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Na sociedade contemporânea, a informação e o conhecimento tornaram-se recursos estratégicos 
que englobam a transmissão, a valorização, o armazenamento, a distribuição e a disseminação 
da informação como elementos centrais de atividades econômicas das organizações. É neste 
panorama, que emerge a constante preocupação com a realidade social onde as pessoas estão 
inseridas, preocupações estas que estão voltadas para a exclusão e a inclusão social, onde se 
observa, cada vez mais, o fortalecimento das organizações ligadas ao terceiro setor, mais 
precisamente as ONGs, que atuam dando uma importante contribuição para o desenvolvimento 
social. Assim, a gestão da informação atua como um elemento estratégico para a execução 
de projetos que possuem como elemento central e essencial a informação. Portanto, torna-se 
imprescindível fazer uso da gestão da informação nesse processo. Esta pesquisa teve como 
objetivo analisar as ações que compõem o processo de Gestão da informação adotadas na 
implementação do PGS, desenvolvido pela ONG Amazona, que trabalha com a informação 
preventiva através da conscientização de jovens contra o contágio das DST/AIDS em cinco 
comunidades que se encontram em situação de risco, localizadas no entorno da cidade de João 
Pessoa - PB. A pesquisa foi elaborada a partir de fundamentos teóricos da Ciência da 
Informação e, para sua efetivação, foi utilizado o modelo de gestão da informação proposto por 
McGee & Prusak (1994). Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujo método utilizado foi o 
estudo de caso, tendo em vista a necessidade de desenvolver um estudo aprofundado e 
exaustivo com o objetivo de adquirir um amplo e minucioso conhecimento do objeto estudado. 
Através da coleta e análise dos dados, percebeu-se que o processo de gestão da informação é 
realizado de forma não planejada e estruturada, o que por sua vez, reduz o potencial que este 
poderia ter na consecução dos objetivos a que se propõe o Projeto. Essa fragilidade fez com que 
em algumas comunidades os resultados fossem insatisfatórios, pois houve a interferência de 
diferentes problemas que não puderam ser sanados a contento, o que acabou por comprometer 
o êxito esperado.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Informação. Terceiro Setor. ONGs. Informação. Ciência da 
Informação. 
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In the contemporary society, information and knowledge became strategic resources which 
encompass transmission, valuation, storage, distribution and dissemination of information as 
central elements of economic activities of the organizations. In this scenario emerges the 
constant concern with the social reality where people make part of. Such concerns are related to 
social exclusion and inclusion where it is observed the strengthening of the organizations with 
reference to the third sector, more precisely the NGOs (nongovernmental organizations) that 
act providing an important contribution to the social development. In this way, information 
management acts as strategic element for the fulfillment of projects that have information as 
central and essential element. Therefore, the use of information management in this process has 
become indispensable.  This research aimed at analyzing the actions that compose the 
information management process adopted in the PGS implementation developed by the 
Amazona NGO that works with preventive information through the awareness of young persons 
about the STD/AIDS contagion in five communities that are in risk situation, located around 
the city of João Pessoa – PB. The research was conducted from the theoretical fundamentals of 
Information Science and for its accomplishment the information management model proposed 
by McGee & Prusak (1994) was used.  It is a qualitative research whose method was the case 
study due to the need of developing a deeper and comprehensive study with the objective to 
obtain wide and detailed knowledge of the studied object. By means of data collection and 
analysis, it was perceived that the process of information management is carried out in a non-
planned and structured way. This reduces the potential it could have in the fulfillment of the 
objectives to which the project is proposed. In some communities, the results were 
unsatisfactory due to this weakness. There was the interference of different problems that could 
not be solved satisfactorily and this affected the expected success.   

 

Keywords: Information Management. Third  Sector. NGOs. Information. Information Science.  
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Vivemos na “era da informação e do conhecimento”, onde tais recursos tornaram-se 

bens com valores importantes para as atividades econômicas decisivas na construção de uma 

nação rica em conhecimento, cujo processo de seleção, aquisição, armazenamento, 

disseminação, acesso e uso da informação, bem como sua gestão, tornaram-se uma questão 

central de estudos. Nessa perspectiva, tais temáticas estão associadas a fatores de mudanças nas 

estruturas sociais. 
A sociedade da informação e do conhecimento tem contribuído para o atual cenário 

informacional no qual a sociedade vivencia. Barreto (2002) ressalta que, na sociedade da 

informação, o maior objetivo está em disponibilizar informação para todas as pessoas em 

qualquer lugar e em qualquer formato, proporcionando o acesso a todos, diminuindo a exclusão 

social e informacional da sociedade. Assim, a proposta do referido Programa – Sociedade da 

Informação - é disponibilizar informação e tecnologias de forma universal, delegando à 

informação uma característica de um bem que, se trabalhado de forma eficiente, pode modificar 

as estruturas sociais e econômicas da sociedade. 
Mesmo com a sociedade focada na informação, no conhecimento e na aprendizagem, 

ainda existe uma realidade social que dificulta que todos estejam incluídos, criando obstáculos 

para que os cidadãos exerçam a verdadeira cidadania, participem de uma prática social 

responsável e integrem-se a um processo de desenvolvimento solidário (BRANDÃO et al., 

2005).  
 Diante desse contexto, é inegável o fato de que a Ciência da Informação contribui para o 

desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade. Seu objeto de estudo é a informação e, 

através de sua gestão, é capaz de promover mudanças a partir do seu acesso, uso, 

compartilhamento, disseminação e democratização. Neste cenário, a Ciência da Informação 

caracteriza-se por ser uma ciência interdisciplinar, envolvendo vários profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento (CAPURRO, 2003). De acordo com Freire (2001, p. 58) 

“considerando que a ciência da informação é uma ciência relacionada aos seres humanos e ao 

uso do conhecimento por eles produzidos”, sua interdisciplinaridade é uma forte característica, 

perpassando outras áreas do conhecimento e levantando questões informacionais e sociais que 

permeiam a sociedade.  
 A Ciência da Informação (CI) tem um papel relevante nesse cenário que é, de acordo 

com Wersig e Nevelling (1975), transmitir o conhecimento para aqueles que dele necessitam. 

Esta é, inegavelmente, uma ação de responsabilidade social que vem atender, principalmente, 

àqueles que apresentam mais dificuldades e barreiras no acesso à informação. Refere-se ao 
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verdadeiro direcionamento da Ciência da Informação, ou seja, tornar mais acessíveis a todos à 

informação e o conhecimento de maneira ética e socialmente responsável. 
 Por intermédio desse processo é que o indivíduo poderá construir ou ampliar seu 

universo de conhecimento que, por sua vez, poderá ser transformado em informação 

devidamente registrada, possibilitando seu acesso e uso (DUARTE; SILVA; COSTA, 2007). 

Percebe-se, destarte, que se trata de um processo cíclico, por meio do qual a Gestão da 

Informação (GI) trabalha com aspectos formais da informação devidamente registrada, fazendo 

com que uma organização atinja o cumprimento de sua missão de forma eficiente. Isso 

significa que é necessário identificar ações de GI nas organizações para promover nestes seus 

processos, oferecer produtos e/ou serviços com grau de excelência e garantir, em nível 

gerencial, uma tomada de decisão mais segura por parte da liderança administrativa.    

É diante desse cenário que o terceiro setor emerge, formado por organizações que não 

são denominadas nem públicas, nem privadas, pois, de acordo com Salamon & Anheier (1992 

apud MARTONE; GIL, 2006), tal setor apresenta algumas características específicas, uma vez 

que sua base estrutural não deve ser governamental, mas autogovernada, havendo a proibição 

de distribuir lucros a seus sócios ou membros. Deve, ainda, contar com a “participação 

voluntária” dos cidadãos, através de diversas formas de voluntariado, para poder substituir os 

serviços que deveriam ser desenvolvidos pelo Estado. Esta é, inclusive, uma das características 

que se destacam no terceiro setor.  
 As Organizações Não Governamentais (ONG’s) são entidades que estão inseridas no 

terceiro setor, instituições privadas sem fins lucrativos e têm como objetivo o atendimento à 

demandas sociais específicas, visto que estão empenhadas em propiciar ações de inclusão 

social e desenvolvimento sócio-educativo, proporcionando o crescimento econômico e cultural 

da sociedade. Tiveram sua origem e proliferação nos anos 70, mas foi na década de 80 que 

ganharam mais visibilidade social ao se desenvolverem e diversificarem (ARAÚJO, 1998).  As 

ONG’s têm, constantemente, discutido questões acerca de gênero, meio ambiente, educação 

popular, inclusão social, dentre outras. No Brasil, muitas conquistas foram alcançadas com o 

apoio e a pressão das ONG’s e dos movimentos sociais, como, por exemplo, a Constituição de 

1998. Essas organizações, com o passar dos anos, têm reforçado seus laços com as 

comunidades populares por meio de sua credibilidade e ações desenvolvidas (ARAÚJO, 1998).  
Portanto, sabemos que algumas ONG’s trabalham com informação com o objetivo de 

conscientizar determinados grupos de pessoas para contribuir com a melhoria da sua qualidade 

de vida. Para isto é preciso conhecer o contexto em que esse público vive com o intuito de que, 

através da informação, estas pessoas sejam estimuladas a vencer barreiras, buscar a superação 
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de problemas e criar seus próprios repositórios de ideias e conhecimentos, caminhando, assim, 

para a inclusão social e a cidadania. É inegável a necessidade de que tal trabalho de 

conscientização e prevenção possa contar com um processo de gestão da informação eficaz, 

capaz de viabilizar, da melhor forma possível, a consecução dos seus objetivos. 
Sabe-se que a contaminação da DST/AIDS tem aumentado significativamente, pois as 

estatísticas demonstram que, por ano, “são notificados entre 33.000 a 35.000 novos casos de 

