas da organização (MORAES; FADEL,
2006). Muitos gestores percebem, erroneamente, a gestão da informação resumida
apenas em implantação de tecnologias.
Sendo que 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).
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. Schein (2001) destaca que a
cultura organizacional está enraizada na
cultura do país onde a empresa opera. E,
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. Freitas (2007) destaca a influência dos 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).
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa será descritiva, exploratória e
de natureza qualitativa por descrever a rea-
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lidade de um setor. A população a ser estudada será o ambiente das empresas calçadistas de Franca de pequeno e médio porte.
Em um universo de 470 indústrias de calçados, consideradas empresas familiares
pela constituição juridicamente como Sociedade de Quotas de Responsabilidade Limitada, será selecionada uma amostra de
63 empresas, aquelas que realizam ou já
realizaram vendas para o exterior e que são
classificadas entre pequeno e médio porte
conforme critério do IBGE. O questionário
estruturado será o instrumento para a coleta de dados em combinação com entrevistas não estruturadas e observações junto
aos sujeitos da pesquisa, os quais são os
contadores e os gestores das indústrias
selecionadas. As variáveis serão tratadas
de forma quantitativa e qualitativa. O método qualitativo será usado para maior entendimento da natureza do fenômeno social
em questão. Enquanto o método quantitativo será usado para medir e avaliar os resultados e estabelecer relações entre as variáveis. Por análise quantitativa será feito o
emprego de técnicas univariadas para análise isolada das variáveis, e o uso de técnicas multivariadas para a análise simultânea
das variáveis.
4. Resultados Parciais
Este estudo pode resultar em um conjunto
de proposições suscetíveis a proporcionar
uma nova perspectiva teórica em relação
ao processo de transformação de dados
cotidianos
em
informação
contábilfinanceira útil ao processo de tomada de
decisões sob o foco da Cultura Organizacional nas empresas de pequeno e médio
porte.
5. Considerações Parciais
No ambiente das pequenas e médias empresas, a origem de certos elementos da
cultura organizacional pode estar relacionada com base nos valores, crenças e pressupostos de seus dirigentes. Em conseqüência, ocorre influência na indicação das
questões prioritárias e, portanto na gestão
da informação contábil-financeira como

valor estratégico no processo decisório, em
decorrência da centralização de poder no
dirigente.
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Resumo

Abstract

A televisão é um veículo de disseminação de
informação e conhecimento, capaz de atingir
aos mais diversos públicos, atuando ainda como
agente de cultura, lazer e exercício da
cidadania, é possível direcionar pesquisas
voltadas a esse contexto. Nesse sentido, em
decorrência ao crescente desenvolvimento de
mídias digitais, como a TV Digital interativa,
mais especificamente as TVs universitárias
digitais, se faz necessário analisar como o
comportamento informacional de gestores
ligados à tomada de decisão, para a construção
de conteúdos digitais interativos, sofre influência
do modelo mental desses profissionais, bem
como exerce influência em processos de
tomada de decisão relacionados à construção
de tais conteúdos.

The television is a vehicle of disseminating
information and knowledge, capable of reaching
the audiences, even acting as an agent of
culture, recreation and citizenship it is possible
to direct research related to this context. In this
sense, due to the increasing development of
digital media such as interactive Digital TV,
especially the university digital TVs, is
necessary to analyze how the information
behavior of managers related to decision making
for the construction of digital interactive
influences of the model suffers mental of these
professionals, as well as influence in decisionmaking processes related to the construction of
such content.
Keywords: Information Behavior; Cognition;
Mental Models; Digital TV; University TV.

Palavras-Chave:
Comportamento
Informacional; Cognição; Modelos Mentais; TV
Digital; TV Universitária.

1. Introdução
Em
decorrência
do
crescente
desenvolvimento de mídias digitais, como a
TV Digital interativa, voltadas ao contexto
educativo, se faz necessário analisar como
o comportamento informacional de gestores
ligados à tomada de decisão para a
construção de conteúdos digitais interativos
sofre influencia do modelo mental desses
profissionais, bem como exerce influência
em processos de tomada de decisão
relacionados à construção de tais
conteúdos. Nesse sentido, a presente
proposta de pesquisa volta-se a identificar e
mapear os modelos mentais acerca do
comportamento informacional de gestores

de organizações voltadas à construção de
conteúdos digitais interativos, investigando
até que ponto tais modelos mentais podem
influenciar a tomada de decisão para a
construção
de
conteúdos
digitais
interativos.
1. 1 Objetivo Geral
Como objetivo geral propõe-se identificar e
mapear os modelos mentais acerca do
comportamento informacional de gestores
de organizações voltadas à construção de
conteúdos
digitais
interativos,
mais
especificamente a TV Digital Universitária,
investigando até que ponto tais modelos
mentais podem influenciar a tomada de
decisão para a construção de tais
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conteúdos.
1.2 Objetivos Específicos
Os seguintes objetivos específicos apóiam
o objetivo geral exposto anteriormente:
a) Analisar a partir da literatura as bases
epistemológicas
acerca
do
comportamento
informacional,
da
cultura organizacional, da cognição e de
modelos mentais.
b) Analisar a partir da literatura os autores,
correntes e conceitos acerca da TV
digital interativa, contextualizando o
cenário da TV Digital interativa
universitária no Brasil.
c) Realizar o mapeamento conceitual
acerca do comportamento informacional
em indivíduos produtores de conteúdos
digitais interativos utilizando o Diagrama
Belluzzo.
d) Investigar como a aprendizagem
organizacional pode contribuir para o
desenvolvimento de modelos mentais
em
relação
ao
comportamento
informacional.
e) Investigar a competência informacional
dos sujeitos pesquisados.
f)

Estabelecer
parâmetros
de
comportamento
informacional
para
nortear a gestão dos indivíduos
produtores de conteúdos digitais
interativos.

2. Referencial Teórico
2.1 Comportamento Informacional
O comportamento informacional está
vinculado a toda relação que os indivíduos
estabelecem com a informação em
determinados contextos. De acordo com
Davenport e Prusak (1998, p.110) e Spink e
Cole (2006, p.25) o comportamento
informacional está relacionado a todas as
atitudes em relação à informação, sua
busca, recuperação, filtragem, uso e
disseminação.

Compreende-se que o comportamento
informacional
gira
em
torno
das
necessidades, busca e uso da informação.
Indicando assim, que a partir de uma
necessidade de informação poderá haver
uma busca e uso da informação. Desse
modo, faz-se necessário um breve
destaque a esses três elementos.
Necessidades de informação de acordo
com Taylor (1968 apud EUCLIDES, 2007,
p.25) “[...] são como alguma coisa que se
desenvolve no indivíduo e se manifesta de
acordo com o seu nível de consciência [...]”,
ou seja, as necessidades de informação
surgem no “interior” do indivíduo, e pela
busca da informação tal necessidade se
torna explícita. As necessidades de
informação estão ligadas a uma lacuna de
informação e conhecimento no indivíduo.
Segundo Calva González (2004, p.68) as
necessidades de informação relacionam-se
“[...] a carência que um indivíduo tem de
conhecimentos e informação causados por
fatores externos e internos que provocam
um estado de insatisfação [...]” nesse
indivíduo. De acordo com esta autora, as
necessidades de informação surgem por
inquietações,
tanto
internas
quanto
externas ao usuário, revelando que essas
necessidades podem surgir da relação do
indivíduo com o meio.
Chagas (2006, p.20) ao citar Wilson (1999)
e Le Coadic (2004) defende a concepção
desses
autores,
isto
é,
que
as
necessidades de informação derivam de
necessidades fundamentais, ou seja, cada
indivíduo possui uma necessidade de
informação
para
cada
necessidade
fundamental ao seu desenvolvimento.
Chagas aborda, ainda, que “[...] as
necessidades de informação são oriundas
da vida social, da exigência do saber, da
imposição do mercado de trabalho, ou para
solucionar problemas relativos às atividades
primárias [...]” do ser humano. Desse modo,
o indivíduo está sujeito a “ter” uma
necessidade de informação no decorrer de
qualquer atividade no contexto em que está
inserido.
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Comportamento de Busca da Informação,
segundo Wilson (2000), é a busca
proposital de informação a partir de uma
necessidade que visa satisfazer e/ou atingir
um determinado objetivo, e durante a busca
da informação o indivíduo pode interagir
com suportes de informação tanto manuais,
quanto baseados em computador.
Comportamento de Uso da Informação está
relacionado a satisfazer uma determinada
necessidade de informação, conforme
ressalta Le Coadic (2004 apud CHAGAS,
2006, p.30) ao afirmar que “[...] usar a
informação é trabalhar com a matéria
informação para obter um efeito que
satisfaça a necessidade de informação”.
Denota-se
que
o
comportamento
informacional dos indivíduos no âmbito
organizacional pode sofrer influência dos
modelos mentais que esses indivíduos
desenvolveram a partir de suas percepções
e interpretações acerca do comportamento
em relação à informação.
2.2 Modelos Mentais
Denota-se
que
o
comportamento
informacional dos indivíduos, pode estar
ligado às representações estabelecidas na
mente dos mesmos a partir da interpretação
que estes fazem de determinado contexto
em relação aos comportamentos e atitudes
relacionados à informação.
Os modelos mentais correspondem a todas
as relações, interpretações, percepções,
crenças, valores e imagens arraigados na
mente humana, e se constituem no que a
mente traz em relação ao mundo
vivenciado, como argumenta Senge (1995,
p.221).
[...] imagens, pressupostos e/ou
histórias que trazemos, em nossas
mentes acerca de nós mesmos,
sobre outras pessoas, instituições e
todos os aspectos do mundo.
Como uma vidraça que emoldura
ou distorce sutilmente nossa visão,
os modelos mentais determinam o
que nós vemos. Os seres humanos
não podem navegar através dos
ambientes, sem “mapas mentais”
cognitivos.

Os indivíduos carregam consigo, modelos
mentais que podem interferir na sua
conduta
e
atitudes
no
contexto
organizacional, esses modelos estão
arraigados, visto que foram construídos a
partir das interpretações e percepções
construídas sobre tudo que cerca o
indivíduo e da relação com outros
indivíduos. As pessoas captam o mundo
exterior
através
das
representações
mentais que fazem do mesmo.
Pelo exposto, é importante identificar os
modelos mentais dos membros de uma
organização. Entretanto esta é uma tarefa
extremamente delicada e, principalmente
complexa, visto que abarca não só os
modelos mentais construídos junto ao
contexto organizacional em si, bem como
engloba o contexto cultural e social dos
indivíduos.
2.3 Televisão Digital
O rápido desenvolvimento das tecnologias
de informação e comunicação (TICs)
possibilita, cada vez mais, a interação entre
os indivíduos e as mídias digitais, como é
caso da TV Digital, que tem como proposta
além de qualidade em resolução de áudio e
vídeo, a possibilidade de maior interação
entre conteúdo e telespectador.
Nesse cenário, no Brasil a televisão está
em processo gradual de transição do meio
analógico para o meio digital desde o ano
de 2007, o que deve ocorrer totalmente até
o ano de 2016, como argumenta Médola
(2009, p.1 apud BRASIL, 2006).
De acordo com Médola (2009, p.1) “[...] a
chegada da televisão digital no Brasil marca
uma nova fase de evolução tecnológica que
irá acarretar em transformações profundas
em todas as instâncias relativas ao meio”,
ou seja, não é somente uma questão de
alta resolução de imagem e som, mas de
como irá contribuir para a inclusão social,
para o desenvolvimento de pesquisas
nessa área, a formação de profissionais
para esse contexto, entre outros fatores.
Reportando ao contexto da interatividade,
tem-se a TV Digital iterativa, a qual é um

CAVALCANTE, L. de F. B. A influência dos modelos mentais junto ao comportamento informacional de
gestores de organizações voltadas à construção de conteúdos digitais: uma análise da TV Digital da
UNESP-Bauru. In: VALENTIM, M. L. P. (Org.). II Reunião da Linha de Pesquisa ‘Gestão Mediação e
Uso da Informação’: caderno de resumos. Marília: PPGCI, 2010. p.41-46

44
canal de comunicação que propicia a
difusão de informação e conhecimento. No
que tange ao contexto educativo Victorelli
(2009, p.50) expõe que “[...] a educação
encontrará um terreno muito fértil na TV
Digital, pois a associação entre educação e
comunicação é uma realidade e esta nova
mídia com toda sua dinamicidade, estreitará
ainda mais estes laços”. Nesse sentido, a
TV Digital interativa pode contribuir a
construção e difusão do conhecimento em
campos educacionais, seja em nível médio,
profissionalizante, ou universitário.
No que tange ao contexto universitário,
Ramalho (2006) citado por Belda (2009,
p.52) expõe que as redes universitárias de
televisão são emissoras nas quais “[...] a
programação deve refletir conteúdos
educativos, culturais e de promoção da
cidadania, na forma de uma atividade de
extensão do ensino superior, possibilitando
o acesso às informações e aos
conhecimentos produzidos pela instituição”.
Nesse cenário, cabe destaque à Faculdade
de Arquitetura, Artes e Comunicação
(FAAC), da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) a qual foi concedido em 2007, o
primeiro canal brasileiro de televisão digital
universitária.
As universidades podem valer-se dos
recursos da TV Digital interativa, como
forma não só de difundir o conhecimento
produzido no âmbito acadêmico, mas
também como forma de propiciar o
desenvolvimento e inclusão social e cultural
através de meios educativos aportados pela
TV Digital, além do fato de ampliar suas
possibilidades de atuação, bem como
capacitar o profissional que irá atuar em tal
contexto.
Becker
(2006)
citado
por
Santos,
Zancanaro e Baldessar (2008) afirma que,
“[...] pelo fato de a televisão digital ser uma
nova mídia, ela demanda uma nova
abordagem do ponto de vista da criação,
produção e apresentação do conteúdo”. A
construção de conteúdos digitais interativos
visa propiciar e contribuir à construção do
conhecimento de um público determinado,
assim, denota-se a necessidade de analisar

e compreender como os produtores e
gestores de conteúdos voltados a tal mídia
podem ter o comportamento informacional
influenciado por seus modelos mentais,
podendo afetar também o processo de
tomada de decisão junto a elaboração de
conteúdos digitais interativos.
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 a TV Digital interativa da Unesp,
campus de Bauru, caracterizando-se assim
em um estudo de caso, que de acordo com
Yin (2001, p.32) constitui-se “[...] em
pesquisa social empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo dentro do seu
contexto de vida real, especialmente
quando os limites entre fenômeno e o
contexto não estão claramente definidos”.
Em 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. 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
o
mapeamento
cognitivo do comportamento informacional
dos indivíduos pesquisados. Ressalta-se
que
um
mapa
cognitivo
é
uma
representação/estruturação dos modelos
mentais e compreende alguns tipos de
mapas. O mapeamento cognitivo proposto
será apoiado no mapeamento conceitual, o
qual de acordo com Novak e Gowin (1988)
é um recurso esquemático para apresentar
um conjunto de significados conceituais
incluídos em uma estrutura de proposições.
Desse modo, pelo mapeamento conceitual
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acerca do comportamento informacional
almeja-se compreender como os indivíduos
pesquisados percebem e compreendem tal
comportamento, o que pode fornecer
parâmetros à identificação e compreensão
dos modelos mentais.
Para elaboração do mapeamento conceitual
será utilizado o Diagrama Belluzzo®, o qual
é composto de: um eixo central, círculos,
quadrados e triângulos. No eixo central
tem-se o tema, 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, como
é possível visualizar na Figura 1.

que a análise de conteúdo foca as
comunicações sejam essas orais ou
escritas.
A análise de conteúdo é realizada em três
fases:


A pré-análise: que consiste de modo
geral na organização do material a ser
analisado.



A exploração do material: começa na
etapa anterior, de modo a aprofundar
mais
análise,
utilizando-se
de
procedimentos, como a classificação,
codificação e a categorização.



O tratamento dos resultados, a
inferência e a interpretação: em que os
dados brutos são trabalhados e
interpretados.

Pode-se afirmar que as fases da análise de
conteúdo são interligadas, visto que uma
depende
da
outra
para
seu
desenvolvimento, bem como para o
desenvolvimento de toda análise.
4. Considerações Parciais

Figura 1: Diagrama Belluzzo®.
Fonte: Belluzzo, 2007, p.81.

Como procedimento de análise relacionado
aos dados obtidos com os instrumentos de
coleta de dados empregados, propõe-se a
utilização do método ‘Análise de Conteúdo’
de Laurence Bardin, mais especificamente
a técnica ‘Análise Categorial’ a qual implica
em desmembramento do discurso em
categorias. De acordo com Freitas e
Janissek (2000, p.37) “[…] uma parte
importante do comportamento, opinião ou
idéias de pessoas se exprime sob a forma
verbal ou escrita”, o que leva ao
entendimento de que por meio da análise
de conteúdo é possível a obtenção de
informações por tais elementos, uma vez

Espera-se obter resultados que propiciem
compreender a visão dos indivíduos
atuantes no contexto de ambientes digitais
acerca do comportamento informacional, a
fim de fornecer parâmetros de como esta
visão pode interferir no comportamento
informacional, bem como nos processos de
tomada decisão para a elaboração de
conteúdos
digitais
interativos,
proporcionando a partir dessas premissas
meios de gestão de tal comportamento.
Dentre os resultados esperados não podem
ser
omitidos
a
ampliação
e
o
aprofundamento da temática na área da
Ciência da Informação. Acredita-se que os
resultados contribuirão para a discussão do
comportamento informacional no que tange
aos ambientes digitais, bem como a
discussão do comportamento informacional
sob aspectos cognitivos no âmbito da
Ciência da Informação, fornecendo assim
subsídios ao desenvolvimento de novas
pesquisas nesse âmbito. Os resultados
visam ainda, contribuir para o contexto do
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desenvolvimento e pesquisas acerca da TV
Digital interativa voltada ao contexto
educativo no Brasil, bem como para o
contexto da TV Digital universitária da
Unesp, campus de Bauru.

DE COMPETÊNCIAS EM TECNOLOGIAS
DIGITAIS INTERATIVAS NA EDUCAÇÃO, 2.,
Campinas. Anais... Campinas: UNICAMP,
2009.
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Resumo

Abstract

A carta do leitor é um espaço, dentro das publicações impressas, destinado a informação produzida pelo leitor. Este resumo apresenta uma
descrição preliminar de pesquisa sobre o tema,
com o objetivo de estudar a mediação da informação nas cartas do leitor. Com esse propósito,
utiliza-se o conceito de ecologia informacional,
para refletir sobre a mediação da informação
nas cartas do leitor e os atributos dessa informação, considerando o leitor um produtor de
conhecimento.

Inside print publications, reader letters is a platform for information produced by the reader.
This summary presents a preliminary outline of
research on the topic, with the aim of studying
the mediation of information in reader letters.
The concept of ecology of information is used to
reflect the mediation of information in reader
letters and the attributes of this information, considering the reader as a producer of knowledge.

Keywords: Information Mediation; Reader
Letters; Information Ecology; Knowledge.

Palavras-Chave: Mediação da Informação;
Cartas do Leitor; Ecologia Informacional; Conhecimento.

1. Introdução
A carta do leitor é um texto no interior de
publicações impressas, que se localiza geralmente em uma seção fixa, de espaço
determinado, destinado à publicação de
correspondências do leitor. Esse espaço, é
um dos gêneros de escrita que mais se
aproxima da oralidade, pois interpela e relaciona o leitor à publicação e aos demais
leitores. A informação neste espaço é assentada na ausência de contato imediato
entre leitor e jornal e para ser disponibilizada, passa pela figura do mediador, no caso,
o editor, que a seleciona e publica na seção
de cartas do leitor. As tecnologias de informação têm possibilitado ao usuário novas
formas de escrever, compartilhar e interagir
com a informação. Apesar da expansão
trazida pela tecnologia, a carta do leitor é
um espaço que não tem aumentado no jornal impresso, pois das 50 a 70 páginas de
um grande jornal, verifica-se que a maioria
não dedica nem meia página às cartas do
leitor. Apresenta-se um projeto de tese de

doutorado que pretende estudar as cartas
do leitor num jornal do interior paulista, na
perspectiva da mediação da informação,
que envolve as interferências e ações de
todos os envolvidos na ecologia informacional. Pensar o leitor-usuário do jornal impresso como produtor de conhecimento
implica em reconhecê-lo como parte da
ecologia informacional, e como tal, considerar a mensagem desse usuário, a construção de seu conhecimento cotidiano.
1.1 Objetivos
A partir do exposto, propõem-se os seguintes objetivos para a execução da pesquisa:
9 Geral: compreender o problema da informação nas cartas do leitor a partir da
mediação da informação, que estuda a
ação sobre a informação como um espaço de conflitos, o que exige a observação das interferências de todos os atores envolvidos na ecologia informacional, assim como dos fatores sociais,
políticos, econômicos e educacionais
que atuam nesse processo.
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9 Específicos: acompanhar a mediação
da informação realizada pelo editor com
o objetivo de compreender e analisar a
sua ação de interferência; realizar análise temática da informação produzida
pelo leitor-usuário, a fim de identificar os
atributos da informação selecionada pelo editor; conhecer o leitor-usuário; que
também é um produtor de conhecimento; e suas necessidades a partir dos temas que aborda em sua produção informativa.
2. Referencial Teórico
Para Ilharco (2003, p.38) o conceito de informação não é óbvio e nem neutro, portanto pode ter significados diferentes e gerar
possibilidades diversas. Desse modo, as
cartas do leitor podem ser compreendidas
como um espaço em que a informação produzida não é neutra, e sim conflitante, e por
isso mediada.
Saracevic (1996) afirma que caminhamos
para uma época de conflitos abertos na
área da informação, em que editores e reelaboradores, setores privados e públicos,
autores e editores, e usuários contra todos,
entram em choque quanto às suas funções,
enxergando a área da informação “segundo
um ponto de vista singular e aguardando
desdobramentos diferentes”.
Esse isolamento entre os diversos atores
que lidam com a informação, não permite
um cenário adequado à ecologia informacional, cujo processo envolve: os produtores
de conhecimento; instituições onde trabalham ou residem; editores de qualquer media e seus mecanismos de seleção, editoração, julgamento, avaliação, publicação;
canais de divulgação; reelaboradores de
qualquer media e seus mecanismos de seleção, tratamento, disseminação; bibliotecas, serviços de informação; usuários e
instituições (SARACEVIC, 1996, p.58). O
autor salienta que essa é uma ecologia,
antes de tudo social, onde os fatores econômicos, políticos, culturais e educacionais
são predominantes. É papel da Ciência da
Informação buscar mecanismos que diminuam o isolamento e os conflitos entre os
envolvidos na ecologia informacional, além

de propiciar maior grau de compatibilidade
para que os atores interajam a partir das
possibilidades advindas com as tecnologias
(SARACEVIC, 1996, p.59).
A prioridade dada à mediação na ecologia
informacional denota a preocupação com
todos os envolvidos no processo da informação, processo esse, que pode vir a gerar
conhecimento.
A mediação da informação é compreendida
como uma ação de interferência, realizada
por profissional da informação, que pode
ser direta ou indireta; consciente ou inconsciente; individual ou coletiva; que propicia a
apropriação de informação para satisfazer
uma necessidade informacional (ALMEIDA
JÚNIOR, 2007). Portanto, se há mediação,
existem mediadores. E se existem mediadores, também é óbvia a existência de usuários da informação, de seu conhecimento
e de suas necessidades informacionais. O
campo da Ciência da Informação engloba o
estudo dos aspectos mediadores dos fenômenos dado, informação, conhecimento e
mensagem, realizados no domínio da cultura (ZINS, 2007).
O problema da informação e das questões
a ela diretamente relacionadas, como a
mediação, a ação e o conhecimento, são
imensos e estão em consonância com o
desenvolvimento da chamada Sociedade
da Informação. Esses fenômenos estão
assentados no mundo primário, fundador,
da vida no mundo e do experimentar do
modo humano de ser, do qual somos testemunhas:
[…] é a realidade experimentada
singularmente por cada um de nós,
conforme aquilo que nós mesmos
somos, às capacidades que temos,
aos objectivos que perseguimos, à
massa de conhecimento e de experiência que intuitiva e instintivamente dominamos (ILHARCO, 2003,
p.35).

Destarte, é importante ocupar-se com tudo
o que é considerado conhecimento na sociedade, e não apenas com teorias produzidas pela história intelectual: “[...] só muito
poucas pessoas preocupam-se com a interpretação teórica do mundo, mas todos
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vivem em um mundo de algum tipo” (BERGER; LUCKMANN, 1973, p.29).
Nessa perspectiva faz-se necessário refletir
sobre como é construído o que o ser humano conhece por realidade, o conhecimento
do senso comum, a construção social da
realidade no mundo da vida cotidiana. Conhecimento do senso comum que é presente na seção das cartas do leitor; leitor que é
um produtor de conhecimento; e que demonstra através do uso da informação, suas necessidades, protestos, opiniões, críticas, resultando na construção de um conhecimento cotidiano.

Pretende-se entrevistar o editor responsável pela seção dos leitores, a fim de averiguar a importância do leitor na ação do mediador e em toda a ecologia informacional.
O estudo se completa com a análise de um
corpus das cartas do leitor, que envolve sua
divisão temática e a ordenação do material
coletado em categorias que apresentem
unidade conceitual. A análise das cartas
pretende destacar quais os atributos da
informação selecionada pelo editor e a
construção do conhecimento por parte do
leitor.
4. Resultados Parciais

3. Procedimentos Metodológicos
Para melhor compreender a ação do mediador da informação no espaço das cartas
do leitor, apresenta-se uma proposta de
pesquisa com uso de variadas metodologias de investigação:
Primeiramente, a pesquisa implica o uso da
observação participante, como modalidade
de estudo qualitativo, com a coleta e análise de dados primários empíricos que exige
o envolvimento do pesquisador no contexto
estudado para vivenciar os fatos que lhe
interessam (PERUZZO, 2005). A presença
do observador é necessária para que se
possa acompanhar a mediação da informação realizado pelo editor. Assim, a pesquisa
pretende observar as cartas do leitor em um
jornal de médio porte localizado na cidade
de Bauru, interior de São Paulo, com ênfase na mediação da informação, ou seja, nos
conflitos observados nesse espaço e nas
ações de interferência do editor na ecologia
informacional. Isso será viabilizado a partir
da inserção da pesquisadora no jornal em
período a ser posteriormente determinado.
A observação participante será complementada com a entrevista em profundidade,
pois sendo um dos objetivos da pesquisa o
estudo da mediação da informação, a técnica da entrevista, por ser dinâmica e flexível,
permite recolher dados com base em pressupostos pré-definidos, de uma fonte que
possui informações que se deseja conhecer
(DUARTE, 2005).

Apesar das possibilidades de interação trazidas pelas novas tecnologias, as cartas do
leitor têm sido pouco estudadas no âmbito
das Ciências Sociais Aplicadas (1) . Em consulta para a elaboração do projeto de pesquisa, verificaram-se poucas referências
nacionais Adghirni e Baesse (2009); Santo
(2007); Morigi (2009) e, também, no âmbito
internacional Wahl-Jorgensen (2007); Silva
(2006); Ericson et al. (1989). As cartas do
leitor constituem um espaço presente na
maioria dos jornais impressos e que, a despeito da interação entre usuários, tecnologia e sociedade, permanece de tamanho
inalterado na maioria dos jornais. Deste
modo, é imprescindível compreender que o
problema da informação exige atentar para
todos os atores envolvidos no processo de
ecologia informacional.
Portanto, uma pesquisa que visa conhecer
a ação do editor nas cartas do leitor, os
atributos dessa informação, e o leitor como
produtor de conhecimento, não pode trabalhar de forma isolada, e sim numa perspectiva de mediação, das interferências no processo, pois os fatores sociais, políticos,
econômicos e educacionais têm papel preponderante.
5. Considerações Parciais
A pesquisa, iniciada em 2009, encontra-se
em andamento, e concentra-se presentemente, na revisão de literatura sobre o tema
estudado, bem como no refinamento da
hipótese de pesquisa: se a informação não
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é neutra ou transparente (ILHARCO, 2003),
pretende-se estudar a mediação da informação como um espaço de conflitos a partir
da ação do mediador. Também se coloca
como objetivo prioritário analisar as cartas
dos leitores como uma construção de conhecimento e não apenas uma resposta à
publicação, devido à possibilidade de introdução de informação por parte do leitor.
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Resumo

Abstract

Esse trabalho apresenta os principais aspectos
da tese em andamento denominada “Mediação
Oral Literária: a voz do bibliotecário lendo ou
narrando”. Por ter como método de pesquisa o
bibliográfico, tem propiciado à pesquisadora o
“encontro” com teóricos de diferentes áreas
levando-a a “mergulhar em mares nunca dantes
navegados”. Ao final dela, espera-se, além de
construir uma teoria basilar aos mediadores de
leitura, motivá-los às novas e diversas ações.

This paper presents the main aspects of the
thesis in progress called "Literacy Orality Mediation: the voice of librarian reading or narrating”.
By having a method of searching the literature,
the researcher has provided the "encounter"
with theorists from different fields leading her to
"dive into uncharted waters." In the end it is expected, and build a theory basilar intermediaries
reading, motivate them new and different actions.

Palavras-Chave: Mediação Oral Literária;

Keywords: Literacy Orality Mediation; “Oralsphere”; Narrator-Reader; Information Mediation.

“Oralisfera”; Leitor-Narrador; Mediação da Informação.

1. Introdução

tensamente a oralidade em todos os afazeres cotidianos.

Essa tese é resultado da observação cotidiana de que as narrativas de histórias são
escassas na maioria das bibliotecas. Isso
possivelmente acontece pela insegurança
do bibliotecário ao se deparar com atores
que cantam, dançam e tocam violão no
momento de suas performances.

Além disso, nossa defesa é de que a Literatura em seus diferentes gêneros seja pronunciada “em alto e bom tom” para que
“velhos” leitores sejam mantidos e “novos”
leitores sejam formados.

Esses profissionais, porém se esquecem
que o principal elemento para uma narrativa
envolvente, é a voz. Podendo ela ser usada
tanto para narrar livremente uma história,
quanto para ler um texto literário em voz
alta.

2.1 A Nova Oralidade e a Oralidade Ancestral

O objetivo dessa tese é contribuir na constituição de um corpus científico para a teoria
Mediação Oral Literária (MOL) de maneira a
subsidiar teórica e conceitualmente o bibliotecário ao trabalhar também com a informação não registrada.
Sua importância fica evidente ao detectarmos que somos um povo que usamos in-

2. Referencial Teórico

A oralidade seja ela nova ou ancestral tem
como base o uso do nosso aparelho fonador que é o conjunto de órgãos responsáveis pela emissão dos fonemas (grego phonema, som da voz) e que possibilita a comunicação oral.
Ao investigar a Oralidade foi fundamental
conhecer as ideias de dois importantes medievalistas: Walter Ong e Paul Zumthor.
Com Ong (1998, p.19), por exemplo, aprendemos que a oralidade se divide em
dois gêneros: primária e secundária; sendo
que a primária pode ser encontrada em
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grupos sociais que os indivíduos estão desaparelhados “da escrita e da impressão” e
a secundária a que está presente em uma
sociedade que se comunica prioritariamente
por meio de diferentes mídias. Assim, utilizando as expressões do título dessa seção,
destacamos que a primária é denominada
Oralidade Ancestral e a secundária Nova
Oralidade.
Fazendo uma análise da sociedade brasileira, concluímos que ela é mista, pois utilizamos com muita intensidade a “voz ao vivo”,
mas incluímos em nossas vidas os “[...]
regimes mediatizados (a voz no rádio, no
disco, na televisão, no cinema)” (FERREIRA, 2008, p.2). Além disso, a voz também
está presente na telefonia móvel e na internet.
Isso segundo Ferreira (2008, p.2) permite
as pessoas compartilhar “[...] temporalidades e espaços diversos, concomitantemente”.
Zumthor aborda com profundidade a presença da voz em diferentes sociedades
pesquisadas por ele e também a “vocalidade”, que segundo ele é a “[...] historicidade
de uma voz: seu uso” (2001, p.21).
Destacamos que Almeida (1994, p.44-45)
analisando outro conceito de Paul Zumthor
- “corporalidade” comenta que é ela:
[...] que faz com que a oralidade
possua a coesão, a força, a persuasão, a auto-imposição como discurso verdadeiro e se apresente
como discurso real, potencialmente
envolvedor, principalmente frente a
pessoas que, alfabetizadas ou não,
estão longe da leitura e da escrita
como práticas cotidianas, ou apenas delas participando em sua dimensão técnica, profissional, burocrática, instrumental.

Em nossa tese estamos abordando a Oralidade Ancestral, por considerá-la mais envolvente tornando mais dinâmicas as atividades de Mediação Oral Literária.
2.2 Mediação Oral Literária (MOL)

tras, mas especificamente do Ensino de
Literatura. Com ele tem sido possível verificar as iniciativas em prol da leitura, bem
como os modos de leitura dos mais diferentes textos.
Apesar de valorizar a mediação feita de
“boca a ouvido” na forma presencial e por
meio das mídias, nesse momento nos interessa investigar a mediação oral literária
realizada “corpo a corpo” sem a interferência de qualquer aparato tecnológico.
“No que concerne à mediação oral literária,
a conceituamos como toda intervenção que
ocorre entre um mediador e o leitor de forma a torná-lo mais próximo de um texto
literário por meio da ‘voz viva’ ou da ‘voz
mediatizada’” (BORTOLIN; ALMEIDA JÚNIOR, 2009, p.6).
Assim lidaremos no decorrer da tese com
dois personagens, o leitor-narrador e o leitor-ouvinte, isto é, aquele que usa o seu
suporte vocal para ler ou narrar e aquele
que utiliza seu suporte auditivo para “ler
com os ouvidos”.
Temos também a preocupação em conhecer o leitor e as suas necessidades e provavelmente a teoria que mais contribuiu
com essa investigação é a Estética da Recepção.
2.3 Estética da Recepção
A Estética da Recepção é uma teoria idealizada por um grupo de pesquisadores da
Alemanha.
Foram eles que defenderam a importância
de focar também o leitor e não apenas o
autor e a obra. Essa mudança ocorreu após
uma aula inaugural proferida por Hans Robert Jauss no dia 13 de abril de 1967, na
Universidade de Constança.
Outro aspecto que consideramos importante trazer da teoria recepcionista para a Biblioteconomia é a possibilidade de “atualização da obra”, isto é, a crença de que uma
obra é lida e recebida em diferentes momentos da história da humanidade, demonstrando o seu caráter mutável.

O estudo da mediação literária na Biblioteconomia recebe influência da área de LeBORTOLIN, S. Mediação oral literária: a voz do bibliotecário lendo ou narrando. In: VALENTIM, M. L. P.
(Org.). In: VALENTIM, M. L. P. (Org.). II Reunião da Linha de Pesquisa ‘Gestão Mediação e Uso da
Informação’: caderno de resumos. Marília: PPGCI, 2010. p.51-54
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Vale destacar que o ponto dessa Teoria
que ainda nos falta “descortinar” é a recepção e o efeito da obra no momento da leitura, seja ela feita individual ou coletivamente.
Fazemos isso numa tentativa de demonstrar a importância desses atos (recepção e
efeito) na MOL.
2.4 Possível Aproximação de Duas Teorias:
Mediação Oral Literária e Estética da Recepção
A etapa mais “delicada” na construção dessa tese será tecer uma aproximação das
duas teorias, a MOL e a Estética da Recepção. Para isso estamos reunindo numa mesa “fictícia” autores como: Hans Robert
Jauss, Wolfgang Iser, Karlheinz, Luiz Costa
Lima e Regina Zilberman.
3. Procedimentos Metodológicos
Optamos pelo método bibliográfico tendo
com base teórica pesquisadores da área de
Ciência da Informação, mas também da
Comunicação Social, Letras, Educação,
História. Entre eles podemos citar: Oswaldo
Francisco de Almeida Júnior, Paul Zumthor,
Walter Ong, Hans Robert Jauss, Wolfgang
Iser e Paulo Freire.
4. Resultados Parciais
Apontamos como primeiras conclusões: a)
o insignificante número de bibliotecários
envolvidos com narrativas orais; b) que a
voz e o ambiente criado pelos “praticantes
da voz” em suas performances são elementos imprescindíveis na Mediação Oral Literária (MOL).

Dessa forma, os esforços que estamos fazendo e os diálogos que estamos estabelecendo com medievalistas, historiadores,
educadores, arte-educadores, docentes de
Letras, profissionais da voz, têm nos dado,
como disse Ribeiro (1996, p.52) “[...] entusiasmo - do grego enthousiasmos ‘o deus
dentro de você’ [para que sejamos] capazes
de produzir novas idéias” e construir uma
tessitura que venha subsidiar o bibliotecário
no seu cotidiano.
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5. Considerações Parciais
No início dessa investigação havia uma
expectativa por parte da pesquisadora em
“ouvir
vozes”
de
pesquisadoresbibliotecários a respeito de temáticas semelhantes, mas há pouca produção científica
desse assunto, no máximo existem relatos
de experiências com pouco respaldo teórico.
1
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Resumo

Abstract

Distintos conteúdos informacionais têm sido
produzidos pelas organizações, porém muitos
têm se perdido. Isso pode ser resultado, da
inexistência de mecanismos sistemáticos de
gestão com vistas a preservá-los eficazmente
para futuro acesso e disseminação. A pesquisa
tem como proposta a estruturação de uma base
de conhecimento que integre os conteúdos
informacionais gerados no Arranjo Produtivo
Local
de
Tecnologia
de
Informação,
constituindo-se assim na sua memória
institucional, além de 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.

Distinct information contents have been
produced by the organizations, however many
have lost. That can be turned out, of the
absence of systematic mechanisms of
management with an aim to preserve-them
efficiently for future access and dissemination.
To research has like proposal the structuring of
a base of knowledge that integrate the contents
informacionais
generated
in
the
Local
Productive
Arrangement
in
Information
Technology, constituting in institutional memory,
beyond establish methods and techniques
rested on knowledge management efficiently the
knowledge produced, providing the preservation,
access and use of referred contents.

Palavras-Chave: Gestão da Informação;
Gestão
do
Conhecimento;
Bases
de
Conhecimento;
Memória
Organizacional;
Arranjo Produtivo Local.
1. Introdução
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
às demandas de uma sociedade em
constante transformação.
Percebe-se hoje, é fato, que grandes
desafios são cotidianamente enfrentados,
tanto pelas organizações quanto pelos
próprios colaboradores. Pode-se mencionar

Keywords:

Information
Management;
Knowledge Management; Knowledge Bases;
Institutional
Memory;
Local
Productive
Arrangement.

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 bases tecnológicas que
possibilitem tanto a preservação quanto a
disseminação dessas informações e
conhecimentos.
Nesse sentido, defende-se a importância da
informação
digital
ser
gerenciada
eficientemente
pelos
sistemas
de
conhecimento (SC), com o objetivo de
propiciar o acesso e a recuperação de
dados e informação consistentes, bem
como que sua utilização possa ser
otimizada por um grande número de
usuários, além de ser transformada em
conhecimento.
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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
institucional. 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.

dificultados pela falta da estruturação e
utilização
de
sistemas
informáticos
eficientes que possibilitem ao colaborador
da organização ter, de fato, um conjunto de
recursos que facilitem o acesso a esses
conteúdos.
O conhecimento, quando adequadamente
capturado, organizado e disseminado
possibilita a geração de novas idéias e
novos conhecimentos, em uma espiral
crescente. Assim, como argumentam
Davenport e Prusak (2003, p.20),

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.

[...] 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.

Como objetivo geral, a pesquisa pretende
propor
um
modelo
de
base
de
conhecimento, constituindo-se na memória
institucional do APL de TI de Londrina e
região.

Stollenwerk (1999, p.13) argumenta que a
gestão do conhecimento (GC) pode ser
considerada como um “[...] conjunto de
técnicas e ferramentas que permitem
identificar, analisar e administrar, de forma
estratégica e sistêmica, o ativo intelectual
da empresa e seus processos associados”.