AIDS no Brasil” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). As estatísticas têm revelado números 

cada vez maiores de jovens e adolescentes contaminados. Tal situação é ainda mais 

preocupante nas populações carentes, posto que a exclusão social em que vivem aumenta o 

risco de contágio. Em decorrência desses problemas, a ONG Amazona, criada no ano de 1997, 

no município de João Pessoa (PB), desenvolve um trabalho de conscientização respeitando a 

diversidade cultural e regional, fazendo com que as pessoas tornem-se multiplicadoras de 

informações e conhecimentos. O princípio que vigora é que os próprios jovens possam vir a se 

tornar agentes de conscientização e prevenção. É esperado também que as próprias lideranças 

comunitárias se envolvam nesse tipo de trabalho para que venham a se tornar autônomas e 

protagonistas desses esforços, principalmente, após o fim do período de vigência de tais 

projetos.  
Desta forma, a Amazona, no papel de organização não governamental, atua em prol de 

um problema no âmbito de saúde pública, que é o contágio de doenças sexualmente 

transmissíveis, inclusive, a AIDS, desenvolvendo vários projetos com o objetivo de promover a 

informação de caráter preventivo, sendo fundamental, portanto, desenvolver ações voltadas 

para a conscientização desse problema enfrentado por uma significativa parcela da população 

da periferia da capital paraibana que se encontram em situação de risco social. Todo esse 

esforço visa provocar mudança de hábitos e costumes com o objetivo de fazer com que os 

indivíduos adquiram um comportamento preventivo no que diz respeito às DST/AIDS. Tal 

objetivo está inscrito na própria missão institucional da ONG, que desenvolve um conjunto de 

projetos com esse mesmo propósito.  

 

 

A existência da ONG Amazona é voltada para cumprir a seguinte missão:  

 
Promover a saúde como um direito fundamental, através da prevenção das 
DST/AIDAS, do fortalecimento da cidadania e da auto-organização junto às 
comunidades de baixa renda, numa perspectiva de justiça social (AMAZONA, 
2012). 
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São vários os projetos mantidos pela ONG Amazona, tais como: “Garotada Solidária”, 

“Multiplicação Arco-Íris”, “Ser Tão Paraibano”, “Pipa e Juventude”, “Fala Garotada” e “É de 

Lei”, entre outros. Contudo, o que possui maior relevância é o “Garotada Solidária”, por 

atender ao maior número de comunidades localizadas na capital paraibana e entorno. Ele é 

desenvolvido em parceria com cinco Organizações Sociais Populares (OSP) das comunidades 

do Timbó, São Rafael, Boa Vista, Conde Pousada e Casa Branca. O público atendido é 

formado por jovens dessas comunidades na faixa etária compreendida entre treze e 17 

dezessete anos, visando conscientizá-los para que adotem atitudes, hábitos e comportamentos 

voltados para garantir a prevenção de tais doenças. O Programa Garotada Solidária (PGS) é 

realizado através de ações interativas de intervenção comportamental voltadas para a prevenção 

de doenças sexualmente transmissíveis.  
Cabe ressaltar que a informação é uma peça-chave nesse esforço de promover a 

prevenção das DST/AIDS com os jovens das comunidades atendidas, pois ela tem um papel 

preponderante no trabalho desenvolvido pelo PGS, tendo como objetivo viabilizar a inclusão 

social, disponibilizando informação a todos e propiciando ambientes de criação, 

compartilhamento e multiplicação de informações e conhecimentos.  
Vale salientar que a GI foi abordada como um processo informacional embasado em 

teorias delineadas na área da CI, constituindo a fundamentação teórica capaz de viabilizar sua 

análise em um projeto de prevenção às DST/AIDS. No caso específico do Projeto Garotada 

Solidária, é justamente esse processo de GI que se constitui em um elemento essencial e 

estratégico com o objetivo de promover a conscientização e a mudança de hábitos e 

comportamentos para evitar o contágio das DST’s.  
Não basta, por exemplo, realizar uma divulgação maciça, através de instrumentos de 

comunicação dirigida, representações teatrais, oficinas ou workshops, pois, em trabalhos dessa 

natureza, é preciso fazer com que a informação seja estrategicamente bem gerenciada, visando 

produzir um conhecimento capaz de promover mudança de hábitos e comportamentos muitas 

vezes arraigados nas estruturas sociais e em aspectos culturais presentes nas comunidades 

atendidas. Faz-se necessário trabalhar todo um contexto capaz de dotar o cidadão com a 

capacidade de construir seu próprio repositório de conhecimentos, habilidades e capacidades, 

estimulando-o a se integrar efetivamente na sociedade, capacitando-o para o exercício 

consciente de seus direitos e deveres através de uma postura cidadã perante a sociedade. 
Em síntese, esta dissertação se propõe a analisar como ocorre o processo de GI no 

Projeto Garotada Solidária, considerando que este, para obter êxito em seus objetivos, necessita 
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tal processo de gerenciamento possa vir a ocorrer da melhor forma possível, considerando a 

informação como o elemento principal na viabilização e consecução dos seus objetivos. Para tal 

análise, optou-se por adotar o modelo de GI proposto pelos autores McGee e Prusak (1994), 

pois, as etapas de GI que compõem tal modelo estão, conforme a fundamentação teórica 

adotada, mais adequadas à missão e a realidade no qual o PGS é desenvolvido.  
Assim, esta pesquisa se justifica, principalmente, por considerar o gerenciamento da 

informação um componente essencial que merece ser alvo de estudos no campo da Ciência da 

Informação, dado que tal processo de gestão, se operado de forma planejada, consciente e 

estruturada, será capaz de garantir os fins a que se propôs. É importante lembrar que a Ciência 

da Informação necessita de mais estudos voltados para essa temática.  
 Por fim, esta dissertação está dividida em seis capítulos: (1) Introdução: introduz, 

contextualiza, justifica e apresenta o problema da pesquisa; (2) Objetivos: aponta o objetivo 

geral e os específicos da pesquisa; (3) Referencial teórico: aborda a importância da Ciência da 

Informação na sociedade, o papel das organizações na sociedade da informação e do 

conhecimento e os modelos teóricos de gestão da informação; (4) Contextualiza o terceiro setor 

e as ONG’s; (5) Procedimentos Metodológicos: define e explicita o método utilizado na 

pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de análise e interpretação de 

dados; (6) Análise dos resultados: apresenta as categorias analisadas; (7) Considerações Finais: 

traz as principais conclusões do estudo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 Os objetivos que fundamentam a pesquisa são os que nos auxiliam enquanto 

pesquisadores a manter o foco da pesquisa, possibilitando a consecução exata das ações 

pretendidas no percorrer do caminho.   
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2.1 GERAL 

 

Analisar as ações que compõem o processo de gestão da informação adotadas na 

implementação do Projeto Garotada Solidária, desenvolvido pela ONG Amazona. 
  

  

2.2 ESPECÍFICOS  

  

a. Identificar as características sócio-educacionais dos gestores do projeto; 

b. Identificar as necessidades de informação do âmbito da organização;  

c. Identificar o armazenamento e tratamento da informação;  

d. Identificar os produtos, serviços de informação oferecidos e as formas de distribuições 

de informação;  

e. Descrever o uso da informação na perspectiva das comunidades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

A finalidade do referencial teórico é fundamentar as estruturas que compõem a 

pesquisa. Assim, o mesmo possui a função de validar a dimensão interna e de construto da 

pesquisa, estabelecendo relações causais que serão operacionalizadas.  
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Esta seção objetiva apresentar conceitos e posicionamentos teóricos de alguns 

pesquisadores que atuam na área da Gestão da Informação e da Ciência da Informação para 

mostrar como as teorias da gestão podem também auxiliar em outras vertentes de estudo, com 

características sociais, como é o caso do terceiro setor. Destarte, a estrutura que compõe esta 

dissertação será regida sob os seguintes tópicos: Ciência da Informação, Organizações na 

sociedade da informação e Gestão da Informação. Tais embasamentos científicos 

proporcionam o suporte para validar a análise dos conteúdos a partir dos dados obtidos através 

da pesquisa.  

Foi, então, realizada uma reflexão sobre modelos de Gestão da Informação mais 

utilizados na área da Ciência da Informação, escolhendo aquele que melhor serviu de 

embasamento para a dissertação, o que foi de fundamental importância para estudar as práticas 

de gestão da informação existentes no Projeto Garotada Solidária, desenvolvido pela ONG 

Amazona.    

 

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO NA SOCIEDADE 
 
  

Primeiramente torna-se importante traçar uma linha do tempo na qual destacou-se a 

informação e a Ciência da Informação em contextos que datam de séculos atrás. Neste 

percurso, optou-se por ressaltar a contribuição dos visionários Paul Otlet e Henri La Fontaine. 