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,
tanto no momento em que é produzida até
a estruturação de mecanismos que a
gerenciam e a disseminam.
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 acesso e
informacionais

uso dos conteúdos
gerados
têm
sido

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, ressalta-se que não se pode
perder de vista a importância do
envolvimento e comprometimento das
pessoas nesse processo, visto que são as
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pessoas
que
disponibilizarão
conhecimentos nessas bases.

seus

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 TICs 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).
Nos anos 70, surgiram sistemas voltados à
gestão do conhecimento, como exemplo,
pode-se citar os sistemas Baseados em
Conhecimento
(Knowledge-Based
Information Systems (KBS), cuja estrutura
era apoiada em inteligência artificial (IA). A
partir desses sistemas, outros foram
desenvolvidos (SILVA, 2002, p.54).
Atualmente, com o desenvolvimento das
tecnologias de uma forma geral, a IA tem
sido aplicada em diversas áreas do
conhecimento. Entre elas, podem-se citar
os Sistemas Especialistas (SE) e as Redes
Neurais. De acordo com Mendes (1997,
p.1), SE são “[...] baseados em
conhecimento, construídos, principalmente,
com
regras
que
reproduzem
o
conhecimento do perito, são utilizados para
solucionar determinados problemas em
domínios específicos”.
Outra tecnologia desenvolvida por meio dos
estudos da IA e que pode ser utilizada em
um sistema de GC, são as Redes Neurais.
Redes Neurais são estruturas tecnológicas,
baseadas na IA, que “[...] consistem em
hardware e software que tentam emular os

modelos de processamento do cérebro
biológico” (LAUDON; LAUDON, 2004,
p.345).
A estruturação de bancos de melhores
práticas,
memória
organizacional
e
memória tecnológica são outras estruturas,
de base tecnológica, que podem ser
utilizadas e aplicadas no processo de GC.
Laudon e Laudon (2004, p.325) definem
melhores práticas como “[...] soluções ou
métodos de resolução de problemas mais
bem-sucedidos desenvolvidos por uma
organização ou setor específico”. Pode ser
considerado como o registro das práticas
realizadas pela organização em relação à
sua atuação, e que foram implementadas
com sucesso, como: estudos de casos,
história oral da organização e suas práticas,
projetos implementados etc.
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
organizacional (MORESI, 2006, p.288-289).
A memória tecnológica é um banco com
informações voltadas à área de atuação
tecnológica, como: informações de projetos,
tecnologias e procedimentos empregados,
documentos descritivos sobre metodologias
utilizadas pela empresa etc.
Porém, de acordo com o recorte a ser
delimitado pela pesquisa, serão estudados
os bancos de conhecimento voltados à
estruturação da memória tecnológica,
memória
organizacional
e
melhores
práticas, o que forma a memória
institucional das organizações em geral.
No caso de bancos de memória
institucional, este seria formado pelo
conjunto do banco de melhores práticas,
memória
organizacional
e
memória
tecnológica, visto que faria parte do seu
acervo:
projetos
aprovados
e
implementados pelo APL, apresentações de
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palestras,
atas
das
reuniões
da
governança, manuais e relatórios diversos,
informações sobre projetos, entre outros.
Além da produção que é gerada
externamente ao APL, mas que tenham
relação com ele e que auxilie na construção
do conhecimento interno, como: pesquisas,
artigos, legislação entre outros.
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. A pesquisa de natureza
qualitativa não busca enumerar ou medir
eventos e não emprega instrumentos
estatísticos para análise dos dados
coletados na realidade (NEVES, 1996, p.1),
ao contrário se desenvolve a partir de
questões-chave, que são identificadas e
formuladas pelo pesquisador, objetivando
descobrir ‘o quê?’, ‘por quê?’ e ‘como?’.
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 APLs 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, visto que a discussão dos
assuntos abordados pelo tema, também,
terão como foco as vertentes estudadas por
esta área.
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 APLs.
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Resumo

Abstract

Estudos voltados ao entendimento da mudança
comportamental são conduzidos pelas diversas
áreas da Ciência. O modelo transteórico de
mudança de comportamento de Prochaska,
Norcross e Diclemente (1994) expõe os estágios a serem vencidos por uma pessoa durante
uma mudança de comportamento, quais sejam:
pré-contemplação, contemplação, preparação,
ação e manutenção. Os indivíduos em processo de

Studies aimed at understanding the behavioral
change are driven by different areas of science.
The transtheoretical model of behavior change
by Prochaska, Norcross and DiClemente (1994)
sets out the stages to be overcome by a person
during a change of behavior, namely: precontemplation, contemplation, preparation, action and maintenance. Individuals in the process
of behavior change are a group of users of information in need of accurate and appropriate
information contents to their psychological state
and appropriate to the stage of behavioral
change where they are. Thus, this research will
seek to create an informational behavior model
based on model of behavior change by Prochaska, Norcross and DiClemente. Will be used
questionnaires and interviews as techniques for
collecting data in a population that is experiencing behavioral change in the area of personal
finance.

mudança comportamental formam um grupo de usuários de informação carentes de conteúdos informacionais precisos e adequados ao seu estado psicológico e de informações tempestivas e adequadas ao
estágio de mudança comportamental em que se
encontram. Sendo assim, esta pesquisa buscará

a criação de um modelo de comportamento
informacional com base no modelo transteórico
de mudança de comportamento de Prochaska,
Norcross e DiClemente. Serão utilizados questionários e entrevistas como técnicas de coleta
de dados em uma população que esteja enfrentando mudança comportamental na área de
gestão financeira pessoal.

Keywords: Information Behavior; Model; Personal

Finances;

Behavior

Change.

Palavras-Chave: Comportamento Informacional; Modelo; Finanças Pessoais; Mudança
Comportamental.

1. Introdução
Estudos voltados ao entendimento da mudança comportamental são conduzidos pelas diversas áreas da Ciência. O modelo
transteórico de mudança de comportamento
de Prochaska, Norcross e Diclemente
(1994) expõe os estágios a serem vencidos
por uma pessoa durante uma mudança de
comportamento,
quais
sejam:
précontemplação, contemplação, preparação,
ação e manutenção. O modelo proposto

pelos pesquisadores procura entender aqueles que enfrentam uma situação de mudança comportamental, definindo as suas
características físicas, psicológicas e sociais específicas para cada um dos estágios
de mudança.
Os indivíduos em processo de mudança
comportamental formam um grupo de usuários de informação carentes de conteúdos
informacionais precisos e adequados ao
seu estado psicológico e de informações
tempestivas e adequadas ao estágio de
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mudança comportamental em que se encontram.
Neste momento, verifica-se que o modelo
transteórico de mudança de comportamento
de Prochaska, Norcross e DiClemente pode
ser de grande proveito para o desenvolvimento de um modelo de comportamento
informacional para usuários em processo
de mudança comportamental.
Sendo assim, acreditando que a criação de
modelos comportamentais para os usuários
de informação é necessária e contribui para
o avanço da Ciência da Informação e que o
modelo transteórico de mudança de comportamento de Prochaska, Norcross e DiClemente oferece nova visão para a descoberta de comportamentos informacionais,
propõe-se o desenvolvimento de um estudo
que investigue o seguinte problema de pesquisa: Como seria um modelo de comportamento informacional para usuários de
informação com base no modelo transteórico de mudança de comportamento de Prochaska, Norcross e DiClemente?
2. Referencial Teórico
Prochaska, Norcross e DiClemente (1994)
afirmam que a mudança de comportamento
exige que as pessoas possuam estratégias
e determinem um plano que as direcionem
pelo caminho a ser percorrido, de modo que
seja possível sair de um comportamento
indesejado para um novo comportamento.
No entanto, seja qual for a estratégia traçada ou o caminho a ser enfrentado, uma
mudança de comportamento leva o indivíduo a passar por vários estágios. Estes
estágios da mudança são definidos no modelo transteórico de Prochaska, Norcross e
DiClemente (1994). Afirmam os autores que
são cinco os estágios experimentados pelos
indivíduos durante a mudança comportamental, a saber: Pré-contemplação, Contemplação, Preparação, Ação e Manutenção.
O modelo transteórico de mudança de
comportamento tem sido testado, revisado
e aperfeiçoado por meio de vários estudos
empíricos e atualmente é utilizado por di-

versos profissionais em todo o mundo
(PROCHASKA, NORCROSS e DICLEMENTE, 1994). É importante salientar que
“o modelo tem sido estudado em uma série
de populações com diferentes tipos de
comportamentos e mostra capacidade de
integração com outras teorias” (OLIVEIRA
et al., 2003, p.2). Tal afirmativa é importante, pois reitera a importância deste modelo
não apenas para estudos psicológicos, mas
também, para subsidiar a criação de outros
modelos nos mais diversos campos da ciência.
Entende-se que tão importante quanto estudar o objeto “informação” é o estudo daqueles que a utilizam. Entender seus hábitos, pensamentos, necessidades e comportamentos diante da informação tornou-se
uma linha de pesquisa da Ciência da Informação.
Comportamento informacional é definido
por Wilson (1999, p. 249) como “as atividades a que uma pessoa se dedica quando
está identificando suas necessidades de
informação, procurando por quais caminhos
sejam essas informações e usando ou
transferindo essa informação”.
Tal realidade é muito complexa e a mente
humana procura gerar protótipos e cenários
que simplifiquem a realidade e possibilitem
a sua explicação de um modo inteligível.
Um desses protótipos da realidade são os
modelos.
Um modelo é uma criação cultural,
um “mentefato”, destinada a representar uma realidade, ou alguns
dos seus aspectos, a fim de tornálos descritíveis qualitativa e quantitativamente, algumas vezes, observáveis. A existência de modelos
jaz na impossibilidade cultural de
descrever os objetos com perfeição, esgotando as possibilidades
de sua observação (SAYÃO, 2001,
p.83).

Sabe-se pelo modelo transteórico que pessoas em mudança de comportamento possuem características psicológicas próprias a
depender do estágio de mudança em que
se encontram. Sendo assim, é possível
que existam comportamentos informacio-
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nais característicos desses estágios cujo
conhecimento possa gerar a criação de um
modelo de comportamento informacional
para os usuários em estágios de mudança
comportamental.
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa proposta pode ser classificada
como uma pesquisa descritiva. As pesquisas descritivas
[...] tem como objetivo primordial a
descrição das características de
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento
de relações entre variáveis (GIL,
2002, p.42).

A pesquisa adotará como universo de pesquisa as pessoas que necessitem, queiram
ou estejam enfrentando mudança de comportamento em relação às suas finanças
pessoais.
A população estudada será formada por
alunos do Curso de Educação Financeira
Pessoal promovido pela Universidade do
Banco Central e por alunos de um curso de
gestão financeira pessoal a ser ministrado
no câmpus da Unesp, em Marília.
Pretende-se iniciar a pesquisa com a identificação do estágio de mudança que os participantes da pesquisa se encontram à luz
do modelo transteórico de Prochaska, Norcross e DiClemente.
Vencido este estágio, será efetuada a separação dos usuários em subgrupos conforme
o seu estágio de mudança comportamental
identificado, de modo a possibilitar uma
preparação para o próximo estágio da pesquisa que será identificar padrões de comportamento informacionais em cada estágio
de mudança comportamental com a finalidade de subsidiar a criação do modelo proposto pela pesquisa.
Para identificação do comportamento informacional, pretende-se utilizar questionário e
entrevista como técnicas de coleta de dados.
Como estudo de comportamento informacional envolve a identificação da demanda

informacional dos usuários e, em consequência da diversidade conceitual existente
entre os pesquisadores sobre a definição
dos termos demanda necessidade, desejo e
uso de informação (KOTLER, 1978; BETIOL, 1990) pretende-se aplicar o conceito
operacional de Matta (2007) para que seja
possível a operacionalização desta pesquisa. Logo, entender-se-á como demanda de
informação o conjunto de requisições de
informação atual e potencial que um usuário ou grupo de usuários possuem sobre um
determinado tema.

Demanda de
Informação

Necessidade
ciente

cons-

Necessidade
cial

poten-

Uso de fontes de informação

Figura 1: Partes Integrantes da Demanda de
Informação.
Fonte: Matta – 2007.

Para identificação do estágio de mudança
dos usuários, o instrumento a ser utilizado
será o questionário de identificação de estágio de mudança, criado por Shockey
(2002) em sua tese de doutorado pela Universidade Estadual de Ohio para identificação do estágio de mudança comportamental de alunos participantes de programas de
educação financeira pessoal nos Estados
Unidos. Tal questionário será adaptado à
realidade brasileira e adequado aos temas
dos grupos pesquisados no universo de
pesquisa.
Para elaboração do modelo, utilizar-se-á a
análise quantitativa e qualitativa dos dados
coletados nas fases anteriores da pesquisa
em conjunto com a pesquisa documental
responsável pelo mapeamento de modelos
comportamentais já existentes.
4. Resultados Parciais
Como resultado, pretende-se que a pesquisa forneça um modelo de comportamento
informacional que represente o comporta-
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mento dos usuários de informação sobre
financeira pessoal dentro dos estágios de
mudança de comportamento do modelo
transteórico de Prochaska, Norcross e DiClemente.
5. Considerações Parciais
A pesquisa apresentará um modelo de
comportamento informacional para um grupo específico de pessoas que estejam enfrentando mudança de comportamento em
relação a suas finanças pessoais. Acreditase que o modelo poderá ser generalizado
para outros tipos de mudança comportamental, como alcoolismo, tabagismo, dependência química, assim como é generalizado o modelo base desta pesquisa. No
entanto, tal generalização não será foco
desta pesquisa, pois para tal, seria necessária a inclusão de grupos que estejam
passando por diversos tipos de mudança
comportamental o que seria inviável para
uma pesquisa em nível de doutorado.
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do álcool. Psicologia Reflexões Críticas, Porto
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Ainda assim acredita-se que o modelo a ser
criado será de grande valia para a Ciência
da Informação, no momento em que serão
conhecidos os comportamentos deste grupo específico de usuários e ainda para o
próprio modelo base que poderá utilizar dos
novos dados para o enriquecimento dos
conteúdos sobre os estágios de mudança
comportamental.
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Resumo

Abstract

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os
principais aspectos, estratégias e políticas relacionadas à preservação digital da produção
científica nas instituições de ensino superior
(IES) no Brasil, no contexto dos constantes avanços e mudanças nas tecnologias de informação e comunicação (TIC). Nesse panorama,
surgem novas ameaças e desafios a serem
enfrentados como: a obsolescência do hardware
e software; as mudanças e avanços nas tecnologias de acesso à informação digital; o crescimento da quantidade de informação digital a ser
gerenciada; as mudanças no formato dos arquivos e das mídias de armazenamento; a falta de
uma cultura de preservação digital; o custo elevado para as ações de preservação digital. Observa-se que vários são os aspectos e estratégias que envolvem a preservação digital e nesta
tese apresentaremos os principais. Como a
preservação digital está diretamente relacionada
às novas TIC, observa-se que qualquer política
deve ser dinâmica e revista periodicamente com
o objetivo de acompanhar as constantes mudanças e avanços dessas tecnologias. Destacase ainda que a preservação digital da produção
científica deva estar inserida nos objetivos da
instituição, com organização administrativa,
recursos financeiros, equipe multidisciplinar
especializada, recursos tecnológicos e fazer
parte dos projetos de Tecnologia da Informação.

This paper is aimed at analyzing the main aspects, strategies and policies related to the digital preservation of scientific production to the
superior teaching institutions (STIs) in Brazil, in
the context of constant advances and changes
in information and communication technologies
(TIC). In this setting, there are new threats and
challenges to be faced, such as: hardware and
software that become obsolete; the changes and
advances in technologies of access to digital
information; the growth of the amount of digital
information to be managed; the changes in the
format of files and in the media of storing; the
lack of a preservation culture; the high cost for
the actions of digital information preservation. It
is observed that many aspects and strategies
involve the digital preservation and in this doctorate thesis we will present the principal of them.
Since the digital preservation is directly related
to new TICs, it is observed that any policy must
be dynamic and reviewed periodically in order to
follow the constant changes and advances of
these technologies. It is also pointed out that the
digital preservation of scientific production
should be added to the objectives of the institution, with administrative organization, financial
resources, specialized multidisciplinary team,
and technological resources and that it should
be part of the Information technology (IT)
projects.

Palavras-Chave: Preservação Digital; Política

Keywords: Digital Preservation; Digital Pre-

de Preservação Digital; Gestão de Informação
Digital; Estratégias de Preservação; Cultura
organizacional; Instituição de Ensino Superior.

1. Introdução
A invenção dos computadores, o surgimento da Internet, a globalização e as constantes mudanças e avanços nas tecnologias
de informação e comunicação (TIC), têm

servation Policy; Digital Information Management; Preservation Strategies; Organizational
Culture; Superior Teaching Institutions.

afetado a rotina diária das pessoas e das
instituições, trazendo grandes benefícios,
uma nova cultura e muitos desafios. Nesse
cenário, é cada vez maior a utilização e a
dependência das pessoas e das instituições
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em relação à informação armazenada em
meio digital.
Nesse universo digital, surgem diversos
problemas a serem enfrentados: a obsolescência tecnológica dos equipamentos utilizados (hardware), dos programas de computador (software) e dos suportes de armazenamento, mudanças e avanços nas tecnologias de acesso à informação digital, a
explosão da quantidade de informação armazenada em meio digital e as mudanças
no formato dos arquivos e das mídias de
armazenamento.
Nesse contexto, surge a necessidade da
preservação de um novo tipo de patrimônio,
a informação digital, armazenada nos computadores e nos suportes digitais, e com ela
uma nova área de pesquisa, a preservação
digital.
As instituições de ensino superior (IES)
possuem em suas instâncias uma variedade e uma quantidade de informações armazenadas em meio digital, oriundas tanto da
produção científica de seus docentes e discentes quanto das atividades administrativas.
Essa pesquisa tem por objetivo estudar os
aspectos e estratégias que envolvem a preservação digital da produção científica e a
forma como as IES devem tratar essa questão para a preservação de suas informações armazenadas em meio digital.
2. Referencial Teórico
A informação pode ser definida como “conjuntos significantes com a competência e a
intenção de gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo e na sociedade” (Barreto, 1999). Essa definição mostra a relação
estabelecida entre a informação e sua capacidade de gerar conhecimento.
A informação digital poder ser definida como um tipo de informação, com os mesmos
objetivos, mas cuja especificidade se refere
a suas formas de produção, organização,
administração, distribuição e preservação,
bem como quanto aos suportes de armazenamento.

Ferreira (2006) denomina as informações
armazenadas em meio digital de objetos
digitais, que podem ser definidos como todo
e qualquer informação que possa ser representado através de uma seqüência de dígitos binários.
Surgida no final do Século XX, a informação
digital deixou como um dos grandes desafios para o século XXI à preservação desse
novo tipo de objeto.
Ferreira (2006) define preservação digital
(PD) como a capacidade de garantir que a
informação digital permaneça acessível e
com qualidade de autenticidade para que
possa, no futuro, ser interpretada numa
plataforma tecnológica diferente daquela
utilizada em sua criação.
Para Arellano (2004), a preservação digital
compreende mecanismos que permitem o
armazenamento em repositórios de dados
digitais que garantam a perenidade dos
seus conteúdos, integrando a preservação
física, lógica e intelectual dos objetos digitais.
A National Library of Australia (2008) entende a preservação digital como “o processo envolvido na manutenção, e se necessário, no restabelecimento da acessibilidade para os recursos de informação digital”
Portanto, podemos observar que os objetivos a serem alcançados na preservação
digital são os mesmos envolvidos na preservação da informação de modo geral, ou
seja, garantir que essa informação possa
ser recuperada ao longo do tempo com
garantia de autenticidade, mesmo com as
mudanças constantes nas tecnologias e na
gestão das instituições.
3. Procedimentos Metodológicos
O universo desta pesquisa são as IES, por
possuírem um conjunto extenso de informações digitais.
O método de pesquisa bibliográfica foi utilizado para realizar um levantamento junto
às principais revistas nacionais e internacionais com o objetivo de identificar trabalhos que abordem a questão da preserva-
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ção digital de documentos e, particularmente, aqueles preocupados com essa temática
no âmbito das IES, bem como levantar os
principais aspectos e estratégias relacionadas à PD.
Por meio do levantamento bibliográfico,
também se buscou identificar os principais
projetos de PD implantados e/ou em desenvolvimento em nível nacional e internacional.

-

Seleção: é necessário definir o que deve ser preservado.

-

Modelos, padrões e iniciativas: recomenda-se a adoção de padrões e modelos já utilizados e testados por instituições que trabalham com a preservação
digital.

-

Responsabilidades: a instituição deve
ter claro quais são as atividades a serem desenvolvidas no processo de preservação e os responsáveis por cada
uma delas.

-

Recursos financeiros: é necessária uma
política permanente de investimento por
parte da instituição.

-

Autenticidade: manter e preservar as
propriedades originais do documento
digital para que o mesmo possa ser
considerado autêntico.

-

Direitos autorais: qualquer estratégia
deve estar amparada em leis que respaldem a instituição e garantam ao autor do objeto digital a propriedade intelectual do mesmo.

-

Infraestrutura tecnológica: é fundamental para atender adequadamente cada
fase da vida de um objeto digital e garantir que o mesmo esteja disponível
para busca, recuperação e acesso.

-

Repositórios Digitais: com o aumento da
produção científica digital nas universidades, a implementação de repositórios
digitais nas universidades passou a ser
uma ferramenta importante para a divulgação da produção científica.

-

Equipe multidisciplinar: necessidade
das instituições montarem equipe multidisciplinar com profissionais de várias
áreas para as atividades de preservação.

-

Estratégias de preservação: é necessário que as IES adotem estratégias de
preservação bem definidas para cada
tipo de objeto digital.

-

Suporte: os suportes são meios de armazenamento que possuem uma vida
útil e que, portanto necessitam de controle para que sejam realizadas periodi-

4. Resultados Parciais
Observa-se no levantamento realizado que
as iniciativas de preservação digital nas IES
no Brasil estão mais presentes nas bibliotecas universitárias, mais especificamente
nas atividades de gerenciamento de bibliotecas digitais.
A comunidade acadêmica tem demonstrado, a cada dia, mais interesse na busca e
recuperação de informações digitais e também na disponibilização de sua produção
em meio digital.
Nesse contexto, a preservação digital nas
IES torna-se também um instrumento importante de preservação da produção científica.
Além dos aspectos técnicos, a preservação
digital nas IES depende de questões institucionais, tais como a mudança periódica
de direção, da administração, de objetivos e
de fontes de financiamento. Observa-se
ainda que as IES no Brasil não possuem
políticas de preservação digital definida em
suas instâncias superiores.
Vários são os aspectos que envolvem a
preservação digital em uma instituição e a
definição de uma política de preservação
digital que atenda as necessidades da
mesma depende de como esses aspectos
são tratados.
A seguir citamos os principais aspectos e
estratégias envolvidos na preservação digital da produção científica:
-

Objetivos da instituição: definição dos
tipos de produção científica que devem
ser preservados.

GRACIO, J. C. A. Política de preservação digital para produção científica nas instituições de ensino
superior. In: VALENTIM, M. L. P. (Org.). II Reunião da Linha de Pesquisa ‘Gestão Mediação e Uso da
Informação’: caderno de resumos. Marília: PPGCI, 2010. p.65-68

68
camente atividades de refrescamento,
além do controle de variáveis ambientais que minimizem riscos de deterioração precoce do suporte de armazenamento.
-

Metadados: essenciais não somente
para a descrição do conteúdo de um objeto digital, mas também para as atividades de preservação do mesmo.

Todos esses aspectos e estratégias, que
norteiam a preservação digital da produção
científica, apontam para a necessidade implementação de políticas de preservação
digital nas IES.
A política de preservação digital deve ter
como objetivo garantir que as instituições
tenham um planejamento e estratégias bem
definidas para o armazenamento e uso de
recursos de informação digital para longos
períodos de tempo. Essa política deve garantir a continuidade do processo de preservação digital.
5. Considerações Parciais

digital são altos, assim como os conhecimentos exigidos nas atividades de preservação.
O desafio da preservação digital é grande,
pois enquanto as instituições estão discutindo suas políticas e estratégias, muita
informação digital está sendo perdida, tanto
por falta de conhecimento, como por falta
de cultura de preservação das pessoas e
das instituições.
É necessário que as IES insiram em sua
cultura organizacional a cultura da preservação digital.
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adotadas, e, quando necessário, mudanças
nas políticas e estratégias.
A colaboração entre as instituições na busca por soluções é um dos caminhos que
podem agilizar e contribuir na resolução dos
problemas, pois os custos da preservação
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Resumo

Abstract

A cultura informacional é o meio de criar, efetivar e gerir os comportamentos informacionais, justificando a necessidade de um modelo de avaliação para a cultura informacional.
O objetivo principal da pesquisa é investigar
os métodos de pesquisa e os modelos de
avaliação da cultura informacional condizentes com o contexto da inteligência competitiva, visando estabelecer diretrizes a uma proposta avaliativa.

The information culture is the means to
create, accomplish and manage the informationals conduct, justifying the need for an
evaluation model for the informational culture.
The main objective of this research is to investigate the evaluation methods and models
for information culture consistent with the
competitive intelligence context, to establish
guidelines for a proposed evaluative.
Keywords: Informational Culture; Organizational Culture; Intelligence Competitive; Evaluation Model.
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1. Introdução
Transformações e adaptações foram feitas
por teóricos e pesquisadores para adequar
a noção de cultura organizacional às características hodiernas das empresas. Algumas pesquisas indicam essa tendência,
uma vez que a cultura organizacional vem
se associando aos aspectos comportamentais vinculados à informação, ao conhecimento e às tecnologias de informação, conforme estudos realizados por Mudalier
(2002), Moraes (2004) e Clemmons (2005).
A cultura informacional se destaca porque
converge diferentes interesses, a partir de
dois problemas vivenciados nas organizações: as pessoas e a informação. A cultura
informacional é o meio de criar, efetivar e
gerir os comportamentos informacionais,
justificando a necessidade de um modelo
de avaliação para a cultura informacional. A
cultura informacional é a maneira de institucionalizar políticas voltadas a trabalhar o
conhecimento organizacional e garantir que
os comportamentos informacionais se tornem efetivos e estratégicos. É um objeto
pouco explorado na literatura nacional,
principalmente na condição de modelo de

avaliação. Nesse sentido, constitui-se como
problemática central da proposta de pesquisa de tese, investigar quais são os métodos de pesquisa e modelos de avaliação
da cultura informacional aplicados ao contexto da inteligência competitiva.
Um modelo avaliativo pode mostrar indicadores positivos ou negativos da situação
sociocultural a partir dos quais, ações de
ajuste ou mudança na cultura podem ser
planejadas e executadas. Não existem modelos de avaliação consistentes aplicados a
cultura informacional no âmbito da inteligência competitiva, bem como não há um
registro dos métodos de pesquisa estabelecidos para a cultura informacional, que sejam adequados ao contexto das organizações que trabalham intensamente com a
informação e com a produção e o uso de
conhecimento.
O objetivo principal da pesquisa é investigar
os métodos de pesquisa e os modelos de
avaliação da cultura informacional condizentes com o contexto da inteligência competitiva, visando a estabelecer diretrizes a
uma proposta avaliativa. Um modelo avaliativo da cultura informacional acrescenta à
Ciência da Informação, elementos da pers-
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pectiva da cultura em organizações, por
exemplo, à linha de Estudos de Usuários,
contribui com aspectos como valores e rituais que interferem diretamente no comportamento informacional. A abordagem diferencia-se, especificamente, por voltar-se às
necessidades informacionais de organizações engajadas na competitividade, pois
valoriza as características socioculturais
dos usuários e produtores de informação
em organizações competitivas. Além disso,
um estudo dessa natureza oferece a proposição de um método de pesquisa da cultura
informacional, eliminando as incoerências
conceituais e traçando futuras frentes de
pesquisa deste objeto na Ciência da Informação.
2. Referencial Teórico
A cultura informacional desenvolve e cria,
cada vez mais, condições de atuação competitiva para as organizações. Para alguns
autores essa cultura se constitui como uma
parte da cultura da empresa (CURRY;
MOORE, 2003, p.95). É um produto direto
das condições estabelecidas pela cultura
organizacional sobre grupos de indivíduos
que se deparam com elementos culturais
caracterizados pelas novas condições ambientais. O relacionamento da cultura informacional ultrapassa a influência direta da
cultura organizacional, mantendo concomitantemente, forte relação com o ambiente
externo organizacional além de características específicas e diferenciadas da cultura
organizacional.
Como um objeto social, a cultura informacional é passível de investigação, com tendência negativa ou positiva, caracteriza-se
por valores, crenças, pressupostos, mitos,
ritos, heróis, políticas, comunicação, socialização e estratégias, apresentando menor
grau de dificuldade à mudança, cujo cerne
corresponde à informação e ao conhecimento com relevância social.
Nesse sentido, pode responder pela presença, ausência ou insuficiência de comportamentos especificamente relacionados
à informação e ao conhecimento organizacional. Por exemplo, quais são os elementos socioculturais que influenciam negati-

vamente ou positivamente a criação e compartilhamento de conhecimento? Ou ainda,
que estratégias socioculturais são aplicadas
para efetivar o uso do conhecimento produzido? Em outras palavras, a cultura informacional é o meio de criar, efetivar e gerir
os comportamentos informacionais, justificando a necessidade de um modelo de
avaliação para a cultura informacional.
Produto do mesmo contexto, a inteligência
competitiva é o processo que visa trabalhar
a informação do ambiente de interesse da
organização. Trata-se de um modelo de
gestão que assume dois objetos centrais: a
informação e os usuários da informação. O
aparecimento de abordagens que enfatizam
os usuários da informação na inteligência
competitiva representa uma mudança de
paradigma. Inicialmente, a inteligência
competitiva visava produzir informações, de
tendência mais quantitativa, sobre a concorrência; além de ter enfatizado o monitoramento e a prospecção. Atualmente, o uso
e a produção da informação e do conhecimento representam os interesses mais imediatos, justificando todos os esforços do
processo, incluindo a participação das pessoas.
Pressupõe-se que as bases teóricas da cultura informacional são, a priori, semelhantes às bases constituintes da cultura organizacional. Mantêm-se, por exemplo, as influências da Antropologia, da Sociologia e
da Psicologia organizacional. Porém, inclui
resultados vinculados à Computação e à
Ciência da Informação, como a noção de
usuário do sistema de informação, que abarca comportamentos que atendem a aspectos que vão desde a recuperação até o
compartilhamento de informação e conhecimento. Dentro dessas características,
mostra-se como razoável inserir as influências de áreas cujo objeto é a informação.
O projeto pretende integrar como bases epistemológicas as seguintes áreas: Sociologia do Conhecimento, Psicologia Social e
Organizacional, Comunicação Organizacional, Ciência da Informação e Inteligência
Competitiva.
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3. Procedimentos Metodológicos
Devido às características do tema, a proposta de pesquisa seguirá tendência qualitativa. O modelo será construído, em uma
primeira etapa, a partir de revisão de literatura, necessitando inclusive utilizar três abordagens para a revisão: teórica, empírica
e histórica, nas áreas de influência sobre o
tema.
Pretende-se validar o modelo de avaliação
em organizações localizadas na região de
Marília-SP. Utilizar-se-á amostragem intencional no universo da pesquisa.
São considerados instrumentos de pesquisa adequados para a coleta de dados:
questionários fechados elaboradas a partir
da Escala de Likert, roteiro para entrevistas
estruturadas e roteiro de observação, aplicados em níveis hierárquicos pertinentes ao
objeto.
Os procedimentos de análise sugeridos às
entrevistas serão fundamentados sobre a
'Análise de Conteúdo' de L. Bardin (1977).
Serão adotados procedimentos éticos para
a pesquisa, orientados pela Resolução
196/1996 do Conselho Nacional de Saúde.
4. Resultados Esperados
Os principais resultados que a pesquisa
pretende obter refere-se ao desenvolvimento de um modelo para a avaliação da cultura informacional voltada à inteligência competitiva, cujo foco será sobre os elementos
e os processos que perfazem esta cultura e
que contribuem efetivamente para a criação, gerenciamento e uso da informação e
do conhecimento.
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Resumo
O estudo pretende identificar o comportamento
informacional de uma amostra de cirurgiõesdentistas atuantes em clínicas odontológicas
dos municípios de Araraquara- SP e Marília-SP,
através de um estudo exploratório.

Palavras-Chave: Comportamento Informacional; Necessidades Informacionais; Prática Odontológica; Cirurgiões-Dentistas.

1. Introdução
O tema desta pesquisa refere-se ao estudo
do comportamento informacional de profissionais cirurgiões-dentistas, visto que a
informação constitui importante recurso na
prática clínica para os profissionais da área
de saúde, no desenvolvimento de diagnósticos e na tomada de decisão sobre processos terapêuticos a serem utilizados.
Na Odontologia, como área especializada
da área de Ciências da Saúde, novos conhecimentos surgem constantemente, assim como novas tecnologias e equipamentos. O profissional da odontologia encontrase em situações que exigem permanente
processo de aprendizagem, uso intensivo
de tecnologias eletrônicas para a realização
das pesquisas informacionais e enfrentamento dos problemas decorrentes da falta
de tempo e do excessivo volume de informação. Além da importância de se atualizarem, os cirurgiões-dentistas utilizam as informações para tomada de decisão em casos clínicos, no desenvolvimento das atividades acadêmicas ou também na educação
continuada como forma de aprimoramento

Abstract
The study intends to identify the information
behavior of a sample of dentists actives in dental
clinics in the cities of Araraquara-SP and
Marília-SP through an exploratory study.

Keywords: Informational Behavior; Information
Necessities; Ondotological Practice; Surgeondentists.

pessoal. Landry (2005) diz que poucas ocorrências na prática do cirurgião-dentista
não são relacionadas à obtenção e aplicação da informação e que as suas necessidades por informação, podem ser induzidas
por uma ou mais tarefas associadas às várias funções de trabalho que esses profissionais podem assumir ao longo de sua
trajetória profissional.
Portanto, levando em consideração o interesse em se conhecer o comportamento de
busca perante as necessidades de informação dos profissionais cirurgiões-dentistas,
bem como os fatores que interferem nessa
busca, o uso da informação, entre outras
questões, está pesquisa trabalhará com
uma área de investigação de considerável
atenção na atualidade, que é o estudo do
comportamento informacional. O comportamento informacional pode ser definido
como:
[...] todo comportamento humano
relacionado às fontes e canais de
informação, incluindo a busca ativa
e passiva de informação e o uso da
informação. Isso inclui a comunicação pessoal e presencial, assim
como a recepção passiva de infor-
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mação, como a que é transmitida
ao público quando este assiste aos
comerciais da televisão sem qualquer intenção específica em relação à informação fornecida (WILSON, 2000, p.49, tradução nossa).

Segundo Landry (2005), apesar de existirem muitos estudos para investigar o comportamento informacional de profissionais
da área de Ciências da Saúde, poucos estudos têm como foco os cirurgiõesdentistas, principalmente sobre os efeitos
da tecnologia da informação e o meio ambiente eletrônico sobre o comportamento
informacional desses profissionais.
Até o presente momento, ao realizar pesquisas em bases de dados nacionais e internacionais, além de livros e metabuscadores, foram identificados poucos estudos que
tratam do Comportamento Informacional
dos cirurgiões-dentistas. Na literatura nacional não foram identificadas pesquisas
que tratem do comportamento informacional
de cirurgiões-dentistas. No entanto, identificou-se na literatura internacional alguns
trabalhos, principalmente estudos realizados durante a década de 1980 (MURRAY,
1981; ASHIN, 1983; STROTHER, 1986;
HOOK, 1987).
Na década de 1990 destaca-se o estudo de
Leckie, Pettigrew e Sylvain, 1996, com o
intuito de analisar e desenvolver um modelo
de comportamento de busca informacional
de profissionais realizou-se uma revisão de
literatura a fim investigar aspectos que determinasse o comportamento de busca informacional de cirurgiões-dentistas, entre
outros profissionais como advogados, engenheiros, médicos etc.
Das pesquisas recentes encontradas, dois
estudos chamaram atenção por considerarmos pertinente ao tema, em especial o
de Landry (2005) que investigou a influência da internet sobre o comportamento informacional de busca de cirurgiõesdentistas atuantes nas áreas metropolitanas
de Seattle, Tacoma e Everett, Washington,
e o outro estudo foi de Hider (2009) que
investigou o comportamento de busca informacional, as necessidades informacio-

nais e as fontes informacionais mais empregadas pelos profissionais da saúde
(dentistas, médicos, enfermeiras, entre outros) atuantes em um determinado hospital
na Nova Zelândia.
Tendo em vista as considerações acima,
este estudo justifica-se pelo fato da informação ser um importante auxílio aos cirurgiões-dentistas na atuação, no aprimoramento de técnicas, e no desenvolvimento
de seu conhecimento em relação a suas
práticas clínicas. Para isso, far-se-á uma
pesquisa de caráter exploratório em moldes
qualitativos, que permitirá conhecer melhor
o universo de pesquisa e posteriormente
possibilitar-nos-á realização de pesquisas
mais amplas de caráter quantitativo.
Nessa perspectiva, objetiva-se em âmbito
geral: caracterizar o comportamento informacional de uma amostra de cirurgiõesdentistas. E, em um contexto mais específico, têm-se como objetivos: verificar os hábitos informacionais dos cirurgiões-dentistas;
conhecer os fatores que impedem ou favorecem a busca informacional; identificar as
principais necessidades informacionais associadas à prática profissional do cirurgiãodentista; e levantar subsídios para a realização de pesquisas posteriores mais amplas.
2. Referencial Teórico
Por meio do estudo do comportamento informacional podemos investigar e compreender as atividades realizadas por um indivíduo ou grupo de indivíduos, relacionadas
à busca e uso da informação, permitindonos traçar o perfil informacional destes e os
seus hábitos informacionais. O Comportamento informacional tem sido estudado e
tendo a contribuição de várias áreas do
conhecimento como a psicologia, administração, ciências da saúde, comunicação e
ciência da informação.
A origem de pesquisas em comportamento
informacional, segundo Wilson (2000) é
atribuído a Royal Society Scientific Informational Conference em 1948, marcando o
começo do estudo moderno do comporta-
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mento de busca informacional, quando
grande número de trabalhos em comportamento informacional de cientistas e tecnólogos foi apresentado. O termo comportamento informacional não foi usado nestes
trabalhos, geralmente referenciavam sobre
o uso da biblioteca e documentos, mas as
origens estão claramente nessa Conferência. Case (2001) expõe que em geral a literatura publicada anteriormente não tratava
da busca informacional no sentido em que o
conceito é discutido hoje. Essas primeiras
investigações questionavam como os sistemas de informação formal atendiam a
importantes necessidades informacionais
de um grupo estudado.
A partir dos anos 80 os estudos sobre comportamento e necessidades informacionais
deixaram de enfatizar os sistemas propriamente ditos (paradigma físico) e passaram
a valorizar o usuário (paradigma cognitivo),
especialmente as características contextuais e individuais que influenciavam suas
necessidades, atribuindo mais ênfase ao
seu papel na transferência da informação.
Para um melhor entendimento e de acordo
com Wilson (1999, p.263, tradução nossa),
subconjuntos do comportamento informacional são:


Information behavior (Comportamento
informacional): como já mencionado,
pode ser definido como campo mais geral de investigação;



Information-seeking behavior (Comportamento de busca informacional): é um
subconjunto do campo information behavior, preocupa-se com a variedade de
métodos que os usuários utilizam para
descobrir e ter acesso a fontes informacionais. A busca de informação é a conseqüência da necessidade de satisfazer
algum objetivo;



Information search behavior (Comportamento de busca em sistemas de informação): é um subconjunto do information behavior, preocupa-se com a relação dos usuários da informação e os
sistemas de informação baseados em
computadores.