Há séculos, a questão acerca de que tipo de conhecimento deveria ser tornado público 

era controversa e concebida de múltiplas maneiras por diferentes gerações e em diferentes 

partes da Europa (BURKE, 2003). Deste modo, sempre houve interesse em controlar a 

informação e o conhecimento de forma intensa e restrita, como é o caso de algumas 

instituições. Tornar pública a informação para gerar mais conhecimento significaria estar 

diretamente ligado a grupos que promoviam levantes contra a nobreza, impossibilitando acesso 

mais amplo e democrático à informação. De acordo com Burke (2003, p. 80), “o conhecimento 

devia ser mantido em segredo não só do público em geral, mas de toda a humanidade”.  

Segundo Burke (2003), a classificação do conhecimento se dá como mais uma forma 

em diferenciar o tipo de conhecimento para cada grupo de pessoas. Esse autor destaca as várias 

roupagens em que o conhecimento se ajusta, ressaltando que a informação e o conhecimento se 

apresentam em diferentes formas e suportes para pessoas diferentes. 
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Na Idade Média, a disciplina estava associada aos mosteiros, à penitência e à 
flagelação. No século XVI, os calvinistas, em particular, falavam da disciplina 
da Igreja e alguns escritores seculares, como Maquiavel, se referiam à 
disciplina militar, como nos tempos de Roma. (BURKE, 2003, p. 86). 

 

Para Burke (2003, p. 109), “voltar-nos para a política do conhecimento no sentido da 

coleta, armazenamento, recuperação e supressão da informação pelas autoridades, tanto da 

Igreja quanto do Estado”.  

Os governantes desde a antiguidade esboçaram interesse em obter informações sobre os 

povos que detinham a “[...] acumulação de informações como formas tanto de reação como de 

autoestímulo ao desejo crescente dos governantes de controlar as vidas do povo em geral” 

(BURKE, 2003, p. 112), mas foi apenas na Era Moderna que isto passou a ser algo comum aos 

governos. Porém, isto não quer dizer que a informação sempre chegava à cúpula, pois, quanto 

maior o governo, maior seriam as chances que a desejada informação se perdesse no caminho.  

Sendo assim, apesar dos governantes tentarem, de todas as formas, controlar e deter a 

informação, eles nem sempre tinha êxito, pois, havia casos em que a mesma não chegava ao 

seu alcance.  

No entanto, no início dos anos modernos ocorreu uma mudança no armazenamento de 

informações (BURKE, 2003). Neste período, as bibliotecas se apresentam como órgãos 

essenciais para as universidades da época, destacando várias formas de organizar o 

conhecimento com o objetivo de torná-lo cada vez mais acessível aos estudiosos. A partir do 

Iluminismo e do Renascimento houve uma reformulação do conhecimento e das instituições 

através da ruptura de paradigmas. Torna-se evidente as mudanças na reestruturação do 

conhecimento e na forma de organizá-lo.  

Vale salientar que as mudanças tornaram-se evidentes com a proliferação das 

universidades, cujo dever principal era apenas transmitir o conhecimento, não descobri-lo 

(BURKE, 2003). Ou seja, o Estado e o Clero continuaram a dominar o conhecimento através 

das universidades, pelo menos, inicialmente. Posteriormente, surgem grupos que passam a 

criticar a forma de dominar o conhecimento no interior das universidades e prosseguem com 

atos que propiciam a difusão de novas ideias no âmbito das universidades.  

Já Otlet e La Fontaine, vislumbrando o conhecimento humano de forma universal para 

que pudesse ser acessado por todos, elaboraram bibliografias das Ciências Sociais no período 

compreendido entre 1882 a 1895 para a sociedade de Ciências Sociais de Bruxelas (FREIRE; 

FREIRE, 2009). Em 1895, ambos criaram o Instituto Internacional de Bibliografias, iniciando o 
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movimento de documentação com fins de organizar o conhecimento produzido. De acordo com 

Freire e Freire (2009, p. 33): 
  

Tornava-se necessário ordenar essa documentação de modo a dar uma 
resposta ao que lhe parecia o problema central de toda e qualquer sociedade, 
qual seja, como proceder para que o conhecimento registrado estivesse 
disponível para quem dele tivesse necessidade. Otlet trabalhava neste sentido 
porque acreditava que a informação, uma vez recuperada, seria capaz de 
operar comunicação intelectual, mudança social e paz mundial esperando que 
o acesso à informação viesse a formar uma opinião pública internacional e 
democrática [...]. 

 

Com o crescente interesse em organizar, disseminar e fazer uso da informação, a 

Ciência da Informação começa a tomar espaço no pós-guerra, a partir de 1948, com conceitos 

atrelados à documentação, carregando em seu cerne nomes como patrimônio e conservação 

(SILVA, 2006), pois, o fluxo de informações é intenso e foi posto à disposição da sociedade.  

Diante desta explosão informacional, cientistas oferecem ajuda para organizar e 

controlar essa intensa massa de informações, visto que ela se tornara insumo para atingir o 

desenvolvimento econômico. De acordo com Freire (2001, p. 58), “considerando que a Ciência 

da Informação é uma ciência relacionada aos seres humanos e ao uso do conhecimento por eles 

produzidos”, esta possui como uma forte característica, a interdisciplinaridade, pois, perpassa 

as diferentes áreas do conhecimento, levantando questões informacionais e sociais que 

permeiam a sociedade. 

Contudo, é importante lembrar que este alvorecer da Ciência da Informação está 

apoiado nas tecnologias que, na década de 1950, começaram a evoluir cada vez mais, chegando 

alguns a considerá-la como uma “ciência nova”, enquanto outros estudiosos classificaram-na 

como uma ciência pós-moderna. Wersig (1993, p. 1), por exemplo, afirma que “a ciência pós-

moderna não é como uma ciência clássica, dirigida pela busca do entendimento completo de 

como funciona o mundo, mas pela necessidade de desenvolver estratégias para resolver aqueles 

problemas que têm sido causados pelas ciências clássicas e pelas tecnologias”. 

Em seu percurso histórico, um dos fatores que contribuíram para a consolidação da 

Ciência da Informação foram os vários artigos publicados, ressaltando a necessidade de 

comunicação do conhecimento que estava sendo ampliado rapidamente com as pesquisas, 

descobertas e inovações tecnológicas, apoiadas nas questões dialéticas e terminológicas 

discutidas principalmente nos países de “primeiro mundo”.  

 No decorrer dos anos, as questões epistemológicas foram aumentando à medida que os 

problemas com o volume excessivo de informação e documentação proporcionaram questões 
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mais densas sobre qual seria o real objetivo de estudo do campo da Ciência da Informação. São 

questões ainda discutidas, pois, alguns autores a consideram como sendo uma disciplina 

emergente que ainda busca sua clara definição do que pesquisar e resolver.  

O autor traz uma definição clássica do que é a Ciência da Informação, destacando-a 

como um campo interdisciplinar que estuda as propriedades e o comportamento da informação, 

as forças que dirigem o fluxo e o uso da informação e as técnicas, tanto manuais quanto 

mecânicas de processar a informação, visando sua armazenagem, recuperação e disseminação 

(BORKO, 1968).        

Logo, os campos científicos de interesse de pesquisa desta ciência, alcançam, pela sua 

conceituação didática, diferentes paradigmas, estando a sua epistemologia consolidada em três 

tipos predominantes: o paradigma físico, o cognitivo e o social, todos com características 

próprias, mas que traduzem vertentes concretizadas na CI e nos seus respectivos autores 

(CAPURRO, 2003).  

No primeiro momento, fundamenta-se o paradigma físico referente aos impactos das 

tecnologias na CI, ou seja, pressupõe que a informação está ligada diretamente, mas de forma 

dependente, ao computador, pois, de acordo com Capurro (2003, p. 7) “a CI tem duas raízes: 

uma é a biblioteconomia clássica e a outra está relacionada com a computação digital [...] este 

impacto permite explicar porque o paradigma físico torna-se predominante entre 1945 e 1960”.  

 No segundo momento, evidencia-se o paradigma cognitivo, no qual se destaca Brookes 

(1980) com sua equação da informação, e Pooper (1977, 1980) que ressalta os conteúdos 

intelectuais existentes no espaço cognitivo ou mentais, chamando-os de informação objetiva 

(CAPURRO, 2003).  

Em seguida, surge o paradigma social, o qual aborda os usuários envoltos em 

condicionamentos sociais, culturais e materiais existentes no cotidiano do ser humano. Segundo 

tal paradigma, a CI tem importante papel a desempenhar na sociedade devido à sua forte 

dimensão social e humana (SARACEVIC, 1996). Por fim, há que se fazer um destaque a 

Wersig, justamente por representar, desde a década de 1970, uma visão mais ampla e aberta 

para o contexto social, vislumbrando os problemas de informação para os usuários e os 

profissionais da informação (FREIRE; FREIRE, 2009).   

 Nesta perspectiva, considera-se que desde a década de 1970 vem se discutindo a ideia 

de responsabilidade social para a Ciência da Informação através de Wersig e Neveling (1975), 

alertando que um dos grandes objetivos da CI é contribuir cada vez mais para a inclusão social, 

objetivando o desenvolvimento social e cultural para a sociedade. 
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 Por conseguinte, pautando-nos no paradigma social descrito por Capurro (2003), o qual 

direcionará esta pesquisa, destacaremos a Ciência da Informação e a Gestão da Informação sob 

o olhar social, buscando cada vez mais contribuir para o desenvolvimento sociocultural da 

sociedade através da construção do conhecimento coletivo de aprendizagem, ressaltando a 

informação e o conhecimento como elementos primordiais na “aquisição de conhecimentos e 

de competências com o fim de transformar a sociedade da informação em uma sociedade do 

saber” (MATTELART, 2006, p. 135).  

 
 

3.2 AS ORGANIZAÇÕES NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 

 

Com a era industrial, passamos a tratar a sociedade como uma grande indústria, 

destacando que esta forma de pensar seria a única maneira de resolver os problemas que a 

sociedade estava passando, assim como a ciência positivista e a reorganização do corpo político 

que trouxeram consigo conceitos de visão de gestão baseados na “orientação não mais para o 

governo de homens, mas para administração de coisas” (MATTELART, 2006, p. 32).  

Entretanto, com as Guerras, o volume de informação e o aperfeiçoamento das máquinas 

crescendo cada vez mais, a necessidade de novas formas de pensar foram surgindo e, com elas, 

a tentativa de planejar a sociedade do futuro, acreditando que esta seria orientada pela 

informação, conhecimento e o saber.  

Com esta visão futurista, vivemos em uma sociedade em que a informação e o 

conhecimento tornaram-se bens valorativos onde recursos estratégicos são considerados como 

fator de produtividade e por isso mesmo imprescindíveis para a construção de uma nação, o que 

engloba a transmissão, a valorização, o armazenamento, a distribuição e a disseminação da 

informação como elemento central de atividade econômica.  

De acordo com Passos (2003), que considera a informação como sendo uma construção 

de signos linguísticos constituídos por um conjunto de dados – apresentados nas formas escrita, 

numérica, impressa, oral ou audiovisual – que possibilita a construção do conhecimento. Sob 

essa perspectiva, a informação e o conhecimento estão associados ao fator de mudança nas 

estruturas sociais e econômicas. 

O termo “sociedade pós-industrial” surge em meados dos anos 1970, com o Professor 

Daniel Bell, da Universidade Columbia, Diretor do Programa Internacional de Seminários do 

Congresso em favor da liberdade da cultura. Ele publica o livro, The Coming of Post-industrial 
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Society, onde disserta sobre o tipo ideal de uma sociedade submetida a mudanças na economia 

no plano político, com ênfase nas políticas públicas, nas formas de fazer ciência e na 

valorização do conhecimento do homem.  

O termo “sociedade da informação” surge no final dos anos 1970, considerando esta 

sociedade como um “jogo entre pessoas”, onde o mais importante seria a cooperação e a 

reciprocidade dependendo da informação e do conhecimento como produto principal para a 

sociedade (MATTELART, 2006). 

Esta nova visão estimulou alguns países a formular diretrizes para minimizar o impacto 

que o acúmulo de informações, somadas ao rápido desenvolvimento das tecnologias, trariam 

para a sociedade. Sendo assim, sentiu-se a necessidade de desenvolver estudos que pudessem 

acompanhar tal fenômeno. 

 O interesse em desenvolver estudos que propiciassem a implantação da sociedade da 

informação no Brasil iniciou-se em 1996, intermediados pelo Conselho Nacional de Ciência e 

Tecnologia (ANDRADE; RODRIGUES; SIMÃO, 2003). Após alguns anos de estudos, 

chegou-se a versão final do Livro Verde, este por sua vez, de acordo com Andrade, Rodrigues e 

Simão (2003, p. 93) definiu o que seria a função do Programa Sociedade da informação: 

 
Integrar, coordenar e fomentar ações para a utilização de tecnologias de 
informação e comunicação de forma a contribuir para a inclusão social de 
todos os brasileiros na nova sociedade e, ao mesmo tempo, contribuir para que 
a economia tenha condições de competir no mercado global. 
           

        A sociedade da informação destaca-se por proporcionar maior oportunidade de acesso à 

informação e as tecnologias de informação aos vários segmentos sociais da sociedade. Segundo 

Barreto (2002, p. 69), a sociedade da informação apresenta-se como “[...] um espaço em que se 

torna universal o acesso aos conteúdos de informação dos estoques de documentos para todos 

os habitantes de uma realidade”. Sendo assim, a proposta do programa sociedade da 

informação é disponibilizar informação e tecnologias de forma universal e justa a todos os 

brasileiros.  

 Com a sociedade da informação enquanto uma realidade presente, novas formas de 

enxergar a gestão foram surgindo com seus mais variados processos organizacionais e 

humanos, ressaltando a informação, as tecnologias e o conhecimento como catalisadores de 

ações estratégicas decisivas para o sucesso das organizações.  

 Verifica-se, então, que as organizações sempre estiveram presentes no cotidiano das 

pessoas por serem atributos de qualquer conjunto estruturado ou ordenado segundo algum 

critério (MAXIMIANO, 2012). Elas são componentes essenciais da sociedade, pois todos os 
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produtos são desenvolvidos em ambientes organizacionais e também “as grandes 

transformações sociais da história têm sido essencialmente baseadas em organizações” (HALL, 

2004, p. 2). Todas as atividades que envolvem nosso cotidiano são baseadas em contextos 

organizacionais e, deste modo, as organizações são continuamente analisadas sob diversas 

perspectivas, sempre apoiadas nas teorias que a gestão proporciona.  

 Diante de um paradigma crescente que envolve as tecnologias e a informação, as 

organizações foram ganhando mais espaço e, cada vez mais, necessitando de novas teorias 

capazes de auxiliar os seus grupos de indivíduos a aplicarem os seus conhecimentos. Destarte, 

as organizações existem para realizar tarefas que os indivíduos não podem desempenhar 

sozinhos, mas em conjunto (HALL, 2004).   

 Com surgimento da sociedade da informação, o crescente fluxo de informações e a 

grande disseminação das tecnologias, o modo de pensar e teorizar sobre as organizações e 

pessoas passou a ser mais urgente, pois, ficou claro que são os indivíduos que movimentam e 

elaboram as formas sob as quais ocorrem o seu crescimento e desenvolvimento. O autor 

ressalta que “uma organização é um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de 

objetivo ou um conjunto de objetivos” (MAXIMIANO, 2012, p. 3).  

Cabe frisar que tais ações são realizadas por um conjunto de pessoas, logo, elas 

carregam consigo as mais variadas características e especificidades. Assim, as relações entre 

organizações e indivíduos são recíprocas. Como se pode ver “as organizações são o contexto no 

qual as pessoas trabalham e o desempenho dos indivíduos são moldados por esse contexto” 

(HALL, 2004, p. 7).  

As organizações possuem características que foram se modificando e vêm sendo 

moldadas no decorrer dos anos. Em uma visão anterior, as organizações eram vistas como um 

lugar onde ter lucros era o maior objetivo, não importando os danos causados às pessoas e ao 

meio ambiente. Entretanto, tais posturas vêm se modificando, pois, há uma preocupação cada 

vez maior com o ambiente, com as pessoas e com a estrutura cognitiva dos indivíduos. As 

organizações passaram a considerar tais estruturas como um insumo importante que compõe o 

ambiente organizacional nas mais variadas vertentes e eixos organizacionais.  

 Na sociedade da informação, a qual a informação e o conhecimento vêm ganhando 

destaque como produtos e serviços que possuem valor real e significante. Choo (2003, p. 28) 

ressalta que “o uso estratégico da informação é aquela em que a organização cria, organiza e 

processa a informação de modo a gerar novos conhecimentos por meio do aprendizado”, 

possibilitando o desenvolvimento das novas capacidades, a criação de novos produtos e 

serviços e também a melhoria dos já existentes. Na atual conjuntura, denominada sociedade da 
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informação e do conhecimento, o autor acredita que, mais do que capital e trabalho, o 

conhecimento seja o único recurso econômico significativo da sociedade pós-capitalista.    

  Choo (2003) destaca três arenas para o uso da informação no atual ambiente 

organizacional: criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. Processos 

interligados e interdependentes que são alimentadas mutuamente nas organizações. No 

momento da criação de significados, os membros da organização devem decidir quais 

informações são relevantes. 

Dessa maneira, o autor ressalta que se a organização conseguir integrar as três etapas de 

informação, estará preparada para o ambiente competitivo que a sociedade da informação e do 

conhecimento disponibiliza. Os três modos de uso da informação – interpretação, conversão e 

processamento – são processos sociais dinâmicos que, continuamente, constituem significados, 

conhecimentos e ações. (CHOO, 2003). 
   

3.3 CONTEXTUALIZANDO A GESTÃO DA INFORMAÇÃO 
 
 

A sociedade da informação e do conhecimento tem como composto principal a 

informação. Ela se destaca como fator de produtividade e uma atividade econômica importante 

na construção de uma nação rica em conhecimento, cujo processo de seleção, aquisição, 

armazenamento, disseminação, acesso e uso da informação tornaram-se prerrogativas 

essenciais para o desenvolvimento socioeconômico e cultural.  

Sob este prisma, a informação é um elemento indispensável para promover mudanças 

em todos os âmbitos sociais. Diante de tudo isso, a gestão da informação nas organizações 

passou a ser também um requisito diferenciado nas estruturas e elementos estratégicos que 

conduzem uma organização.  

Tal constatação levou alguns países a formularem diretrizes para minimizar o impacto 

que as informações trariam para a sociedade, como também acompanhar a inserção de 

diferentes populações pertencentes a diversas nacionalidades na chamada sociedade da 

informação e do conhecimento. Considerando-se, assim, a necessidade do desenvolvimento de 

estudos acerca do fenômeno informacional. 