O estudo do comportamento informacional
abrange uma ampla variedade de estudos,
modelos e teorias desenvolvidos, uns mais
focados em necessidade informacional,
outros em busca informacional e outros
ainda em uso da informação para poder
explicar os vários tipos de comportamento
informacional humanos.
Com base nas definições acima, entendese que o foco desta pesquisa se insere no
conceito de comportamento de busca de
informação (information seeking behavior),
pois esse tem a finalidade de compreender
o processo de busca intencional do usuário
e conseqüentemente com as fontes informacionais.
3. Procedimentos Metodológicos
Esta pesquisa de caráter exploratório possibilitará entender as razões e motivações
subentendidas para determinadas atitudes
e comportamentos dos indivíduos e segundo Gil (1999, p.43), “[...] as pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”,
além disso, este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido
é pouco explorado.
Além do caráter exploratório da pesquisa,
adotou-se a abordagem qualitativa. Contudo, para que se possa fazer uma análise
qualitativa, o método escolhido para coleta
de dados será a realização de entrevistas
que permitirá conhecer melhor e ter uma
interação maior com o entrevistado, e assim
conhecer mais a fundo sua opinião, dados
subjetivos, dando liberdade para que o
pesquisado se expresse melhor e assim
possibilitará ao pesquisador obter as informações necessárias ao desenvolvimento
da pesquisa.
Os sujeitos de pesquisa serão 10 cirurgiões-dentistas atuantes em clínicas no município de Araraquara e 10 cirurgiõesdentistas atuantes em clínicas do município
de Marília, selecionados aleatoriamente.
Em seguida, entrar-se-á em contato com
esses cirurgiões-dentistas, lhes apresen-
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tando esta pesquisa, sua proposição e objetivos, para que se possa marcar um dia e
horário para a entrevista. Os sujeitos participantes não serão identificados, mantendose o sigilo e preservando-se sua idoneidade
física e moral.
O roteiro para entrevista passará por um
estudo piloto, aplicando-se a dois cirurgiões-dentistas, para assim verificar o desempenho do instrumento de coleta de dados elaborado e efetuar as possíveis correções e melhorias que se fizerem necessárias. Os dados coletados pela realização
das entrevistas serão organizados, transcritos e sistematizados para posterior construção de categorias de análise por meio do
agrupamento das respostas de cada questão, subsidiado pelos modelos de busca de
informação de Wilson (1996), o de Leckie,
Pettigrew e Sylvain (1996) e outras pesquisas sobre o tema. Para análise dos re-

sultados será utilizada a técnica de análise de conteúdo.
4. Resultados Parciais
A presente pesquisa encontra-se em fase
de levantamento bibliográfico e revisão de
literatura.
5. Considerações Parciais
Pretende-se com esse estudo exploratório
contribuir com o desenvolvimento de pesquisas sobre o Comportamento Informacional de cirurgiões-dentistas, tendo em vista a
identificação de escassas pesquisas que
focam os profissionais cirurgiões-dentistas
atuantes em clínicas, principalmente estudos em âmbito nacional.
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Resumo
Este estudo analisa o instrumento de avaliação
de competência informacional Information
Literacy Test (ILT) do Center for Assessment
and Research Studies (CARS) da James
Madison University. Por meio da análise de
conteúdo, objetivamos analisar as habilidades
informacionais abordadas por este instrumento,
confrontando o resultado com a literatura. Como
resultados parciais, identificamos que as
habilidades abordadas por este instrumento não
visam somente a recuperação da informação,
mas também a maneira que o indivíduo deve
entender os diversos recursos e fontes para a
apropriação e comunicação da informação.

Palavras-Chave: Competência Informacional;
Avaliação de Competência Informacional;
Instrumento de Avaliação.
1. Introdução
Com o desenvolvimento das tecnologias da
informação e comunicação (TICs), o universo
informacional apresenta-se de forma conflitante
para os indivíduos, tornando cada vez mais
difícil localizar e apropriar informações
confiantes. Tal configuração evidencia a
necessidade
dos
indivíduos
possuírem
habilidades para acessar, buscar, localizar,
recuperar, filtrar, apropriar e comunicar a
informação. Tais ações são denominadas de
competência informacional.
A competência informacional pode ser definida
como um conjunto de habilidades – entendidas
como a capacidade de aplicar e fazer uso
produtivo do conhecimento adquirido – que um
indivíduo necessita dominar para lidar com os
diversos recursos informacionais existentes
(jornais,
revistas,
livros,
dicionários,
enciclopédias,
Internet
etc.)
de
forma
independente.

Abstract
This study examines the information literacy
assessment tool Information Literacy Test (ILT)
of the Center for Assessment and Research
Studies (CARS) of James Madison University.
Through content analysis, we purpose to
analyze the information skills this instrument,
comparing the result with the literature. As
partial results, we identified that skills addressed
by the instrument not only aim at information
retrieval, but also way that the people must
understand the resources and information’s
sources for appropriation and communication.

Keywords: Information Literacy; Information
Literacy Assessment; Information Literacy Tool.

Na educação constata-se a necessidade de um
aprendizado contínuo, que desperte a
capacidade de análise e auxilie o resgate da
cidadania. Adquirir capacitação no uso da
informação representa um elemento essencial
na educação moderna (HATSCHBACH, 2002,
p.11). Uma das formas que as universidades
têm
de
desenvolverem
habilidades
informacionais nos estudantes é a de implantar
um programa de competência informacional no
currículo, cuja finalidade é auxiliar profissionais
na elaboração de atividades de competência
informacional em instituições de ensino. Para a
elaboração de programas de competência
informacional existem normas que foram
estabelecidas para nortear quais habilidades,
conhecimentos e atitudes os estudantes de
graduação necessitam desenvolver para serem
capazes de lidar de forma efetiva com a
informação referente à sua formação satisfatória
nos cursos de graduação e posterior exercício
profissional.
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As normas “[...] definem os resultados que
devem ser avaliados para demonstrar a
aquisição da competência em informação dos
estudantes do ensino superior” (NEELY;
SULLIVAN, 2006, p.17). A avaliação é
fundamental para a demonstração dos
resultados dos programas institucionais, do
desempenho do corpo docente e da
aprendizagem dos alunos. Para aplicação da
avaliação, encontra-se na literatura uma
variedade de métodos para averiguar a
competência
informacional:
simulações,
relatórios,
entrevistas,
questionários,
observações, portfólios, grupos de foco, testes
tradicionais entre outros. Através destes
instrumentos se obtém dados que permitem
mensurar se os estudantes estão assimilando
os conhecimentos transmitidos.
No Brasil, percebe-se um crescimento nas
pesquisas voltadas para a temática de avaliação
da competência informacional, por haver uma
preocupação imensa com a formação de futuros
profissionais e com a sua atuação em um
mercado de trabalho competitivo. Estudos deste
tipo são encontrados em Mata (2009) que
avaliou as habilidades informacionais de
graduandos de Biblioteconomia da Região
Sudeste; Carranga (2008) que mensurou as
competências informacionais de graduandos de
duas Universidades Estaduais; Melo (2008)
aferiu as competências informacionais de
graduandos de Biblioteconomia da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB); Ramalho (2008)
avaliou as habilidades de estudantes do ensino
fundamental da rede pública da cidade de
Marília-SP; e Barbosa (2008) que avaliou as
habilidades informacionais de estudantes de
Arquivologia da Universidade Federal da Bahia
– UFBA.
No
entanto,
pesquisas
que
tratam
especificamente dos instrumentos de avaliação
de competências informacionais não são
abordadas em âmbito nacional. Levando em
consideração o exposto, a proposta do presente
estudo é analisar o instrumento Information
Literacy Test (ILT) da James Madison
University. Nesta perspectiva, objetivamos
identificar
as
habilidades
informacionais
abordadas neste instrumento e compará-lo com
a literatura sobre o tema, a fim de verificar se
este inclui o que é tratado como essencial e
primordial nas discussões sobre a temática de
competência informacional.

2. Referencial Teórico

O mundo sempre foi impulsionado pela
informação, independente do meio que seja
utilizado para transmiti-la ou da época em que
se vive. A informação é um recurso básico para
o desenvolvimento em qualquer campo do
conhecimento e da atividade humana, pois
vivemos em um mundo “imerso” por
informações utilitárias, científicas e acadêmicas.
Neste âmbito, é imprescindível reconhecer qual
informação é a mais pertinente a uma
necessidade informacional, já que todo
indivíduo
[...] tem por natureza a curiosidade
e a criatividade, o que implica em
constante questionamento das
diferentes situações a que está
sujeito a enfrentar e, para
compreender a realidade em que
vive, requer acesso e uso da
informação de forma inteligente
(BELLUZZO, 2006, p.80).
Tendo em vista este cenário, para que os
indivíduos mantenham-se atualizados, torna-se
necessário que dominem o uso de ferramentas,
suportes tecnológicos e diversos recursos
informacionais priorizando a localização,
recuperação, apropriação e compartilhamento
da informação de forma ética. Tais habilidades
são
denominadas
de
competência
informacional.
De acordo com o Comitê de Competência
Informacional da American Library Association
(ALA) (1989, p.1 apud DUDZIAK, 2001, p.32)
para uma pessoa ser competente em
informação, esta
[...] deve ser capaz de reconhecer
quando
uma
informação
é
necessária e deve ter a habilidade
de localizar, avaliar e usar
efetivamente a informação [...]
Resumindo,
as
pessoas
competentes em informação são
aquelas
que
aprenderam
a
aprender. Elas sabem como
aprender, pois sabem como o
conhecimento é organizado, como
encontrar a informação e como
usá-la de modo que outras pessoas
aprendam a partir dela.
A competência informacional deve ser vista
como um aspecto relevante no contexto social,
constituindo-se em um processo contínuo de
interação e internalização de embasamentos
conceituais e atitudinais, em busca da geração
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de conhecimento ao cotidiano das pessoas ao
longo da vida. É por meio do desenvolvimento
de competências informacionais que o indivíduo
se apropria das informações correspondentes
as suas necessidades informacionais de forma
mais proveitosa.
Frente o exposto, destacamos o papel social
que a competência informacional exerce na
sociedade: o indivíduo competente em
informação participa ativamente da construção
de conhecimento e da sociedade, uma vez que
incorpora habilidades, atitudes, conhecimentos
e valores em relação ao processo de busca,
recuperação, apropriação e comunicação da
informação. Para isso, a avaliação da
competência informacional é um elemento
importante para verificar quais habilidades
informacionais os indivíduos dominam ou ainda
se estão incorporando as habilidades que lhe
estão sendo ensinadas num dado momento.
A avaliação da competência informacional
possibilita
determinar
os
efeitos
e
transformações
que
os
programas
de
competência informacional proporcionam para a
instituição, para os membros da instituição e
principalmente para os discentes, por isso
considera-se que “[...] a avaliação é uma parte
de um processo contínuo de melhoria”
(RADCLIFF et al., 2007, p.4).
A avaliação, quando relacionada ao ensino
[...] deve ser uma atividade
sistemática e contínua, integrada
ao processo educativo, que tem
como objetivo proporcionar o maior
número de informação para a
melhoria
desse
processo,
reajustando
seus
objetivos,
revisando criticamente projetos e
programas, métodos e recursos,
facilitando a máxima ajuda e
orientação aos alunos (ARENAS,
2007, p.215).
O objetivo da avaliação está pautado na
verificação de habilidades, atitudes e valores
relacionados
ao
processo
de
busca,
recuperação, apropriação e comunicação da
informação adquiridos pelos indivíduos e não na
mensuração de conhecimento. A avaliação
pode ser diagnóstica, somativa e formativa e
tem como função apontar, acompanhar e
possibilitar a apropriação de aspectos que
devem ser trabalhados nos programas de
competência e no aproveitamento do discente,

indicando a necessidade de adaptação e
aperfeiçoamentos.
Existem diversos métodos para avaliar a
competência
informacional,
dentre
eles
destacamos: simulações, relatórios, entrevistas,
questionários, observações, portfólios, grupos
de foco, entre outros. Em estudo recente, Walsh
(2009, p.21) concluiu que 34% dos estudos
sobre avaliação de competência informacional
utilizaram o método de questões de múltipla
escolha para mensurar as habilidades dos
estudantes por ser a forma mais eficaz de
avaliar grandes grupos de pessoas.
Dentre os diversos instrumentos de múltipla
escolha existentes, alguns vêm se destacando,
pois vêm sendo utilizados e aperfeiçoados há
alguns anos em larga escala e podem ser
adaptados e utilizados por outras instituições,
pois não tratam apenas de aspectos específicos
de sua instituição de origem. Dentre vários,
podemos destacar o ILT desenvolvido pelo
CARS da James Madison University localizada
em Washington. Ele foi desenvolvido com base
nos padrões 1, 2, 3 e 5 da norma Information
Literacy Competency Standards for Higher
Education da Association of College and
Research Libraries (ACRL) (2000).

3. Procedimentos Metodológicos
Em relação aos seus objetivos, esta pesquisa
caracteriza-se como bibliográfica, de caráter
teórico. A análise dos dados é qualitativa,
utilizando-se a análise de conteúdo, pois
relatará “[...] trechos (não-tabulados) que
ilustram categorias em particular” (WILKINSON,
2004 apud SILVERMAN, 2009, p.151). Como
categoria de análise, elencamos as habilidades
informacionais abordadas pelo Information
Literacy Test (ILT) da James Madison University
e comparamos com a literatura sobre o tema, a
fim de verificar se este inclui o que é tratado
como essencial e primordial nas discussões
sobre a temática de competência informacional.

4. Resultados Parciais
O Information Literacy Test (ILT) permite que os
alunos revisem as questões respondidas antes
de submetê-las para a análise dos dados.
Depois de diversas aplicações na universidade
onde o teste foi desenvolvido, os responsáveis
pelo
desenvolvimento
do
instrumento
designaram que o indivíduo que acerta 90% do
teste é considerado avançado e ao acertar 65%
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do teste é considerado proficiente em
competência informacional (WISE et.al. 2009,
p.10). O teste contém 60 questões de múltipla
escolha que estão distribuídas nos seguintes
padrões da Association of College and
Research Libraries (ACRL) (2000):
Padrão 1: determina a natureza e nível da
informação que necessita (12 questões – 20%
do teste): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,12, 13, 53;
Padrão 2: acessa a informação que necessita
de forma eficaz e eficiente (19 questões – 32%
do teste): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34;
Padrão 3: avalia a informação e suas fontes de
forma crítica e incorpora a informação
selecionada
a
sua
própria
base
de
conhecimentos e a seu sistema de valores (19
questões – 32% do teste): 3, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54;
Padrão 5: compreende muito dos problemas e
questões econômicas, legais e sociais que
cercam o uso da informação, e acessa e utiliza
a informação de forma ética e legal (10
questões – 17% do teste): 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64,65 (WISE et al. 2009, p.4).
Ao confrontarmos as habilidades abordadas por
este instrumento com a literatura, percebemos
que a competência informacional não se
restringe
somente
à
recuperação
de
informações. Na atual sociedade caracterizada
por informações tendenciosas e conflitantes, ter
habilidades para entender os diversos recursos
e fontes é imprescindível para a apropriação e
comunicação da informação. É necessário
identificar quais fontes de informação são
confiáveis e quais não são, detectar
informações ambíguas e incoerentes. E mais:
[...] significa distinguir fato, opinião,
ponto de vista, propaganda. Inclui o
reconhecimento de omissões e
erros na lógica, assim como a
noção de direitos autorais. Neste
sentido, a avaliação crítica é
essencial para a seleção das
informações, pois leva à autonomia
intelectual, ao aprender a pensar
por si mesmo (DUDZIAK, 2001,
p.63).
Estas
competências
desenvolvem
o
pensamento crítico dos indivíduos, uma vez que
determinam a natureza e a extensão de sua
necessidade de informação e auxiliam na
capacidade de avaliar as fontes confiáveis.

Estas habilidades vão ao encontro aos objetivos
da competência informacional propostos por
Dudziak (2001, p.143-46), dentre os quais
destacamos os seguintes: identificam potenciais
fontes informacionais, em variados formatos e
níveis de profundidade; são capazes de
identificar e manusear fontes potenciais de
informação de forma efetiva e eficaz; estão
familiarizados com as várias mídias de
informação, incluindo jornais, revistas, televisão,
Internet, pessoas; sabem como o mundo da
informação é estruturado, como acessar as
redes formais e informais de informação;
constroem e implementam estratégias de busca
planejadas e efetivas; redefinem as estratégias
de ação; criam um sistema de organização da
informação,
registrando
as
informações
pertinentes para futuros usos; usam e
comunicam a informação, com um propósito
específico, individualmente ou como membro de
um grupo, gerando novas informações e criando
novas necessidades informacionais; organizam
conteúdos;
articulam
conhecimentos
e
habilidades na construção de produtos ou
atuações informacionais; manipulam textos
digitais, imagens, dados, ferramentas de
apresentação e redação; sabem comunicar
apropriadamente suas idéias, incorporando
princípios de planejamento comunicacional e de
abertura ao diálogo; consideram as implicações
de suas ações e dos conhecimentos gerados,
incluindo os aspectos éticos, políticos, sociais e
econômicos extrapolando para a formação da
inteligência; e identificam e discutem questões
relativas à propriedade intelectual.
Tais habilidades fornecem a condição de
exercer a autonomia intelectual, condição
essencial para as atitudes de iniciativa, decisão,
domínio cultural, domínio lógico (saber pensar e
resolver) e psicológico (perceber os significados
e significações), permitindo aprender a
aprender, assimilando, criticando, refletindo e
aprimorando as informações.
O presente estudo encontra-se em fase de
construção do corpo teórico e análise de dados
parciais. Pretendemos contribuir para a área da
Ciência da Informação no sentido de
proporcionar um referencial teórico aos
profissionais da área sobre o tema Avaliação de
Competência Informacional, bem como realizar
um estudo mais detalhado dos instrumentos de
avaliação das habilidades dos indivíduos, pois
“[...] revisar os métodos e técnicas existentes de
avaliação de competência informacional se
vislumbra como novas linhas para aprofundar o
tema” (MENESES PLACERES, 2008, p.8).
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5. Considerações Parciais
Constatamos que a competência informacional
não se restringe somente à recuperação da
informação, pois esta desenvolve o senso crítico
do indivíduo em relação ao universo
informacional, fazendo com que este além de
possuir habilidades para recuperar informações,
tenha habilidades e atitudes para analisar,
avaliar, apropriar e comunicar de forma ética as
informações, ações imprescindíveis para
manter-se atualizado na Sociedade da
Informação.
Estudos sobre instrumentos de avaliação de
competência informacional são importantes,
pois oferecem insumos para a mensuração dos
resultados e propõe novos caminhos para a
implementação de projetos de competência
informacional, já que apontam o que deve ser
melhorado em termos de aprendizagem dos
estudantes e aperfeiçoamento dos programas
de
desenvolvimento
de
habilidades
informacionais.
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Resumo
Este projeto visa a elaboração de um modelo de
gestão do conhecimento científico baseado nas
necessidades e especificidades do Departamento de Ciência da Informação (DCI) da UNESP e
embasado pela literatura, cujo diagnóstico obtido junto aos professores/pesquisadores do DCI
poderá validá-lo.
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Abstract
This project aims the elaboration of a scientific
knowledge management model based on needs
and specificities of the Information Science Department (ISD) of Unesp and based on the literature, whose diagnostic obtained from the
ISD`s professors/researchers can validate it.

Keywords: Knowledge Management; Scientific
Knowledge; Universities.

Conhecimento Científico; Universidades.

1. Introdução
A preocupação com os fluxos de dados,
informação e conhecimento em organizações de todos os seguimentos tem feito
com que os gestores busquem ações, ferramentas e políticas que propiciem o tratamento desses elementos de forma a garantir seu acesso, uso e compartilhamento.
A gestão do conhecimento (GC) utiliza métodos, técnicas e ferramentas com o objetivo de propiciar uma cultura positiva em relação à geração, socialização e uso de conhecimento em um determinado ambiente.
Cada ambiente organizacional dispõe de
particularidades distintas e, assim, para
encontrar o melhor caminho para a prática
de GC em uma determinada instituição,
deve-se levar em conta a natureza, os objetivos, a cultura e outras especificidades
desse ambiente.
Em instituições de ensino a aplicação sistemática da GC é notada nos últimos anos.
As universidades são responsáveis por
grande parte da construção de conhecimento científico. Ressalta-se que uma grande

parte do conhecimento gerado por uma
universidade se encontra dispersa, sem
sistematização e passível de perda. Sem
tratamento adequado esse conhecimento
fica limitado à pessoa e/ou grupo que o
detém, não podendo ser compartilhado,
reelaborado e transmitido de forma a gerar
novo conhecimento.
Dessa forma, pretende-se propor um modelo de gestão do conhecimento que atenda
as necessidades do conhecimento científico
gerado pelo Departamento de Ciência da
Informação (DCI) da Universidade Estadual
Paulista (UNESP), campus da cidade de
Marília, interior paulista. Através do estudo
da literatura pertinente ao assunto e da investigação das características e especificidades do DCI espera-se a construção de
um modelo de GC que será submetido à
apreciação/avaliação dos docentes / pesquisadores do DCI.
2. Referencial Teórico
A ciência na visão de Maslow (1954, p.62
apud MASLOW, 1974, p.206) “[...] tem suas
origens nas necessidades de conhecer e
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compreender (ou explicar), isto é, nas necessidades cognitivas [...]”. Dessa forma, a
ciência pode ser considerada como uma
atividade inerente ao ser humano; o homem
desde sempre busca explicações para os
acontecimentos internos e externos ao seu
corpo.
É dessa forma que o conhecimento é criado
segundo Polanyi (1966), através da interação do homem com objetos externos ao
seu corpo, através das experiências sofridas pelo corpo humano.
Von Albada (1974, p.136) afirma que o conhecimento científico é fruto do trabalho
humano. É a elevada capacidade de processamento mental que o homem detém
cujas características o diferencia de outros
seres vivos e permite desenvolver atividades complexas, como a Ciência.
A Ciência não interessa ser isolada apenas
ao grupo especialista que a produziu, mas a
sociedade em sua totalidade. Como explica
Von Albada (1974, p.136) “[...] os estudos
científicos se tornaram numa condição necessária para o bom funcionamento da sociedade”. A Ciência constrói conhecimento
especialista que é revertido em ações.
As universidades são o celeiro de grande
parte do conhecimento científico produzido,
portanto, se constituem em ambientes cujas
atividades estão voltadas ao desenvolvimento de pesquisa, seja para a formação
de indivíduos, para a construção e reelaboração de conhecimento, seja para a difusão
de novos saberes para diferentes campos
científicos.
As universidades segundo Neves (2002,
p.56) detêm “[...] papel estratégico no processo de desenvolvimento científico e tecnológico do país”. As universidades são
peças-chave para o desenvolvimento de um
país, não apenas em termos científicos,
mas também no âmbito social, político e
tecnológico.
Como explica Bovo (2003, p.16)
[...] a contribuição insubstituível do
trabalho científico universitário consiste na formação de capital humano e, a partir dele, no seu poder de

multiplicar para a economia e para
a sociedade os frutos de seu trabalho especializado (BOVO, 2003,
p.16).