Com o advento, na contemporaneidade, da chamada sociedade da informação e do 

conhecimento é imprescindível que as organizações desenvolvam planejamentos estratégicos 

para as informações que irão auxiliá-las a alcançar êxito no que diz respeito à competitividade. 
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Para Stewart (2002, p. 31), “conhecimento e informação estão embutidos cada vez mais em 

todos os nossos produtos de uso cotidiano”.  

Para Barreto (1994), a informação é a estrutura significante com a competência para 

gerar conhecimento para o indivíduo ou um grupo, enquanto que para a gestão da informação 

ela é um componente fundamental para estruturar e dar suporte ao processo de tomada de 

decisão nas organizações. Nesse sentido, o autor acentua que “a informação quando 

adequadamente assimilada, produz conhecimento, modifica o estoque mental de informações 

do indivíduo e traz benefícios ao seu desenvolvimento e ao da sociedade em que ele vive” 

(BARRETO, 1994, p. 2).  

É importante destacar a diferença que existe entre informação e conhecimento, ou seja, 

enquanto a informação está pautada no conjunto de dados relevantes que está propício a gerar 

conhecimento, desde que haja a intervenção humana, o conhecimento está localizado na mente 

humana, em seu cognitivo, que, somado à informação, experiências do mundo, valores morais, 

éticos e culturais, poderá gerar novos conhecimentos e/ou aumentar os já existentes. Davenport 

e Prusak (1998, p. 7) definem o conhecimento como:  

 
Uma mistura fluida de experiência condensada, valores, informação 
contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura para a 
avaliação e a incorporação de novas experiências e informações. Ele tem 
origem e é aplicado na mente dos conhecedores. Nas organizações, ele 
costuma estar embutido não só em documentos ou repositórios, mas também 
em rotinas, processos, práticas e normas organizacionais.  

 
O conhecimento pode ser tácito ou explícito. Caso seja tácito, ele estará embutido na 

mente humana, pois trata-se do conhecimento subjetivo e específico, carregado por 

experiências e vivências pessoais. Já o conhecimento explícito é aquele dito objetivo, que pode 

ser articulado na linguagem formal e também ser facilmente estruturado e difundido por meio 

dos canais formais de comunicação, podendo ser resgatado com mais facilidade.  

Cabe frisar que os conceitos de informação e conhecimento apresentam diferenças, 

estas muitas vezes bem destacadas pela GI, visto que o conhecimento depende da informação 

para que esta possa se estruturar no universo cognitivo do indivíduo. 

Mas a questão central é saber como se deve trabalhar com a informação de modo que 

esta possa atingir seu real propósito de atuar como produtora de conhecimento para a 

sociedade? Ou seja, “como se organiza, controla e distribui de maneira correta, política e 

socialmente, a informação” (BARRETO, 1994, p. 2), para que essa possa contribuir para o real 

desenvolvimento da sociedade? Segundo Ramos (1996, p. 31), a “gestão constitui um conjunto 
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de ferramentas adequadas à visão e compreensão do negócio, dedicando-se a assegurar o 

sucesso de um empreendimento coletivo”. 

Tais autores ressaltam a importância em gerir informação para tê-la da forma mais 

apropriada, no local, momento e formato certo (GOUVEIA, 2001). Com isso, evidencia-se que 

a informação, quando bem gerenciada, terá maior impacto no ambiente interno e externo das 

organizações, favorecendo a sobrevivência e a competitividade destas. Já McGee e Prusak (1994) 

descrevem a competitividade como um fator que tem como base a capacidade de recuperar, 

tratar, interpretar e utilizar a informação de forma eficaz. À vista disso, gerenciar informação 

pode ser entendido como a definição e criação de ações, mediante um contexto informacional 

interno e externo às organizações que dela necessitam. 

A preocupação em gerenciar a informação vem de décadas atrás, inicialmente nos 

trabalhos de Paul Otlet em suas obras como o Traité de documentation, publicado em 1934, 

considerado um marco para o desenvolvimento da GI. Em seguida, dois autores, Vanevar Bush 

e Frederick Hayek (BARBOSA, 2008), também publicaram artigos onde destacaram a 

preocupação em organizar e disponibilizar a informação e o conhecimento produzido. Porém, 

foi na década de 1980 que a GI iniciou uma trajetória crescente na vida das organizações, 

valorizando seu trabalho e situando-se no patamar dos demais trabalhos e processos, como a 

gestão de RH, de processos e de negócios (TOMAÉL, 2007). Assim, a GI passou a ser 

considerada uma atividade essencial nas organizações.   

Entendendo a importância em gerenciar de maneira adequada a informação, de modo a 

potencializar seus recursos para garantir o sucesso da organização, é importante saber utilizar 

as ferramentas para realizar uma boa gestão, o que por sua vez envolve o uso de métodos e 

práticas (OLIVEIRA, 2009, p. 18). Sendo assim, analisaremos alguns conceitos de gestão da 

informação apresentadas por autores que se dedicam ao estudo da área.  

A gestão da informação caracteriza-se como um processo capaz de organizar e 

disseminar a informação de forma planejada e estratégica, com a finalidade de geri-la a fim de 

atender aos interesses tanto da administração maior, como de seus diferentes públicos. A gestão 

da informação, para Ponjuán Dante (2004, p. 17-18), 

 
[...] é um processo mediante o qual se obtém, desdobram ou utilizam recursos 
básicos (econômicos, físicos, humanos, materiais) para conduzir a informação 
no âmbito da sociedade a qual serve. Tem como elemento básico a gestão do 
ciclo de vida deste recurso e ocorre em qualquer organização [...]. 
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Já para Dias e Belluzzo (2003, p. 65), a GI “é um conjunto de princípios, métodos e 

técnicas utilizados na prática administrativa e colocados em execução pela liderança de um 

serviço de informação para atingir a missão e os objetivos fixados”.  

Os benefícios da gestão da informação são variados, pois ela faz com que a informação 

seja gerida de forma integrada e coerente, fazendo-a também chegar às pessoas certas no 

momento e no formato mais adequados, garantindo ainda maior qualidade à sua utilização. Por 

fim, viabiliza sua utilização dentro da sua maior eficiência e eficácia, garantindo a exploração 

de todo o seu potencial.  

 Cabe ressaltar que toda organização tem um fluxo de informação que é único em cada 

organização. A GI mapeia todo esse fluxo identificando as pessoas, as fontes de informação, os 

produtos e os serviços, a cultura organizacional e ainda a forma como a informação e o 

conhecimento são distribuídos, criados e utilizados. Desse modo, “todas as etapas e atores do 

fluxo de informação precisam ser identificados e nomeados a fim de detectar as influências que 

exercem sobre o processo e antever problemas que possam surgir” (TOMAÉL, 2007, p. 1).  

O projeto de implantação de GI é imputado por pessoas que o direcionam. Logo, o 

sucesso do projeto depende do esforço contínuo de todos que compõem a organização. Diante 

desses fatores compreende-se, então, que o processo de GI tem por base o aspecto social que 

envolve as pessoas e suas variadas relações com a organização. É preciso ressaltar que, além 

das pessoas, diferentes recursos de informação são disponibilizados para que a gestão possa 

cumprir seus objetivos.   

Vale destacar que as organizações precisam estar qualificadas para disponibilizar a 

informação quando esta for solicitada. Sendo assim tais organizações devem contar com 

pessoas qualificadas, recursos técnicos, estrutura de apoio, acervo atualizado e meios para 

garantir a qualidade dos produtos ofertados (DIAS; BELUZZO, 2003).  

Para os autores McGee e Prusak (1994, p. 153) “a gestão da informação deve ser 

conscienciosamente administrada e encarada como um aspecto natural da vida organizacional” 

deve ser entendida, como um processo envolto por ações que deve ser adotado por todos e 

também deve fazer parte do cotidiano da organização.  

Trata-se de um desafio estudar a GI sob o aspecto social, utilizando como objeto de 

estudo um Projeto desenvolvido por uma Organização Não Governamental, pois, sabe-se que 

existem poucas pesquisas com este foco, a despeito de ser a informação um recurso estratégico, 

decisivo e necessário a todo tipo de organização e também a qualquer trabalho que deseje 

promover atividades voltadas para a promoção da saúde.  
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Esta pesquisa visa contemplar a importância em estudar um Projeto desenvolvido por 

uma organização do terceiro setor que trabalha essencialmente com informação preventiva, que 

objetiva intervir no comportamento de jovens com relação às DST’s/AIDS, através de ações 

interativas, mobilização comunitária e controle social das políticas públicas de prevenção à 

saúde. Portanto, um Projeto dessa natureza que se desenvolve sob uma temática tão importante, 

é necessário contar com ferramentas específicas para gerenciar seu processo de informação.  

 

 
3.3.1 Modelos teóricos de Gestão da Informação 
 
 
 A necessidade em entender metodologicamente como processos organizacionais 

ocorrem e como idealmente deveriam ocorrer, impulsiona os pesquisadores a buscarem 

modelos ou fórmulas genéricas para padronizar e aplicar tais métodos em organizações. O ser 

humano “recorre ao conhecimento, através da formulação de hipóteses e da estruturação de 

modelos” (SAYÃO, 2001, p. 82).    

Por conseguinte, os modelos são representações simplificadas do mundo, que permitem 

visualizar características de um domínio ou campo de estudo (SAYÃO, 2001). Os autores 

Chorley e Haggett (1975) enfatizam que tais modelos são estruturas simplificadas que 

apresentam características generalizadas, aproximações subjetivas da realidade, permitindo sua 

flexibilização ou adaptação.   

Os modelos apresentam algumas funções que são primordiais para sua aplicação, mas, 

uma em especial é importante ser destacada, que é a de  

 
[...] comunicar alguma coisa sobre o objeto da modelagem de forma a gerar 
um entendimento mais completo sobre a realidade; a ação de modelar, por sua 
vez, impõe a quem modela uma visão clara e sem ambiguidades de quem ou 
do que está sendo modelado, além de exigir uma correta seleção do universo 
do discurso que comporão a visão a ser representada (SAYÃO, 2001, p. 83)  
 

 
Os modelos apresentam características próprias, não obstante, uma das mais 

importantes é “que eles são estruturados no sentido de que os aspectos importantes 

selecionados da realidade são explorados em termos de suas relações com outros modelos e 

aspectos da realidade” (CHORLEY; HAGGETT, 1975).   

Assim, apresentaremos alguns modelos teóricos de GI que são considerados clássicos 

na área de Gestão da Informação. Estes foram elaborados por Choo (2003), Davenport (2000) e 

o modelo de McGee e Prusak (1994). Esse último foi adotado para servir como modelo para 
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esta pesquisa, uma vez que, suas etapas são as mais adequadas para analisar um Projeto que 

trabalha essencialmente com informação vislumbrando a saúde preventiva. Diferentemente dos 

demais, o modelo de McGee e Prusak (1994) é o que mais se desprende dos aspectos 

empresariais e competitivos adotados por outros modelos.  

 

 

3.3.1.1 Modelo de Gestão da Informação de Chun Wei Choo 

 
 

Antes de abordarmos os modelos clássicos de gerenciamento da informação, é 

importante conhecer um pouco sobre o perfil dos autores que os criaram, ressaltando as áreas 

temáticas em que tais autores direcionaram suas pesquisas. Iniciaremos com um dos autores 

mais renomados na área de gestão do conhecimento, Chun Wei Choo.  

Choo é professor da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade de Toronto, 

onde leciona Gerenciamento da Informação, recuperação on-line da informação, tomada de 

decisão organizacional e Gestão do conhecimento. Possui Ph.D em Estudos de Informação pela 

Universidade de Toronto; Bacharelado e Mestrado em Engenharia pela Universidade de 

Cambridge (Reino Unido), e o grau de Mestre em Sistemas de Informação pela Escola de 

Economia de Londres.  

O modelo de GI criado por Choo (2003) é um dos mais citados e comentados na área da 

Ciência da Informação, sendo seus principais interesses de pesquisa a gestão e busca de 

informações, o monitoramento ambiental, a aprendizagem organizacional e a gestão da 

tecnologia da informação. Ele também é autor de vários livros sobre gestão do conhecimento, 

sua principal área de pesquisa desde a década de 70.  

Tal modelo é composto por seis etapas que compreendem um ciclo contínuo de seis 

processos correlatos que, apesar de suas características serem diferentes, estão interligadas 

garantindo a administração da informação “cuja responsabilidade é planejar e criar sistemas, 

serviços, processos e recursos de informação” (CHOO, 2006, p. 404). As seis etapas são: 

identificação das necessidades de informação; aquisição da informação; organização e 

armazenamento da informação; desenvolvimento de produtos e serviços de informação; 

distribuição da informação; e uso da informação.  

 

Figura 01 - Ciclo de Gestão da Informação 
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                 Fonte: Adaptado de Choo (2003). 
 

O modelo de GI apresentado por Choo se destaca por ter suas etapas facilmente 

aplicadas em organizações empresariais, onde a competitividade e a sobrevivência determinam 

o ambiente em que estão inseridos. 

O autor ressalta que tais etapas são inter-relacionadas e condicionadas ao ambiente 

organizacional. Em outras palavras, faz-se necessário entender quais as reais necessidades de 

informação para que o nível de ambiguidade seja reduzido e as informações tenham 

significados a fim de que sejam determinantes na tomada de decisão.  

Em linhas gerais, o modelo está condicionado à construção do conhecimento através do 

acesso à informação e das pessoas, possibilitando a criação de uma estratégia da informação 

capaz de subsidiar decisões que determinam o tempo de vida de uma organização. Por sua vez, 

o modelo compreende a descrição das seguintes etapas:  

1. Identificação das necessidades de informação: são lacunas de informações 

importantes que auxiliam no processo de construção do conhecimento e que são 

determinantes durante a tomada de decisão;  

2. Aquisição da informação: a etapa mais complexa do processo, pois, vislumbra as reais 

necessidades de informação da organização e a capacidade cognitiva do homem, que 

são limitadas, impondo, assim, às organizações, a tarefa de selecionar as mais 

importantes. Neste momento são identificadas as fontes em que serão coletadas as 

informações; 

3. Organização e armazenamento da informação: objetiva criação sistemas ou 

repositórios de conhecimento armazenados, geralmente, em bancos de dados com as 
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informações que foram organizadas e recuperadas, vislumbrando facilitar o debate, a 

discussão, o diálogo e a resolução de problemas. A maneira como a informação é 

armazenada reflete como a organização percebe e representa seu ambiente 

informacional;  

4. Produtos e serviços de informação: garantir que as necessidades de informação dos 

usuários sejam atendidas com uma mistura equilibrada de produtos e serviços, 

fornecendo informações sobre determinado assunto, sendo, pois, suficientes para 

propiciar ações e decisões; 

5. Distribuição da informação: é o processo pelo qual as informações são disseminadas 

pela organização, e a mesma deve chegar à pessoa certa no momento e lugar certo. 

Desse modo, faz-se necessário um estudo de usuário que determine tais caminhos e q 

pessoas elas devam atingir. O objetivo de distribuir a informação é promover e facilitar 

a partilha de informação, fundamental para a criação de significado, a construção de 

conhecimento e a tomada de decisão;  

6. Uso da informação: é um processo social e dinâmico que resulta na criação de 

significado e na construção de conhecimento resultado de interpretações cognitivas e 

emocionais de indivíduos ou de grupos que é transformada em conhecimento tácito ou 

explícito que é o tecido cognitivo da organização. Por meio da troca e interpretação de 

informações e da mistura de informações com o conhecimento tácito e explícito, a 

organização consegue desenvolver novos significados. Desta forma, o uso da 

informação resulta na criação de significado, de conhecimento e de decisões, 

proporcionando, então, uma tomada de decisão por parte dos gestores.  

Este modelo sugere que o gerenciamento de informações deve ser um processo 

planejado e contínuo e que o conhecimento organizacional é uma propriedade de construção 

coletiva, por meio do qual os membros da organização criam significados comuns, descobrem 

novos conhecimentos e se comprometem com certos cursos de ação. “Assim, o conhecimento 

organizacional emerge quando os três processos de uso da informação – criação do significado, 

construção do conhecimento e tomada de decisão – se integram num ciclo contínuo de 

interpretação, aprendizado e ação” (CHOO, 2003, p. 420).  

O método utilizado por Choo representa que cada etapa do modelo deve ser executada 

pelo coletivo organizacional, pois um problema ou uma solução não devem ser analisados 

individualmente, uma vez que “o que constitui a solução de um problema depende das 

expectativas que determinados grupos de pessoas criaram em funções de sua educação, seu 

treinamento profissional e seu meio cultural” (CHOO, 2003, p. 119).  
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Choo (2003) elaborou quatro modelos de tomada de decisão semelhantes ao modelo 

racional desenvolvido por Simon, March e Cyert. Choo ressalta que a “tomada de decisão é um 

ato orientado para objetivos e guiado por problemas, e o comportamento de escolha, um 

comportamento regulado para normas e rotinas, de modo que a organização possa agir de uma 

maneira procedimental e racional” (CHOO, 2003, p. 275).  Os modelos são os seguintes: 

1. Modelo racional: é orientado para objetivos e guiado por regra, rotinas e programas de 

desempenho; 

2. Modelo processual: está concentrada nas fases, nas atividades e na dinâmica dos 

comportamentos que são orientados por objetivos, múltiplas opções e soluções 

alternativas; 

3. Modelo político: seus objetivos e interesses são conflitantes, no entanto, a certeza está 

centrada nas abordagens e resultados preferidos; 

4. Modelo anárquico: seus objetivos são ambíguos e os processos são orientados para 

atingir os objetivos obscuros.   

Conforme as considerações acima, verificou-se que cada ambiente organizacional tem 

suas características e estas devem ser minuciosamente estudadas para reduzir 

circunstancialmente a possibilidade de erro. Cabe, então, ao gerenciamento da informação 

decidir como a informação será usada e aplicada em um contexto decisório. Nesse caso, a GI 

passa a ser [...] um processo que trata de um conjunto estruturado de atividades que incluem o 

modo como às empresas obtêm, distribuem e usam a informação e o conhecimento (LIMA, 

2005, p. 341).  

 

3.3.1.2 Modelo de Gestão da Informação de Thomas Davenport  

 

 Thomas Davenport é um autor norte-americano e escreve livros que tratam de sistemas 

de informação, mais precisamente da Gestão da Tecnologia da Informação.  

Trabalhou em setores importantes como: CSC, Index, McKinsey e Ernst & 

Young; Universidade de Austin (Texas), estando hoje como professor titular de sistemas de 

informações gerenciais na School of Management da Boston University e Diretor do Instituto 

para a Mudança Estratégica, da Andersen Consulting. 