A profissionalização da Ciência trouxe aos
pesquisadores uma autonomia importante
na condução de suas pesquisas e, ao
mesmo tempo, uma reciprocidade, ou seja,
cumprir com as responsabilidades que explícita ou implicitamente aceitou (HABERER, 1974, p.123).
O conhecimento científico em uma universidade, mesmo ocorrendo de forma profissional, não pode perder suas raízes, como
a responsabilidade em relação ao desenvolvimento da Ciência e as implicações que
isso pode acarretar ao planeta e a vida das
pessoas.
Em grande parte das universidades, os professores e pesquisadores têm a autonomia
de desenvolver suas pesquisas de acordo
com o próprio interesse científico, bem como desfrutam do direito de escolher, dentro
de certas limitações, quais os caminhos irão
usar para publicar e divulgar seu trabalho.
Essa dinâmica propicia que haja grande
quantidade de fontes possíveis para a recuperação do conhecimento produzido no
interior das universidades, fator que dificulta
o seu acesso.
Sistematizar o conhecimento gerado dentro
das universidades é importante não apenas
para a própria instituição, mas também para
outros seguimentos da sociedade à qual ela
faz parte. Assim, o desenvolvimento de
políticas, ações e instrumentos aplicados a
sistematização do conhecimento científico
se faz necessário.
A gestão do conhecimento (GC) desenvolve
ações baseadas em modelos, métodos,
técnicas e ferramentas para capturar, sistematizar e disseminar conhecimento em
um determinado ambiente. Para Valentim
(2003) a GC é um “[...] conjunto de estratégias para criar, adquirir, compartilhar e utilizar ativos de conhecimento”. A GC é um
dos caminhos pelos quais o conhecimento
científico pode ser tratado de forma a garantir uma maior consistência na recuperação e uso desses conteúdos.
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A autora menciona que a gestão do conhecimento será responsável não apenas pela
sistematização do conhecimento, mas também por sua socialização. A GC não só
mapeia e sistematiza o conhecimento, ela
também se preocupa com sua produção e
disseminação. Ela envolve pessoas e ambiente, criando meios para que o conhecimento seja criado, sistematizado e compartilhado (VALENTIM, 2005, p.2).
A GC tem suas origens em organizações
privadas, mas o setor público já utiliza a
gestão do conhecimento em suas atividades há algum tempo. As universidades públicas, por exemplo, se constituem em um
campo fértil para a aplicação das práticas
de GC, visto que têm como foco a construção e a difusão de conhecimento. Segundo
Leite (2007) as universidades trazem uma
atividade intensa de criação de conhecimento, tornando-se assim necessário a
aplicação da GC nesses ambientes.
Segundo Leite e Costa (2007, p.92)
Iniciativas de gestão do conhecimento devem necessariamente
considerar as características do
ambiente do qual são implementadas [...] comunidades de naturezas
distintas requerem modelos de gestão do conhecimento que atentem
para as suas especificidades.

Leite e Costa (2007, p.92) destacam os
processos de comunicação científica, a
natureza da produção do conhecimento
científico, a estrutura e o comportamento de
comunidades científicas e a cultura, como
particularidades do ambiente acadêmico
que devem ser assistidas quando se pretende construir um modelo de gestão do
conhecimento para esse tipo de ambiente.
A comunicação do conhecimento científico
se dá de forma particular e seu mapeamento depende de diversos fatores internos e
externos a instituição. Essas estruturas devem ser mapeadas e analisadas para o
delineamento do modelo de GC.
Segundo Meadows (1999, p.vii) “[...] a comunicação situa-se no próprio coração da
Ciência. É para ela tão vital quanto à própria pesquisa [...]”. Sem a comunicação o

conhecimento criado através das atividades
desenvolvidas no interior da universidade
não pode ser disseminado e, assim, fica
limitado a um único indivíduo e/ou grupo.
Sem disseminação o conhecimento não é
compartilhado e reelaborado, por esse motivo o curso de desenvolvimento da Ciência
é prejudicado.
Para Leite e Costa (2007, p.98) “[...] a comunicação científica é o substrato fundamental para o desenvolvimento da gestão
do conhecimento científico no contexto acadêmico”.
A Universidade Estadual Paulista “Julio de
Mesquista Filho” (Unesp) se diferencia das
demais universidades por sua estrutura
multi-campi, estando localizada em 23 cidades do Estado de São Paulo, interferindo
assim em diversas regiões e participando
efetivamente do desenvolvimento do Estado como um todo.
A Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, campus de Marília, interior paulista,
abriga nove dos cento e vinte cursos em
nível de graduação, e cinco dos cento e
quatro cursos em nível de pós-graduação
da Universidade, entre eles os cursos de
Biblioteconomia e Arquivologia em nível de
graduação e o Programa de PósGraduação em Ciência da Informação em
nível de pós-graduação, que integram o
Departamento de Ciência da Informação
(DCI).
O DCI tem uma expressiva produção de
conhecimento no âmbito da área de Ciência
da Informação. A prática da investigação
científica é evidente, fato que pode ser notado nas atividades realizadas pelos seis
grupos de pesquisa, coordenados por oito
dos dezoito docentes que integram o referido Departamento,
[…] envolvendo e integrando professores, alunos e profissionais, visando à reflexão, criação e reelaboração de conhecimento em diferentes linhas de pesquisa em Ciência da Informação (GARCIA, 2009,
p.24).

A Ciência da Informação é uma área do
conhecimento que vem se desenvolvendo e
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se consolidando como campo científico ao
longo das últimas décadas. Ela emergiu
como um campo científico durante a Década de 60 (SARACEVIC, 1996, p.45), e por
ser um campo que se vale de práticas de
outras áreas do conhecimento, muitas vezes seus fundamentos teóricos se confundem com outros campos científicos.
Sistematizar e mapear o conhecimento no
âmbito da CI implica também em contribuir
para o desenvolvimento da CI, pois uma
necessidade é conhecer as correntes e
tendências teóricas das escolas de CI existentes no país. Dessa forma, seria possível
identificar os fundamentos da área, bem
como mapear as tendências futuras para o
crescimento da área no país.
Apesar de toda e qualquer atividade humana utilizar dados, informação e conhecimento para seu desenvolvimento é na Ciência
da Informação, em parceria com outros
campos científicos, que se desenvolve reflexões, produtos e serviços para garantir
que o uso desses três elementos seja o
mais bem sucedido possível para qualquer
seguimento que os necessite.
Segundo Bertram Brookes (1980) a CI não
deve apenas organizar documentos, mas
também conhecimento. Brookes se pauta
na idéias de Karl Popper para afirmar que a
Ciência da Informação deve se preocupar
da mesma forma com as questões relacionadas ao conhecimento.
Diferentemente da maioria dos filósofos
Karl Popper defende a existência de três
mundos: o físico e o mental (também considerado pela grande parte dos filósofos) e
um terceiro mundo, o mundo do conhecimento objetivo. Esses três mundos estão
em constante interação (BROOKES, 1980).
Segundo Magee (1973) a filosofia de Popper é uma filosofia de ação; ele liga o mundo natural ao mundo social. Popper (1957,
p.56 apud Magee, 1973, p.39) afirma que
“[...] a ciência ganha significância como
uma das maiores aventuras espirituais que
o homem conheceu”. Ele relaciona a Ciência de maneira direta à vida do homem.

Dessa forma, Popper apresenta a idéia de
um terceiro mundo, um mundo autônomo,
embora criado pelo homem. Na concepção
de Popper o mundo 3
[...] é o mundo das idéias, da ciência, da linguagem, da ética, das
instituições – em suma, da nossa
herança cultural – na medida que
esta herança está codificada e preservada em objetos do mundo 1
(MAGEE, 1973, p.62).

Brookes (1980, p.128) explica que o trabalho prático dos cientistas da informação é
[...] coletar e organizar para o uso
dos artefatos do mundo 3. E a tarefa teórica é o estudo das interações
entre os mundos 2 e 3, [...] e, também, se for possível, ajudar na organização do conhecimento além
dos documentos para uso mais efetivo (BROOKES, 1980, p.128).

O mundo 3 e seus artefatos têm papel fundamental para a memória da sociedade, ele
é essencial para a consolidação do conhecimento apreendido, para sua transmissão
e reelaboração por consequência. Os avanços sofridos pela humanidade muito dependeram dessa capacidade de registro e
transmissão de conhecimento, portanto, a
Ciência da Informação tem papel fundamental para a organização desse terceiro
mundo.
A interação entre a CI e a GC é reconhecida como parte do escopo interdisciplinar
dessas duas áreas do conhecimento. Como
método a GC pode auxiliar a CI, reconhecida aqui como campo científico, a se organizar e se desenvolver através da sistematização, acesso e compartilhamento do conhecimento científico.
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa a ser realizada é de natureza
qualitativa do tipo descritivo-exploratória. O
universo pesquisado refere-se ao Departamento de Ciência da Informação (DCI) da
Universidade Estadual Paulista “Julio de
Mesquita Filho”, Unesp Campus da cidade
de Marília, Estado de São Paulo.
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Na primeira etapa da pesquisa será realizado o levantamento e a análise bibliográfica
da literatura nacional e internacional pertinente ao assunto abordado, objetivando
recolher subsídios que sustentem a proposta da pesquisa, bem como construir alicerces para a elaboração do modelo proposto.
Em concordância com os objetivos da pesquisa será realizado um estudo descritivo
do DCI, com vistas a levantar suas características, necessidades e especificidades. Os
dados e informações serão levantados através da análise de documentos e de um
questionário estruturado.
A partir dos dados e informações levantados dos dois estudos preliminares, será
construído um modelo de gestão do conhecimento para o DCI.
Posteriormente, será aplicado o método
Delphi Crítico entre os professores do DCI,
para validar o modelo proposto entre os
sujeitos diretamente relacionados com o
conhecimento elaborado pelo DCI. Através
da exposição do método aos docentes individualmente, será levantada a opinião desses indivíduos a respeito do modelo.
O método será aplicado em diferentes rodadas e após a primeira rodada, as respostas individuais de cada um dos docentes
serão compartilhadas, sem identificação de
autoria. Dessa forma, a opinião de cada um
poderá ser apreciada por todos sem que
fatores externos influenciem a decisão final
dos docentes.
Após o final das rodadas, espera-se ser
possível estabelecer o modelo proposto
com base na literatura analisada, e nas
especificações e opiniões dos docentes que
constituem o referido Departamento.
A tabulação, análise e interpretação dos
dados coletados também fornecerão parâmetros para o estabelecimento de políticas
de incentivo à gestão do conhecimento em
instituições de ensino superior como forma
de incentivar o compartilhamento, disseminação e reelaboração de conhecimento.

4. Considerações Parciais
As universidades produzem imenso volume
de conhecimento em um processo contínuo. Porém, grande parte desse conhecimento nunca foi sistematizada adequadamente, por isso muito se perdeu ao longo
dos tempos justamente por não ter sido
formalmente registrado.
O conhecimento gerado por uma instituição
de ensino carrega particularidades que não
podem ser comparadas a outros tipos de
organizações, assim há a necessidade do
desenvolvimento de modelos, técnicas,
ferramentas e instrumentos que atendam as
necessidades específicas desse tipo de
ambiente.
A gestão do conhecimento ainda é pouco
aplicada às instituições de ensino e uma
das justificativas para este fato pode estar
relacionada à falta de clareza quanto ao
uso dos modelos, métodos, técnicas e ferramentas de GC aplicados aos ambientes
universitários.
A construção de um modelo de gestão de
conhecimento voltado ao conhecimento
científico pode incentivar o uso da GC em
universidades, garantindo assim que uma
maior parcela do conhecimento gerado por
essas instituições seja sistematizada, disseminada, apropriada e reelaborada.
Essa ação pode proporcionar um desenvolvimento intelectual para a instituição que a
pratica, aumentando a visibilidade de seu
conhecimento dentro e fora do próprio ambiente organizacional, auxiliando também o
crescimento das diferentes áreas do conhecimento.
O Departamento de Ciência da Informação
da UNESP constrói conhecimento na área
de Ciência da Informação (CI), cujo conhecimento gerado é valioso para a comunidade da área de CI, visto que contribui para o
desenvolvimento da área tanto dentro quanto fora da instituição. Assim, o conhecimento gerado por um indivíduo ou grupo pode
ser tratado de forma a torná-lo disponível
para um maior número de pessoas, propiciando sua disseminação, compartilhamento
e reelaboração de conhecimento.
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A construção de um modelo de GC possibilita a adoção, readequação e aplicação do
conhecimento por outras instituições que o
desejarem fazer. Dessa forma, a prática de
GC em instituições de ensino e pesquisa
pode ser difundida dentro e fora do país.
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Resumo

Abstract

A Análise do Discurso tem sido essencial para
compreendermos o funcionamento da linguagem. É por meio da informação mediada no
discurso que a ideologia torna possível a relação entre o pensamento, a linguagem e o mundo. Este resumo apresenta uma descrição preliminar de pesquisa sobre a mediação da informação por meio dos editoriais da Folha Universal com o objetivo de analisar a relação desse
discurso com a Ciência da Informação e principalmente com os fiéis (leitores) e a sociedade.
Palavras-Chave: Edir Macedo; Análise do Discurso; Mediação da Informação; Ciência da
Informação.

The discourse analysis has been essential to
understand the workings of language. It is
through mediated information in the speech that
ideology makes possible the relationship will be
between thought, language and the world. This
summary provides description of preliminary
research on the mediation of information through
the publishing of the Universal Leaf in order to
analyze the relationship between his words and
Information Science and especially those who
believe (readers) and society.
Keywords: Edir Macedo; Discourse Analysis;
Mediation of Information; Information Science.

1. Introdução
A ideia de pesquisar a informação mediada
por um líder evangélico aparece como uma
importante lacuna deixada pela Ciência da
Informação (CI), pois como convencionalmente sabemos a CI tem por prioridade a
necessidade de gerenciar a informação
entre as diversas áreas do conhecimento e
conta com técnicas muito bem definidas de
registro, armazenamento, organização e
disseminação da informação.
No entanto, não se sabe ao certo o que é
esta ciência e do que se ocupa exatamente,
além de não alcançar consenso entre os
autores, tão pouco uma definição que seja
universalmente aceita. É caracterizada,
principalmente, pela diversidade de abordagens, e por enfoques teórico-conceituais
variados e diferenciados de acordo com
cada autor (LOUREIRO; PINHEIRO, 1999,
p.67). Não obstante, restringir o conceito de

CI a apenas alguns campos do conhecimento frente às inúmeras transformações
do mundo moderno, pode ser prejudicial a
esta área e a sua necessidade de dialogar
com outras ciências (CAPURRO, 2003).
Nesse sentido, abordaremos o discurso de
Edir Macedo utilizando o conceito de mediação da informação, ou seja, trataremos da
relação que “[...] está entre duas ou mais
pessoas/coisas, facilita uma relação, serve
de intermediário, sugere algo, sem agir pela
pessoa ou lhe impor alguma coisa” (BICHERI, 2008, p.93). Vale lembrar que, a
informação é mediada em todos a âmbitos
da sociedade e não se restringe a uma determinada atividade ou a apenas um tipo de
profissional. Dessa maneira, escolhemos
um mediador da informação que acreditamos ser uma das mais influentes vozes da
atualidade brasileira, o bispo Edir Macedo.
Sua atuação discursiva e a informação mediada cotidianamente, principalmente por
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meio do jornal Folha Universal, influenciam
a vida e a formação das pessoas, das famílias e, sobretudo da sociedade.
A Folha Universal existe desde 1992, é uma
publicação semanal e já passou do número
930. Possui distribuição gratuita e imprime,
em média, mais de 2,5 milhões de exemplares (equivalente aos grandes jornais de São
Paulo a Folha de S. Paulo e O Estado de S.
Paulo). Tem formato de tablóide, é colorida
e traz notícias variadas desde um destaque
nacional no esporte, até a última IURD inaugurada no mundo. Na página 3i é publicado o editorial do jornal, escrito por Edir
Macedo, intitulado Mensagem.
Em uma leitura inicial foi possível observarmos que os editoriais servem como representação das ideias do bispo acerca dos
principais temas que este considera relevante, como por exemplo: a importância do
Espírito Santo, a necessidade de ir à igreja
e a fraqueza do ser humano diante de
Deus. Utiliza esse espaço também para
fazer críticas às outras religiões ou como
palco para convocar os fiéis a deixarem de
assistir a rede de televisão Globo comparando este canal ao diabo. Nessa perspectiva, pretende-se estabelecer diálogo entre
a AD, a CI e a informação veiculada nos
editoriais escritos por Edir Macedo, buscando compreender esses enunciados, as
estratégias discursivas e principalmente
quais as intenções do sujeito falante e os
vários discursos presentes nessas formações (FOUCAULT, 2009, p.31).
Edir Macedo possui posição discursiva privilegiada, ou seja, ocupa seu lugar de representação em um determinado grupo, e a
significação de suas palavras devem ser
entendidos de acordo com suas posições
ideológicas (ORLANDI, 2003, p.49). Vale
lembrar que conjuntamente com o sujeito
falante e as posições ideológicas presente
nos enunciados dos editoriais da Folha Universal encontra-se a necessidade de compreender o discurso religioso e seus mecanismos de comunicação.

seus objetivos. Vale destacar que não entendemos o usuário (leitor) da Folha Universal como mero receptor do discurso de
Edir Macedo, mas como alguém que interage com esse suporte (contato) sendo que
essa informação só passa a existir no processo de apropriação, ou seja, no momento
da mediação (ALMEIDA JÚNIOR, 2009,
p.97).
Nesse sentido, a informação é entendida
como relevante no momento de sua apropriação, ou seja, na medida em que interage com o usuário e promove mudanças.
Pinheiro e Loureiro ao analisar a informação, destacam a distinção feita por Saracevic acerca da informação e da informação
relevante segundo a qual esta última relacionada à comunicação e a orientação aos
usuários de sistemas de recuperação da
informação. Assim sendo,
[...] efetividade da comunicação do
conhecimento se dá [...] na medida
de sua transmissão de um arquivo
ao outro, ocasionando mudanças.
Portanto, relevância é a medida de
tais mudanças, e a ciência da informação, ao lado da lógica e da filosofia, apresenta-se como disciplina essencial no território dos estudos e reflexões sobre relevância e,
conseqüentemente,
informação
(PINHEIRO; LOUREIRO, 1995).

Essa mediação pode ser feita de várias
maneiras de acordo com a posição discursiva e os interesses do sujeito falante, pois
este de acordo com o local pode empreender adaptações (trocar as palavras) ao discurso religioso fazendo com que obtenha
maior adesão do público (CITELLI, 2007,
p.61).
Dessa maneira, estabelecer um diálogo
entre AD e CI, e perceber que estas dependem de mediar informação para que possam existir, desponta como de fundamental
importância para começarmos esse diálogo.
Tanto a AD como a CI estudam o comportamento da informação em seu processo de
comunicação.