Ficou conhecido pelo mundo todo por meio de seu livro "Information Ecology" 

(Ecologia da Informação), editado pela Universidade de Oxford em 1977, onde o autor trata 

da gestão da informação sob o ponto de vista tradicional, onde o investimento em novas 

tecnologias, na maioria das vezes, ao invés de solucionar possíveis problemas, acaba por 
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acarretar outros. Cabe frisar que esta obra é uma das mais citadas no campo da CI, através da 

qual se abordam temas que envolvem a gestão da informação e do conhecimento.  

Davenport foi autor, coautor e editor de outros dez livros das primeiras obras 

sobre reengenharia de processos empresariais e sobre agregação de valor utilizando estes 

sistemas. Ele escreveu, com Laurence Prusak, o best-seller "Conhecimento Empresarial", que 

aborda a gestão do conhecimento. É autor de mais de cem artigos para publicações 

como “Harvard Business Review”,“Sloan Management Review”, “Califórnia Management 

Review”, “Financial Times”, entre muitas. Ele também é colunista das 

revistas “CIO”, “Information Week” e “Darwin”. No ano de 2003, pela revista 

“Consulting”, obteve a classificação entre os "25 Melhores Consultores". Tem como livro mais 

recente "Working Knowdlege", editado em parceria com o também autor Laurence Prusak. 

Suas obras abordam, essencialmente, temas relacionados à gestão dos sistemas de 

recuperação da informação, ressaltando, não somente a visão fascinante pelos mesmos, como 

também problemas relacionados à organização desses sistemas e possíveis soluções. Por tudo 

isso, adquiriu a denominação de um "analista de paradoxos". 

Em seu livro “Ecologia da Informação”, Davenport (2000) defende a administração 

informacional centrada no ser humano, no qual a ênfase não está na geração e na distribuição 

de enormes quantidades de informação, mas no uso eficiente de uma quantia relativamente 

pequena, mas que seja capaz de criar resultados satisfatórios. Essa abordagem busca entender o 

modo pelo qual as pessoas criam, distribuem, compreendem e usam a informação, deixando 

como pano de fundo as tecnologias da informação.  

Segundo o autor, a informação e conhecimento são criações humanas, e não seremos 

capazes de administrá-las se não levarmos em consideração o fato de que as pessoas 

desempenham, nesse cenário, um papel fundamental (DAVENPORT, 2000). 

É diante desse cenário, que Davenport (2000), no livro “Ecologia da Informação”, 

propõe um modelo de gestão da informação centrado no ambiente organizacional e nos 

usuários. O modelo é bastante utilizado na área da CI. Considera como fator determinante o 

ambiente no qual o usuário está inserido e como fator importante a cultura organizacional do 

ambiente e do próprio indivíduo. Trata-se de um modelo bastante abrangente, que o faz 

passível de ser aplicado nas mais diferentes organizações, desde que essas considerem como 

fatores determinantes para o êxito da aplicação do modelo, os indivíduos e o ambiente.   

 De acordo com Davenport (2000), na gestão da informação, a necessidade de 

informação determina sua obtenção e, consequentemente, o seu uso. O autor criou, então um 



38 

 

processo de GI que visa analisar o gerenciamento da informação sob um olhar simples, baseado 

em quatro passos: determinação das exigências, obtenção, distribuição e utilização.  

 

Figura 02 - Determinação das exigências, obtenção, distribuição e utilização 

   
Fonte: Adaptado de Davenport (2000). 

 

Porém, o autor ressalta que é possível determinar o processo de GI sob vários aspectos 

ou abordagens distintas, considerando como válidos os sete passos abordados pela IBM para 

conseguir a “obtenção de informações pelo mercado”. Esses processos são:  

 Administração de exigências: combinar as necessidades de informação entre usuários-

fornecedores; 

 Plano de ativos informacionais: classificar a informação assim que ela é obtida;  

 Planos de sistemas informacionais: planejar o armazenamento e a distribuição dos 

dados; Aquisição: obter a informação;  

 Análise: analisar o conteúdo de informação para estabelecer os níveis de confiabilidade, 

segurança e qualidade;  

 Disseminação: distribuir a informação aos que necessitam dela;  

 Feedback: verificar se a informação adequada foi recebida e distribuída de maneira 

correta.    

Davenport (2000) se apoia nas etapas abordadas acima para compor o modelo ecológico 

de gerenciamento da informação que está submetido ao ambiente organizacional e os dois estão 

envolvidos pelo ambiente externo. Enfatiza que o ambiente organizacional está diretamente 

ligado ao ambiente externo e cultural que envolve a organização. 

Com relação ao ambiente informacional, que está localizado no centro do modelo e está 

representando o núcleo da abordagem ecológica, na qual o autor ressalta que é composto por 

seis componentes críticos, que estão interligados: estratégia da informação, política da 
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informação, cultura e comportamento em relação à informação, equipe da informação, 

processos da administração informacional, arquitetura da informação.     

 

Figura 03 - Modelo ecológico para o gerenciamento da informação 

                

       

                     Fonte: Adaptado de Davenport (2000). 

  

- A estratégia da informação: são as estratégias que as empresas têm para 

administrar recursos financeiros e humanos;  

- Política da informação: envolve o poder proporcionado pela informação e as 

responsabilidades da direção em seu gerenciamento e uso;  

- Cultura e comportamento em relação à informação: esses dois processos estão 

intimamente ligados, são decisivos na criação de um ambiente organizacional bem-

sucedido e são os mais resistentes às mudanças. Compartilhar informações e 

adquirir conhecimento devem se tornar objetivos administrativos básicos 

fundamentais;  

- Equipe da informação: as pessoas ainda são as mais importantes em todo processo 

de GI, principalmente as que fornecem e interpretam informações. Nessa categoria, 

a informação deve continuar sendo valiosa, organizada, reestruturada, interpretada e 

sintetizada;  
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- Processo de administração informacional: em uma situação ideal a empresa deve 

ter uma visão ampla, definindo os processos informacionais com todas as atividades 

exercidas por quem trabalha com a informação;  

- Arquitetura da informação: a abordagem máquina/engenharia pode realmente 

melhorar o ambiente informacional de uma empresa. Contudo, o termo “arquitetura 

da Informação” pode parecer confuso por abranger muitos significados, mas, 

ecologicamente falando, quer dizer que é um guia para estruturar e localizar a 

informação dentro de uma organização.    

Ainda de acordo com o autor, tais ações que compõe o modelo de GI apresentado, 

devem estar interligadas e focadas no usuário e no ambiente organizacional, considerando o 

ambiente interno e externo que estão condicionados na situação atual.  

 

 

3.3.1.3 Modelo de Gestão da Informação proposto por James McGee e Laurence Prusak 

 

Os autores deste modelo, James Mcgee e Laurence Prusak, são membros-fundadores do 

Ernst & Young’s Center for Information Technology and Strategy, localizado em Boston, e 

funciona como pensamento inovador sobre a maneira pela qual as organizações podem 

aperfeiçoar o desempenho com relação à informação e tecnologia.  

Em conjunto, os autores têm, praticamente, quarenta anos de experiência em consultoria 

de gestão no que se refere ao uso efetivo da informação e tecnologia. McGee é especialista na 

integração da tecnologia, mudança organizacional e desafios dos usos estratégicos da 

informação. Seu MBA e seu Doutorado são oriundos da Havard Business Scholl. Prusak tem 

Especialização no uso eficaz da informação para realização de objetivos estratégicos, seus 

títulos de Mestre foram obtidos na University e no Simrnons College.  

Com vários livros e artigos publicados, os autores apresentam o livro “Gerenciamento 

estratégico da informação: aumente a competitividade e a eficiência de sua empresa utilizando 

a informação como uma ferramenta estratégica”, publicado em 1994. Nesta obra os autores 

descrevem os processos administrativos baseados na informação, permitindo às organizações 

manterem suas ações em sincronia com os objetivos institucionais.  

Deste modo, diferentemente dos modelos anteriormente apresentados, este é o que está 

mais próximo da missão e das metas da ONG e o que melhor se adequa a realidade de cada 

ação desenvolvida pela Amazona. Como também ao considerando a informação como um 

componente principal a embasar os fundamentos expostos em suas obras teóricas. 
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Consequentemente, o modelo de GI, de acordo com os próprios autores que o desenvolveram, 

trata “a informação de que você necessita para adquirir eficiência no quadro atual de uma 

economia orientada pela informação” (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 230).     

Portanto, um modelo de gerenciamento da informação deve ser genérico e flexível.  Eis 

alguns dos motivos: “1. A informação recebe diferentes ênfases em cada segmento econômico 

e em cada organização (...); 2. As diferentes tarefas dentro do modelo assumem diferentes 

níveis de importância e valor entre as organizações. A aquisição de novas informações é vital” 

(MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 107).  

Este mesmo princípio, por considerar a informação o principal elemento motivador da 

economia capitalista e da sociedade, aplica-se ao campo pesquisado neste estudo. Sendo assim, 

esta pesquisa teve como referencial teórico o modelo de GI criado por James McGee e 

Laurence Prusak (1994), ressaltando-se que a sua escolha se deu por ser este um modelo 

clássico de gerenciamento de informação mais indicado para estudar o referido objeto (PGS), 

uma vez que o mesmo é coordenado e desenvolvido por uma organização não governamental.  