O discurso religioso tem como base de organização a persuasão, ou seja, se utilizam
de mecanismos de persuasão para atingir
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1.1 Objetivos
A partir do exposto, propõem-se os seguintes objetivos para a execução da pesquisa:
1.1.1 Objetivo Geral
Analisar como a informação é mediada no
discurso de Edir Macedo por meio de editorias do jornal Folha Universal e utilizandose da Análise do discurso.
1.1.2 Objetivos Específicos
a) Verificar quais são os principais termos
e conceitos utilizados para dar respaldo
à argumentação do bispo.
b) Transcrever como esses termos e conceitos são definidos no texto.
c) Recuperar as principais citações, feitas
pelo autor, que respaldam essas definições.
d) Compor um quadro comparativo de traços distintivos e constitutivos dos argumentos mediados pelo líder da IURD.
e) Avaliar a utilização dos mecanismos de
linguagem como sintagmas cristalizados, metáforas, função emotiva, etc., e
como essas compõem o discurso religioso.
2. Referencial Teórico
A necessidade urgente de estudar como a
informação é anunciada no discurso de Edir
Macedo, ou seja, qual são suas estratégias
discursivas e como a disseminação dessa
informação influência a vida das pessoas.
As razões sociais para o estudo dessa problemática dentro da CI são infindáveis, já
que os problemas são socialmente construídos e devemos pensar como a CI (que
ainda não tem um objeto de estudo definido) deve direcioná-los. Nesse sentido, estudar a mediação no âmbito dos editoriais
da Folha Universal é essencial, já que o
jornal é lido pela maioria dos fiéis da IURD
(MESQUITA, 2007, p.13). Dessa maneira, a
leitura da Folha Universal “interfere” de fato
na formação do conhecimento dos fiéis e
desponta como fonte de fundamental importância para compreendermos como essa
informação é veiculada, construída e princi-

palmente de que forma interage com os
membros da IURD. Vale lembrar que a leitura (1) é o que realmente propicia a apropriação da informação pelo leitor, como
relata Almeida Júnior (2003, p.35). O tema
é importante também pela necessidade da
CI entender a circulação da informação que
tem influenciado parcela significativa da
população, ou seja, compreender qual informação tem sido aceita como verdadeira,
atualmente, por grupos crescentes das sociedades de acordo com nosso momento
histórico, como bem observa Foucault
(2008, p.34):
[...] uma proposição deve preencher exigências complexas e pesadas para poder pertencer ao conjunto de uma disciplina; antes de
poder ser declarada verdadeira ou
falsa, deve encontrar-se [...] no
verdadeiro.

3. Procedimentos Metodológicos
Este trabalho é de natureza qualitativa. O
método de abordagem e investigação discursiva será a Análise de Discurso. Entendemos que ao utilizar a AD como metodologia, não é possível dissociar o aparato
teórico do aspecto metodológico (FERNANDES, 2008, p.69). Nesse sentido, não
nos preocupamos em formular metodologia,
já que em AD metodologia e teoria são inseparáveis. Para desenvolver análise do
discurso religioso utilizaremos os mecanismos de avaliação sugeridos por Citelli. Acerca da necessidade de compreendermos
os sujeitos, as formações e as posições
discursivas nos apoiaremos em autores da
linha francesa. Devido ao grande número
(930) de edições da Folha Universal fizemos um breve recorte. Assim pretendemos
trabalhar com alguns editoriais dos últimos
três anos, período em que houve importante crescimento nacional e internacional da
IURD, além de relevantes conquistas nos
meios de comunicação.
4. Considerações Parciais
A pesquisa encontra-se em pleno processo
de mutação, devido às constantes leituras
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nesse desenvolvimento inicial. Sabe-se que
é necessário fazer uma fundamentação
epistemológica, já que o tema (mediação
religiosa) rompe as tradições de pesquisas
na área de CI. No entanto, já foi possível
perceber que o trabalho será fundamental,
não só para compreendermos melhor a
importância da informação religiosa na sociedade, mas sua significativa influência na
constituição da ideia de informação e conhecimento.

MESQUITA, W. A. B. Um pé no reino e outro
no mundo: consumo e lazer entre os pentescostais. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre,
v.13, n.28, p.117-144, jul./dez. 2007.
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Resumo

Abstract

O foco desta pesquisa centra-se na produção,
compartilhamento e uso da informação orgânica
no âmbito do processo decisório empresarial.
Conhecer os elementos que envolvem este
processo auxilia enormemente os gestores,
visto que o processo decisório é permeado de
conflitos e diferente percepções. A informação
orgânica, portanto, pode vir a reduzir esses
conflitos, propiciando maior segurança e confiabilidade ao processo decisório, além de dinamizar o tempo das pessoas envolvidas no processo. Nesse sentido, faz-se necessária uma análise mais aprofundada in loco, no que tange a
temática do estudo.

The focus of this research focuses on the production, sharing and use of information in organizational decision-making business. Knowing
the factors that affect this process greatly helps
managers, as decision-making process is filled
with conflicts and different perceptions. The
information determined, therefore, could reduce
these conflicts, providing greater security and
reliability of decision-making process and
streamline the time of people involved in the
process. In this sense, it is necessary a more
detailed analysis on the spot when it comes to
subject of study.

Palavras-Chave: Informação Orgânica; Informação Arquivística; Processo Decisório; Gestão
Informacional.

1. Introdução
Esta pesquisa aborda a relação entre a
informação orgânica e o processo decisório
nas indústrias associadas à Associação
Comercial e Industrial de Marília (ACIM), na
cidade de Marília, Estado de São Paulo,
buscando aprofundar seus determinantes
na tentativa de entender os mecanismos
sobre os quais se apóia. O problema central
da pesquisa refere-se ao pouco e, talvez,
ao inexistente conhecimento por parte dos
gestores, da importância desse tipo de informação como elemento estratégico para a
tomada de decisão em ambientes competitivos. Outro aspecto importante consiste na
ausência de discussões acerca do conceito
de informação orgânica e, também, das
divergências encontradas na literatura da
área em relação às definições e conceitos.

Keywords: Organic Information; Archivist Information; Decision-Making Process; Information
Management.

Nesse sentido, a pesquisa pretende aportar, modestamente, a criação de um espaço
para reflexão sobre esta problemática, a
partir do acompanhamento das indústrias
pesquisadas. Constituindo-se em uma oportunidade para o aprofundamento dos conhecimentos sobre a informação orgânica e
sua relação com o processo decisório. Apresenta como propósito, apontar indicadores que possam contribuir com as indústrias, a fim de que os dados coletados revertam-se em subsídios em prol do benefício das empresas pesquisadas.
O objetivo geral centra-se na análise da
influência da informação orgânica no processo decisório. Os objetivos específicos
são: identificar e caracterizar terminologicamente o conceito de ‘informação orgânica’; analisar os elementos e processos
constitutivos da informação orgânica; analisar os modelos de decisão empresarial;
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verificar de que maneira a informação orgânica é usada no processo decisório das
indústrias pesquisadas.
2. Referencial Teórico
A informação deixou de ser um elemento
comum e passou a exercer papel de destaque, assumindo valor igual ou maior aos
outros recursos organizacionais. Na visão
de McGee e Prusak (1994, p.3) enfrenta-se
a transição de uma economia industrial para uma economia de informação. Nesse
cenário, mais do que a terra ou o capital, a
informação é a força motriz na criação de
riquezas e prosperidade.
A informação é sem dúvida alguma o elemento-chave de qualquer organização. Dispor de informações fidedignas, com qualidade, consistentes, no formato adequado e
no momento certo, auxiliará a organização
a obter vantagem competitiva frente aos
concorrentes. Quanto mais a organização
se conscientizar da importância da informação para seu bom desempenho, e quanto
mais rápido for o acesso a ela, mais fácil
será atingir os objetivos e metas definidas.
A informação quando gerenciada torna-se
um recurso estratégico fundamental para as
organizações, pois trazem muitos benefícios, visto que gera maior competitividade
organizacional no cenário concorrencial.
Como bem enfatiza Valentim et al. (2008,
p.186):
[...] como qualquer outro recurso, a
informação deve ser reconhecida
por sua importância na estrutura
organizacional, visto que é insumo
básico para o desenvolvimento das
diversas atividades estratégicas, táticas ou operacionais.

A informação é insumo para o processo
decisório empresarial, por isso tem papel
fundamental para qualquer modelo de gestão empresarial. Para tomar a decisão certa
é preciso que a organização possua as informações internas e externas tratadas,
organizadas e acessíveis ao corpo de funcionários, de forma que propicie a redução
de incertezas. Além disso, é de suma importância que o acesso à informação seja

no tempo certo, que a informação seja confiável, bem como seja consistente.
Nesse sentido, destaca-se que as informações internas são denominadas de orgânica, isto porque são geradas em decorrência
do cumprimento das funções organizacionais, pelos próprios membros da organização, que ao mesmo tempo são produtores e
consumidores. Por essa razão, a organização precisa deixar claro o valor que esse
recurso pode exercer em benefício da própria organização, bem como estabelecer
mecanismos e instrumentos que facilitem a
gestão dos fluxos informacionais.
“A informação orgânica é produzida internamente, sendo produto resultante da execução das funções e das atividades organizacionais” (LOUSADA; VALENTIM, 2008,
p.254). Pode-se considerar que é produto
do exercício das funções administrativas, o
registro físico das transações de uma determinada atividade, tarefa ou tomada de
decisão. Portanto, é insumo para os gestores desempenharem suas funções e tomarem decisões.
Lopes (1996, p.32) defende: “[...] é orgânica
a informação que pertence à pessoa ou
organização que a acumulou”, ou seja, a
informação orgânica é intrínseca a organização/instituição que a gerou sendo, portanto, fruto dos componentes que a integram. Pode-se considerar, ainda, que a
combinação entre si, ou seja, o cruzamento
dessas informações pode gerar novas informações, também, de caráter orgânico.
A título de exemplo de informação orgânica
pode-se citar: diretivas, relatórios, planejamentos, programas, normas, procedimentos, orçamentos técnicos, balanços financeiros, atas, contratos, processos de clientes, processos de contratação de pessoal,
entre outros, produzidos internamente à
organização (ROSSEAU; COUTURE, 1998,
p.65).
Identificar os tipos de informações produzidas internamente permite aos gestores da
organização detectarem possíveis desvios
e/ou gargalos de fluxos informacionais que
possam vir a prejudicar a dinâmica organizacional.
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2.1 Processo Decisório
Na sociedade atual os indivíduos tomam
decisões a todo o momento, uma vez que a
decisão perpassa todos os segmentos e faz
parte do cotidiano de todos os indivíduos,
seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional, bem como, podendo variar quanto
ao grau de importância.
Nas organizações, o processo decisório é
mais visível por ser constante, além de
possuir extrema relevância, visto que uma
tomada de decisão errada pode ser fatal
para a organização, ou seja, qualquer erro
pode gerar transtornos de grande magnitude. Por esta razão há um esforço grande
em compreender os mecanismos e procedimentos que o compõe, visto que se trata
de um processo que pode se apresentar
muito complexo, dependendo da situação.
De acordo com Contijo e Maia (2004, p.14),
a melhor definição para a expressão ‘processo decisório’ é dada por Simon (1965),
“[...] processo de pensamento e ação que
culminará em uma escolha”.
Deve-se ressaltar que o processo decisório
não se caracteriza apenas no que tange a
resolução de problemas, ao contrário, a
decisão pode também dizer respeito a uma
oportunidade, na qual a organização pode
se beneficiar, como exemplo pode-se citar
novos caminhos que pretende seguir, novos
mercados que deseja se inserir, novos clientes que necessita atender, ou seja, são
inúmeras possibilidades.
A tomada de decisão perpassa todos os
setores de uma organização e de acordo
com seu nível hierárquico há variações do
grau de importância. Geralmente as decisões mais importantes são realizadas no
nível estratégico, enquanto que as decisões
mais rotineiras e menos comprometedoras
são executadas no nível operacional.
O grau de risco de uma decisão, também,
obedece a esse nível de hierarquia. Decisões tomadas na alta administração normalmente não chegam aos níveis hierarquicamente mais baixos, a não ser que lhe
forem comunicadas, pois são decisões que
dizem respeito à política e estratégias de

ação da organização, e não a problemas
técnicos e operacionais.
Por se tratar de uma atividade tão significante para as organizações, pesquisadores
do tema desenvolveram modelos de tomadas de decisão, para melhorar compreender de que forma o processo se desenvolve. Pode-se destacar entre eles, Choo
(2003) que faz uma análise dos principais
modelos de tomada de decisão: racional,
processual, anárquico e político.
O modelo racional é o mais sistematizado e
estruturado dentre todos, pois pressupõe
regras e procedimentos pré-definidos que
devem ser seguidos para que se possa
chegar a um bom resultado.
O modelo processual apresenta várias semelhanças ao modelo racional, as principais características são congruentes em
muitos aspectos. Porém, um fator que o
difere é a sua característica flexível, permitindo que o gestor realize ajustes quando
necessário.
O modelo anárquico, ou “lata de lixo”, caracteriza-se pela incerteza e pela falta de
clareza quanto aos problemas e decisões,
não há nenhum tipo de estrutura e sequência. De acordo com Choo (2003, p.295):
[...] o modelo anárquico de decisão
pode ser comparado a uma lata de
lixo, onde vários tipos de problemas e soluções são atirados pelos
indivíduos, à medida que são gerados. A decisão ocorre quando problemas e soluções coincidem.

As preferências usadas na tomada de decisão são mal definidas e incoerentes, não
são estruturadas, como no modelo racional
e processual.
O modelo político tem na política o mecanismo de apoio à decisão, está intimamente
relacionado ao poder que cada membro da
organização possui, e de como essa rede
de relacionamento se desenha dentro da
organização, “[...] fundamenta-se nas negociações e coalizões entre grupos” (SILVA;
BIEHL, 2007).
Lida constantemente com disputas internas
de poder e de influência. Muitas vezes os
objetivos pessoais ultrapassam os organi-
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zacionais, muitas vezes prejudicando a
própria instituição. Choo (2003, p.300) argumenta que “[...] o modelo político foca
nos efeitos dos objetivos conflitantes sobre
as decisões”. No entanto, a incerteza é
mais baixa, pois cada participante do processo tem clareza quanto às alternativas
preferidas e os objetivos que pretende atingir.
Os objetivos organizacionais muitas vezes
são superados pelos objetivos pessoais que
acabam se superpondo aos organizacionais. Nesse modelo, o que vale são as preferências individuais de quem tem o poder
de decisão. Trata-se de uma constante negociação entre os poderes.
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, do tipo descritiva-exploratória, porquanto analisa todo o processo e não somente os resultados obtidos.
O universo pesquisado refere-se ao setor
varejista de material de construção, cujas
empresas são filiadas à Rede Construnova.
A Rede é formada por 19 (dezenove) empresas, contudo, este estudo focou a análise em 6 (seis) empresas filiadas a Rede.
A visão da Rede Construnova é voltada
para o mercado da região, e por meio de
alianças estratégicas, associativismo empresarial busca uma nova forma de atuação
no mercado. Dispõe de planejamento de
ação para enfrentar o concorrido mercado
varejista, o qual tem passado por momentos difíceis, em função da abertura da economia para o mercado internacional, bem
como das incorporações ocorridas entre as
grandes empresas nacionais e transnacionais, que se formaram nos últimos anos e
que atuam no mercado nacional.
Os sujeitos de pesquisa são os responsáveis pelo planejamento de ações no curto,
médio e longo prazos, portanto, pelas tomadas de decisão. Nesse caso específico,
são os proprietários das empresas.
O instrumento utilizado foi o questionário
fechado elaborado a partir dos objetivos do
trabalho e embasado na literatura do tema.

Foi dividido por módulos referentes aos
principais temas discutidos.
4. Resultados Parciais
A partir da tabulação e análise dos dados,
pode-se concluir que o universo de pesquisa é composto por micro e pequenas empresas, portanto, muitas respostas decorrem dessas especificidades inerentes ao
porte da empresa.
Em relação à produção documental, percebe-se uma clara deficiência de documentos
que comprovem e controlem as atividades
que são desenvolvidas na organização.
Portanto, pode-se considerar que a produção de informação orgânica é baixa. É evidente que se a produção é pequena, inevitavelmente o processo decisório subsidiado
por esse tipo de informação também será
comprometido, pois nesse contexto a produção de informação orgânica é diretamente proporcional à qualidade do processo de
decisão.
As empresas não têm controle sobre as
atividades que são realizadas. Não há preocupação em registrar essas atividades, a
fim da comprovação legal, caso seja necessária. Também não há preocupação em
utilizar essas informações para o desenvolvimento de estratégias, a fim de torná-las
mais competitivas, visto que se encontra
em um segmento caracterizado pela grande
concorrência.
As empresas acreditam realizarem o gerenciamento informacional, porém, através da
análise dos dados, percebe-se que isso não
ocorre, visto que em alguns momentos as
respostas se contradizem. Essa questão
poderá ser respondida após a aplicação do
roteiro de entrevista, quando novamente o
tema será abordado.
O processo decisório é em sua maioria realizado de forma racional, ou seja, a partir da
estruturação do problema, análise das alternativas para posterior escolha entre uma
delas. Esse fato ocorre, também, quando as
decisões são de caráter estratégico.
As fontes informacionais predominantes
são as informais, constituindo-se essenci-
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almente pelos colegas de trabalho. As fontes formais são pouco utilizadas, como:
documentos ou informações disponibilizadas pela Rede Construnova através do sistema de informação.
5. Considerações Parciais
Pode-se considerar a partir da análise dos
dados que a produção documental é deficiente, pois não há controle e nem comprovação da maioria das atividades que são
desenvolvidas no âmbito das empresas.
Isso porque apenas algumas tipologias se
destacam, conforme mencionado anteriormente. De acordo com Pazin (2005) as empresas produzem cerca de 107 tipos de
documentos, ou seja, são 107 tipos diferentes de informação orgânica. Portanto, podese considerar que a produção de informação orgânica é baixa.
É evidente que se a produção é carente
inevitavelmente o processo decisório subsidiado por este tipo de informação também
será comprometido, pois nesse contexto a
produção de informação orgânica é diretamente proporcional à qualidade do processo de decisão. Também não há preocupação em utilizar essas informações para o
desenvolvimento de estratégias de ação, a
fim de torná-las mais competitivas, pois se
encontram em um segmento caracterizado
pela grande concorrência.
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Resumo

Abstract

Propõe uma discussão sobre Museologia, Ciência da Informação e Mediação da Informação;
com um estudo de campo realizado em um Museu, para discutir a respeito da Mediação da
Informação presente neste espaço.

A discussion about Museology, Information
Science and Information Mediation is proposed;
whitin a field study carried out in a Museum,
discussing about Information Mediation in this
present space.

Palavras-Chave: Mediação da Informação;

Keywords: Information Mediation; Museology;
Bacia do Paraná Museum.

Museologia; Museu da Bacia do Paraná.

1. Introdução
A Museologia tem passado por um período
de reflexão e discussão a respeito do seu
fazer dentro da área, da sua importância
para a sociedade. O que faz um museólogo? Quais atividades permeiam o espaço
do museu? Qual a importância do Museu
para a sociedade?
Pensando sob o ponto de vista da Ciência
da Informação (CI), um Museu pode ser
entendido como uma unidade informacional, pois oferece a seu público, informação,
sendo assim, um espaço de se fazer Mediação da Informação. Desta forma entendese que existe uma relação entre Museologia, CI e Mediação da Informação.
Tem-se como hipótese neste trabalho, de
que toda ação realizada em um espaço
museal são mediadoras da informação,
sejam elas implícitas ou explícitas.
Desta forma, objetiva-se estudar a Mediação da Informação e as práticas existentes
no âmbito da Museologia, a partir de uma
experiência realizada no Museu da Bacia
do Paraná (MBP). Para isso, os objetivos
específicos são:
Levantar um estudo epistemológico sobre
Museologia e CI.

Levantar conceitos e teorias acerca da Mediação da Informação e relacionar com a
Museologia.
Buscar e identificar as atividades relativas
ao fazer do museólogo e relacionar com a
Mediação da Informação.
Discutir a relação da Mediação da informação na Museologia, a partir da experiência
do projeto “Regulamentando o museu”, do
Museu da Bacia do Paraná (Maringá – PR)
para constatar a hipótese apresentada.
Deste modo, este trabalho procura oferecer
contribuições teóricas e práticas para a área de CI, especificamente em Museologia,
acreditando que a Mediação da Informação,
pode acrescer no desenvolvimento científico e profissional de ambas as áreas de atuação e ensino.
2. Referencial Teórico
A CI é uma ciência interdisciplinar, uma
área que se preocupa com a produção,
transmissão e uso da informação (SARACEVIC, 1996).
Para Le Coadic (2004, p.4) a informação é
um elemento de sentido e trata-se de “um
conhecimento inscrito (registrado) em forma
escrita (impressa ou digital), oral ou audiovisual, em um suporte”. Para o referido au-

102
tor, esse conceito de informação também
se aplica aos objetos, que também pode
comunicar uma informação.
A CI tem como objeto de estudo, as áreas
de Biblioteconomia e Arquivologia, assim
como também se interessa pela área de
Museologia, por ser esta ciência muito próxima em relação aos fazeres das ciências
acima citadas.
A Museologia é um campo “hibrido” que
cruza fronteiras disciplinares com a CI, gerando formações interdisciplinares no universo do conhecimento (LIMA, 2003). Para
a autora, a informação nos museus estabelece o encontro entre CI e Museologia, considerando informação tanto as coleções
(armazenadas, expostas, representadas
e/ou citadas em edições etc.) quanto elementos e espaços (LIMA, 2003).
Definir Museologia envolve definir também
o que é museu, que de acordo com o ICOM
(apud TEIXEIRA COELHO, 2004, p.269)
[...] é um estabelecimento permanente, sem fins lucrativos, a serviço
da sociedade e de seu desenvolvimento, aberto ao público, que coleciona, conserva, pesquisa, comunica e exibe, para o estudo, a educação e o entretenimento, a evidência
material do homem e seu meio
ambiente.

Lima (2003) mostra que a informação em
museus circula e é transmitida em variados
espaços e canais, tais como: exposições;
bibliotecas, arquivos, centros de documentação/informação (serviços de informação
em museus); bases de dados de coleções e
um acervo de diversos suportes apresentadas sob formas textuais, imagéticas, sonoras e audiovisuais. Também é possível encontrar em alguns museus, o acesso a informação por meio da Internet, que permite
inclusive ações de visitação, consultas,
pesquisas e recreação nos sites dos museus. Sendo assim, o museu ampliou não
só numericamente a demanda informacional, como a disseminação da informação
(LIMA, 2003).
Em Museologia se discute muito o tema
Mediação, na qual é comum ver o uso de
outras palavras para designar a mesma

coisa, tais como facilitador, educador, guia,
monitor. Entretanto neste trabalho, é proposto o conceito de Mediação da Informação, no âmbito da CI e da Museologia.
A Mediação da Informação é um tema que
se encontra em evidência, que propõe repensar o objeto da área. Contrapondo-se a
alguns conceitos da CI, a Mediação da Informação propõe que o objeto da área
não é apenas a Informação em si, mas a
Mediação dela, uma vez que, por ser a Ciência da Informação interdisciplinar, outras
áreas também trabalham com a informação.
Encontramos em Almeida Júnior (2008) a
sua definição:
Mediação da Informação 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 da informação que satisfaça, plena ou parcialmente, uma
necessidade informacional.

O autor ainda mostra duas formas de Mediação da Informação, a implícita e a explicita. A primeira encontra-se nos “bastidores”
de uma unidade informacional. Atividades
tais como: formação e desenvolvimento de
coleções, tratamento informacional (representação descritiva e temática), o trabalho
com softwares e base de dados, circulação,
administração, entre outros, constituem a
Mediação Implícita. A segunda, Mediação
Explicita, está relacionada ao contato mais
direto do profissional com a comunidade
usuária, estando aí todas as atividades pertencentes ao serviço de atendimento e referência. De acordo com o autor citado, é
possível estender estes pensamentos para
o âmbito da Museologia.
A mediação em museus ocorre de maneira
implícita e explicita, - seja com informações
registradas, ou não-registradas. Ela é implícita quando dá tratamento informacional a
seu acervo de documentos arquivísticos e
bibliográficos; também quando se estabelece uma política de coleções, ou se o acesso
a tais documentos é restrito ou não; na parte administrativa, todas as decisões e ações
realizadas quanto à verba, à segurança, às
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atividades realizadas, entre outros aspectos. A mediação está explicita quando realiza uma exposição, ou outra ação cultural
e/ou atividade educacional; no atendimento
direto a comunidade visitante, entre outras
tarefas executadas por este espaço, para
colocar o indivíduo em contato com a informação e o conhecimento.
Por esta razão, este trabalho com a informação realizado pelo profissional, deve ser
feito de modo a interferir na sociedade, devendo a partir disso, voltar mais o foco na
Mediação da Informação dentro da área de
Ciência da Informação
3. Procedimentos Metodológicos
A pesquisa se caracteriza como mutimetodológica, pois combinará vários métodos,
entre eles, pesquisa bibliográfica, análise
documental e entrevista de grupo de foco.
Será realizada em primeiro momento, uma
pesquisa na literatura a respeito da Museologia e sua relação com a CI, uma vez que,
é necessário discutir mais esta relação epistemologicamente. Também será estudada a relação da Museologia com a Mediação da Informação e para isto, será feita
uma pesquisa teórica buscando conceitos
acerca do tema proposto.
A abordagem a ser utilizada será pesquisa
qualitativa, de forma a esclarecer e aprender acerca do tema citado. A partir desta
abordagem, será aplicado um estudo de
campo, no Museu da Bacia do Paraná, órgão suplementar da Universidade Estadual
de Maringá, da cidade de Maringá, Paraná.
Este estudo utilizará as técnicas de coletas
de dados: análise documental retrospectiva,
- na qual utilizará fontes primárias e secundárias, escritas e não escritas -, e também,
entrevista de grupo focal, que serão aplicadas em três etapas.
A análise da coleta de dados será feita simultaneamente, pois as entrevistas serão
feitas três vezes. Espera-se por meio das
entrevistas e da análise documental, constatar a hipótese da pesquisa.

4. Resultados Parciais
Até o momento, leituras acerca do tema
Museologia, Mediação e Mediação da Informação foram realizadas e pode-se perceber que existe a relação entre as áreas,
conforme propõe o projeto de pesquisa. O
conceito de Mediação é discutido na Museologia, entretanto é desconhecido o conceito de Mediação da Informação nesta área,
assim como a diferenciação de Mediação
Implícita e Explícita. No caso a Mediação
discutida na área de Museologia está mais
próxima da Mediação Explicita, cuja terminologia apresenta alguns sinônimos usados
na área tais como: facilitador, educador,
guia, monitor, entre outros.
5. Considerações Parciais
Percebe-se a identificação entre as áreas
de CI e Museologia, e que as fronteiras
disciplinares são muito próximas. A relação
da Mediação da Informação merece maior
atenção nesta discussão, principalmente
com respeito ao conceito de Mediação Implícita.
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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; Redes Colaborativas; Gestão da Informação; Interação; Conhecimento.

1. Introdução
No atual contexto da economia mundial, em
que o mundo começa a perder fronteiras
sobre o ponto de vista macroeconômico, a
informação circula de forma livre e democrática.
De maneira geral, esta nova realidade é
representada por amplas e efetivas interações de informações entre os diversos países, setores de atuação e empresas. Estar
atento a este processo seguramente consolidará vantagem competitiva interessante.
A sociedade moderna não pode, em hipótese alguma, ser considerada estática. Inúmeras forças impõem novas concepções à
sociedade e às empresas, sendo a rapidez
no ritmo das mudanças a mais importante
delas.
Antunes e Oliveira (1998) afirmam que o
mundo moderno não é estático, já que os
avanços tecnológicos atuais estão obrigando empresas, produtos e serviços a mudanças e adaptações em velocidade sem
precedentes. Estratégias empresariais que
parecem interessantes um dia revelam-se

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; Collaborative
Networking; Information Management; Interaction; Knowledge.

obsoletas no dia seguinte. Computadores,
tecnologia laser, robôs e principalmente a
internet, estão permitindo às empresas
passarem quase instantaneamente da fase
de concepção de produto à fabricação e
distribuição, trazendo uma flexibilidade absolutamente nova na forma de as empresas
competirem.
As regras de gerenciamento e administração atualmente em uso foram desenvolvidas e estão organizadas para mercados e
tecnologias estáveis ou que se alteram em
processos graduais e lentos.
Nesse contexto, as organizações devem
reposicionar-se para manter e conquistar
novos clientes, que não necessariamente
são presenciais. A evolução das relações
de negócio apresenta-se cada vez mais de
forma virtual do que presencial. Os clientes
estão mais bem informados, autônomos e,
dessa forma, mais exigentes. Daí a importância das chamadas redes sociais organizacionais, que segundo Sveiby (1998) são
as relações firmadas pelos indivíduos dentro da organização. Atualmente, dois novos
elementos estão sendo incorporados a esse
conceito: a internet e a disseminação da
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informação (UGARTE, 2009), criando-se
comunidades essencialmente virtuais. Assim, este autor, ainda considera imprescindível que essa nova ambiência nas organizações, seja capaz de gerar a interação e a
colaboração de forma mais espontânea, de
modo que o intercâmbio de informações
flua naturalmente para a construção do conhecimento. Portanto, considera que a forma como esse produto final de relações é
administrado é que vai determinar o sucesso do gerenciamento do conhecimento organizacional.
O propósito principal deste estudo envolve
o conhecimento do ambiente de informação
em Ciência e Tecnologia e seu espectro
junto aos usuários, para oferecer subsídios
à melhor compreensão, planejamento e
formas de disponibilização das informações
focando o atendimento às necessidades e
expectativas desses usuários. Além disso,
busca-se poder buscar aperfeiçoamento
profissional e educacional voltado para a
pesquisa e desenvolvimento de novas filosofias de trabalho e técnicas que facilitem a
gestão e dêem apoio à estruturação de informações que possam complementar e
sintonizar esforços em direção da plena e
efetiva busca da melhoria da qualidade das
informações para o ambiente organizacional.
Desse modo, através da experiência profissional, adquirida no desempenho de funções no Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), no atendimento de usuários de informações; ainda,
em decorrência do envolvimento com o
ambiente acadêmico como docente no Curso de Administração de Empresas das Faculdades Integradas de Bauru (FIB), serão
estudadas, formas inovadoras na identificação, tratamento e disseminação das informações, necessárias ao pleno e efetivo
modelo de atendimento.
1.1Problema da Pesquisa
Necessidade de garantir a qualidade na
identificação e no tratamento da informação
de forma consistente e estruturada, necessária e compatível para disseminação com
apoio à análise e estudo no ambiente orga-

nizacional, além de identificar em assuntos
específicos: quem conhece quem?; quem
se conecta com quem?; e conhecer as habilidades e competências das pessoas e
quem as procura, procurando conhecer
como ocorrem as relações na direção da
construção do conhecimento organizacional
e a melhor forma de gerenciar isso.
1.2 Objetivos
Como objetivo geral estabeleceu-se mapear
as redes de conhecimento em ambiente
organizacional mediante o levantamento de
temas específicos e seu alinhamento com
diretrizes consideradas estratégicas
Os objetivos específicos são: a) Identificar a
situação da qualidade de Informação das
redes no ambiente organizacional do SEBRAE/SP face ao seu grau informativo,
tratamento, organização e disseminação
com foco nos clientes/usuários; e b) Contribuir com subsídios à garantia da qualidade
das informações disponibilizadas aos usuários no ambiente organizacional, mediante o
desenvolvimento de metodologia de mapeamento/identificação, captação e validação
de informações que possam padronizar e
adequar todos os aspectos estruturais e
operacionais envolvidos nesses ambientes
e viabilizar a melhor utilização de formas de
controle e artifícios metodológicos para o
tratamento da informação e a construção do
conhecimento organizacional.
2. Referencial Teórico
O ritmo acelerado da mudança está impactando até nos segmentos mais conservadores ou que nunca necessitaram de suporte
tecnológico. Conforme Oliveira (1993), A
tecnologia da informação começa a alterar
a natureza da sociedade e afeta de maneira
contundente o direcionamento e o ritmo das
mudanças.
Todas essas tendências criam novos desafios em quaisquer campos da atividade de
negócios ou da ciência. Desse modo, vale
lembrar aqui as afirmações de Valentim
(2007) ao falar sobre as organizações e sua
ambiência na atualidade:
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As organizações vivenciam uma
era político-econômica extremamente competitiva, conseqüência
da economia globalizada, dos países que atuam em conjunto a partir
de regiões geográficas, de consumidores mais exigente, conseqüência, então, de uma série de
circunstâncias que, de algum modo, interferem em seus modelos de
gestão e produção (VALENTIM,
2007, p.9).

Ainda, em Valentim (2007), podemos encontrar que é importante que se possa
compreender a organização como um núcleo da sociedade, no sentido de que ela
congrega pessoas, sustenta a economia,
gera empregos, profissionaliza e especializa a atuação dos indivíduos. Isso permite
que influencie a cultura, a educação e a
própria sociedade. Além disso, essa autora
enfatiza que a informação e o conhecimento têm papel fundamental nos ambientes
corporativos, uma vez que todas as atividades desenvolvidas desde o planejamento
até a execução das ações planejadas, assim como as tomadas de decisão, são apoiadas sempre em dados, informação e
conhecimento. Certamente que isso permite
o redimensionamento do papel da informação e do conhecimento nesses contextos
organizacionais.
Existem algumas diferenças conceituais
entre dado, informação e conhecimento que
se fazem necessárias esclarecer. Para tanto, reportamo-nos a Davenport e Prusak
(1998, p.18) que afirmaram serem os “[...]
dados simples observações sobre o estado
do mundo, são facilmente estruturados,
obtidos por máquinas e frequentemente
quantificados e facilmente transferidos”. Já
a “[...] informação requer unidade de análise, exige consenso em relação ao significado e, necessariamente, também exige a
mediação humana”. Para o conhecimento,
consideram que “[...] é a informação valiosa
da mente humana, que inclui reflexão, síntese e contexto”.
Por sua vez, as facilidades de acesso e uso
da informação proporcionadas pela Internet
obrigaram as organizações a ver de forma
mais abrangente seu campo de atuação.

Entretanto, essa situação não prevê a
grande quantidade de informações que recebemos diariamente, sendo via e-mail,
jornal impresso, revistas, periódicos eletrônicos e da forma com que a absorvemos.
Hoje, tradicionalmente, a disponibilização
da informação ainda está de certa forma
distanciada da nova realidade social, na
qual há necessidade de se lançar mão de
novos princípios de gerenciamento para
atender melhor aos objetivos dos usuários e
melhorar continuamente a relação entre
cliente e fornecedor.
Por outro lado, as organizações devem oferecer mecanismos de suporte aos núcleos
informacionais internos de maneira que os
elos da cadeia estejam conectados e fortalecidos. Tal é a importância da gestão da
informação, considerando-se que atua diretamente nos fluxos formais da organização:
seu foco é o negócio da organização e sua
ação acha-se restrita às informações consolidadas em algum tipo de suporte impresso ou eletrônico (VALENTIM, 2007). Além
disso, o conhecimento organizacional é
considerado o ativo mais importante, sendo
que a gestão do conhecimento atua diretamente em relação aos fluxos informais; seu
foco é o capital intelectual corporativo e sua
ação acha-se voltada à cultura e comunicação corporativa (VALENTIM, 2007).
Uma cultura de aprendizado coletivo, tem
importância para compartilhamento de informações e difusão de conhecimento, tornando a organização mais cooperativa e
integrada tanto no meio interno, como mais
flexível e adaptável ao meio externo, desenvolvendo assim seu capital social corporativo e fortalecendo sua marca. Enfim, potencializando a sua inteligência competitiva,
que segundo Tomaél et al. (2007) tem como objetivo investigar o ambiente de atuação da organização (interno e externo),
para levantar novas oportunidades de negócios e reduzir os riscos.
Dessa forma, sabe-se o quanto a informação e o conhecimento são importantes para
a sociedade atual, principalmente em uma
organização como o SEBRAE/SP. Grande
parte desse conhecimento está explícito em
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diversos meios, porém o conhecimento que
está na cabeça das pessoas (tácito) requer
uma interação social para poder ser transmitido, porque ele é difícil de se transferir
pois está ligado a experiências.
Sabe-se também que a informação é
transmitida nas conversas de corredores,
nas experiências de projetos de trabalho,
etc., mas como captar o conhecimento gerado com essas ações? Como intensificá-lo
e como difundi-lo?
A análise de redes sociais organizacionais
(Matheus, 2005) demonstra ser uma excelente metodologia para captar esse conhecimento, pois é baseada no mapeamento
dos relacionamentos de confiança e cooperação que formam o capital social.
O capital social, segundo Garcia (2009), é o
que interconecta as pessoas, criando o ativo intangível mais valioso das organizações: as redes humanas baseadas em conhecimento compartilhado.
Existem inúmeras aplicações para a Análise
de Redes Sociais (ARS). Por exemplo, é
uma preocupação de toda empresa a saída
de colaboradores que não só levam consigo
suas capacidades, conhecimentos e experiências (o capital humano), mas também
suas valiosas redes interpessoais podendo
assim, enfraquecer o capital social corporativo.
Capital de Conhecimento=Capital Intelectual+Artefatos
Capital Intelectual=Capital Humano + Capital Social

Elo perdido!

Figura 1 – Construção do Conhecimento.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Quando esses colaboradores são líderes de
redes informais, isso pode ser um problema
ainda maior, pois eles emergem das redes
informais as quais articulam e mobilizam.
Ainda, segundo Garcia (2009), se de fato
estes líderes contribuem positivamente com
a organização, sua saída pode provocar

falhas na comunicação desmotivando, enfraquecendo a rede de comunicação informal que é o motor que movimenta a roda
do trabalho cotidiano.
Nesses casos, a avaliação da interconectividade entre os colaboradores e a identificação daqueles cujo capital social é estratégico para a organização, seja como integrador entre áreas, difusor de informações
chaves ou gerador de sinergia entre equipes e projetos, é o primeiro passo para sua
retenção, possibilitando posteriores ações
de reforço e desenvolvimento das redes
que criam e sustentam o capital social corporativo (GARCIA, 2009).
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 do estudo de caso. 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
em fontes nacionais e internacionais,
materiais científicos, publicações, artigos, dados de congressos, revistas (científicas 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. Além disso, será utilizadas as bases documentais disponibilizadas também pelo SEBRAE, dadas
as facilidades de acesso existentes.
2. Estudo de caso: Para esta pesquisa, a
metodologia do estudo de caso será de
extrema valia porque a questão problema é do tipo “como” e o pesquisador
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não tem controle sobre os eventos, o
meio escolhido fica de acordo com o
preconizado por Yin (2006, p. 28) que
indica o uso do estudo de caso quando
este trata “um conjunto contemporâneo
de acontecimentos, sobre o qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle” e se constituirá em referencial teórico de apoio.
Para o desenvolvimento do estudo de caso,
selecionou-se como universo de pesquisa o
SEBRAE/SP, 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.
A fim de proceder ao mapeamento das redes de conhecimento nessa ambiência e
como forma de observação, espera-se realizar a coleta de dados junto aos usuários
dos sistemas de informações do SEBRAE.
Será utilizada a observação indireta com o
apoio da técnica de questionário. Esse instrumento de pesquisa deverá ser elaborado
e aplicado a partir dos princípios teóricos de
Severino (2000), Marconi e Lakatos (2006)
e Takizawa e Mendes (1999), incluindo-se
um pré-teste em 10% da população de interesse para ajustes ao mesmo, se necessário.
As análises descritiva e interpretativa serão
realizadas com apoio de instrumentos estatísticos e mediante os princípios teóricoconceituais apresentados no referencial
teórico abordado, respectivamente.
4. Resultados Parciais
Considerando-se que o projeto está se iniciando, nossos resultados envolvem apenas a sistematização parcial de conceitos,
teorias e princípios envolvidos com o tema
em foco, resultante da pesquisa/revisão
bibliográfica em desenvolvimento.

5. Considerações Parciais
O estudo acha-se em fase inicial, compreendendo, no momento, a construção de
referencial teórico de apoio. Mas, pode-se
ressaltar mediante a pesquisa/revisão básica desenvolvida até o momento que o tema
em foco é de interesse para a Ciência da
Informação e promove sua articulação com
a questão das redes sociais, área em emergência no contexto da sociedade e das
organizações brasileiras.
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