Destarte, considera-se que a GI ocorre de modo processual, estando embasada em seis 

etapas que se encontram relacionadas e interdependentes, valorizando a informação como 

elemento estratégico no desenvolvimento e produtos de informação. As seis etapas se 

constituem em: 

1. Identificação de necessidades e requisitos de informação;  

2. Coleta/entrada de informação;  

3. Classificação, armazenamento, tratamento e apresentação da informação; 

4. Desenvolvimento de produtos e serviços de informação;  

5. Distribuição e disseminação de informação e  

6. Análise e uso da informação.  

 

Figura 04 - Modelo de gerenciamento da informação 
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                        Fonte: Adaptado de McGee e Prusak (1994). 

  

Pode-se perceber, a partir do modelo de GI apresentado por McGee e Prusak, uma visão 

mais abrangente de como a informação circula nas seis etapas que o compõem, pois a 

informação é vista como um produto valioso nas organizações, merecendo grande atenção e 

esforço em gerenciá-la da melhor forma possível. Deste modo, seguem, abaixo, cada uma das 

etapas que compõem o modelo:  

1. Identificação de necessidades e requisitos de informação: Trata-se de uma 

importante tarefa no processo, visto que, neste momento, a necessidade de informação 

precisa estar clara e bem definida para que a mesma possa desempenhar seu verdadeiro 

papel dentro do processo de gestão, adquirindo a característica de um bem que, se 

administrado de forma adequada, passa a ser uma ferramenta importante de 

competitividade, valiosa para a organização e para o cliente. Para tanto, suas fontes 

precisam ser bem avaliadas, pois nem sempre as pessoas conseguem determinar as suas 

reais necessidades informacionais. 

2. Aquisição/coleta de informações: Após o estabelecimento das necessidades de 

informação, é importante estabelecer quais serão as ferramentas necessárias para 

adquirir e/ou coletar as informações pré-estabelecidas para o usuário.  

3. Classificação, armazenamento, tratamento e apresentação da informação: Refere-

se à ação contínua dos processos anteriores, visto que, uma vez coletada, a informação 

precisa ser tratada/analisada/armazenada de modo que o usuário possa ter fácil acesso 

através do sistema de informação. E, para esse fim, ela precisa estar adaptada à forma 



43 

 

com que o usuário trabalha. Isto explica a grande importância em se considerar a 

participação do usuário no processo de interface do sistema.  

4. Desenvolvimento de produtos e serviços de informação: Neste momento, a 

participação do usuário se torna mais evidente, pois a informação identificada, coletada, 

tratada e apresentada pode ser agregada a valores morais e éticos, os quais, somados ao 

seu conhecimento e experiência já existentes, poderão trazer novas perspectivas ao 

sistema de informação e às organizações.  

5. Distribuição e disseminação da informação: São os canais pelos quais as informações 

serão distribuídas, compartilhadas e disseminadas após passarem pelas etapas 

anteriores. Estes canais podem ser formais ou registrados como artigos, textos, ofícios, 

entre outros, ou informais como congressos, seminários, bate-papo, etc.  

6. Análise e uso da informação: Etapa na qual a informação atingiu o objetivo proposto 

inicialmente ao usuário, ou seja, somando e modificando sua estrutura cognitiva, 

preenchendo sua lacuna intelectual e auxiliando-o na tomada de decisões.  

Para que uma organização alcance as metas e os objetivos propostos faz-se necessário 

chegar a um consenso sobre a importância da informação no ambiente organizacional, bem 

como ter conhecimento de “quem a possui, sob que forma é conservada, quem é o responsável 

pelo seu gerenciamento e, mais importante ainda, como controlar e utilizar a informação 

que existe em todas as organizações” (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 156).  

Em algumas organizações existem políticas para gerenciar a informação a partir de 

percepções oriundas de necessidades informacionais equivocadas ou inconsistentes, visto que 

algumas organizações ousam implementar estratégias e políticas de informação que tendem ao 

fracasso. Para evitar tais posturas, os autores McGee e Prusak apresentaram, em suas obras, 

cinco modelos de políticas de informação que serão abordados, anos mais tarde, por autores 

como Davenport e Choo:  

1. Utopia tecnocrática: Uma forte orientação à abordagem ao gerenciamento 

ligado diretamente às tecnologias, ou seja, acreditar que os computadores e os 

sistemas de informação resolveram os problemas relacionados ao gerenciamento 

da informação na organização; 

2. Anarquia: Algumas empresas não possuem um modelo dominante para a GI, i. 

e., cada indivíduo cuida de si próprio em termos de informação. Geralmente 

acontece quando as tentativas de GI não foram bem sucedidas ou quando os 

executivos não compreendem a importância da informação;  
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3. Feudalismo: É o modelo mais usado nas organizações. Trata-se de um ambiente 

onde aquisição, armazenamento, distribuição e análise da informação são 

controladas por cada executivo em seus departamentos, não havendo integração 

entre gestores e colaboradores;  

4. Monarquia: O poder sobre o gerenciamento da informação é centralizado e a 

autonomia dos departamentos e divisões em relação às políticas de informação é 

reduzida a poucas ou até mesmo a uma única pessoa;  

5. Federalismo: Este é o modelo mais usado. Reconhece, de forma explícita, a 

importância das políticas, inclusive, a de informação enquanto uma atividade 

necessária, na qual pessoas interagem em conjunto para elaborar e definir os 

objetivos e os meios de alcançá-los.   

Diante dessas opções, estabelece-se uma política de informação visando o melhor 

gerenciamento da organização, que deve ocorrer a partir da adaptação e aplicação do modelo de 

GI que melhor se ajuste às reais necessidades informacionais da organização.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CONTEXTUALIZANDO O TERCEIRO SETOR E AS ONG’s  

 

A tradição da solidariedade e da caridade assistencialista perpassa pela existência da 

humanidade. Pode-se dizer que sua origem encontra-se na Igreja Católica, permeada pelos 

valores da caridade cristã com características fortemente catolicistas. Assim, em termos 

históricos, tivemos a Igreja Católica como berço das ações assistencialistas e filantrópicas 
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(VOLTOLINI, 2003). Contudo, em 1930, com Getúlio Vargas na presidência da república, 

pode-se dizer que o Estado, finalmente, assume um papel de maior responsabilidade, exercendo 

uma ação mais efetiva na área social.  

A ideia de um terceiro setor revela que existem um primeiro e segundo setor. Dessa 

maneira, prevalece o conceito de que cada setor tem suas características dependentes de sua 

natureza e finalidade; cada setor “desempenha um papel na sociedade, delimitado por um 

arcabouço legal para operar no âmbito da coletividade, cujos cidadãos o reconhecem e 

legitimam” (VOLTOLINI, 2003, p. 24). Nesse sentido, cada um deles desenvolve suas 

atividades embasadas em suas funções e objetivos traçados pelos membros que os compõem.  

O primeiro setor é o Estado, cuja finalidade o distingue dos demais, devido sua função 

pública. Preceitua a Constituição Federal, no seu art. 3º, I-IV que, constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: 

 
I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
II. Garantir o desenvolvimento nacional;  
III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
IV. Desigualdades sociais e regionais;  
V. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988, p. 3).  
 

 
Desse modo, as ações que são tomadas pelo Estado devem ser pautadas nos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, ou seja, 

devem ser expressas pela coisa pública com o foco no bem-estar do cidadão.  

 O segundo setor é composto pelo mercado. Tem sua natureza pautada no bem privado 

de produtos, serviços e bens. A finalidade lucrativa é sua forma de sobrevivência como setor 

constituído de uma sociedade capitalista que visualiza unicamente o lucro. Sua sustentação é 

baseada nos cálculos, metas e projeções com finalidades ligadas a interesses econômicos ou de 

poder social. Além disso, ao contrário do setor público, “as empresas privadas não estão 

sujeitas ao princípio da impessoalidade” (VOLTOLINI, 2003).   

Quanto ao terceiro setor, a dificuldade inicial está em sua própria definição, porém, uma 

frequentemente usada é a que assegura que este setor se  

 
[...] constitui um conjunto de atividades das organizações da sociedade civil, 
portanto organizações criadas por iniciativa de cidadãos, que tem como 
objetivo a prestação de serviços ao público em áreas como saúde, educação, 
cultura, direitos civis, moradia, proteção ao meio ambiente, desenvolvimento 
do ser humano [...] (SALAMON; ANHEIER 1994, p. 19).  
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 Portanto, o terceiro setor se caracteriza por não ser nem governamental (público), nem 

lucrativo (privado), mas, por possuir “um conjunto de iniciativas particulares com um sentido 

público” (FERNANDES, 2002, p. 127). Segundo o autor Voltolini (2003, p. 28), “trata-se de 

organizações de natureza privada e finalidade pública, mas sem finalidade de lucro, cujas ações 

estão voltadas para questões como cidadania, direitos da população e dos excluídos [...]”.  

Assim, os projetos desenvolvidos por estas organizações ultrapassam os serviços 

meramente formais, tomando para si funções e atividades com características diversas, para 

públicos direcionados e específicos. Alcançando, em sua maior parte, os objetivos propostos 

em sua missão.  

No decorrer das décadas, essas organizações foram aumentando, desenvolvendo-se e 

amadurecendo seus vários segmentos e atividades, rompendo definitivamente com a ideia de 

assistencialismo e, incorporando – como característica principal – ações contínuas de 

responsabilidade social para com seus beneficiários. De acordo com Fernandes (2002, p. 127)  

 
[...] terceiro setor perpassa por quatro características que não se relacionaram 
entre si de forma contínua nem cíclica, mas que nas décadas de 70 e 80 
algumas reforçaram entre si. São elas: a) Formas tradicionais de ajuda mútua; 
b) Movimentos sociais e associações civis; c) ONGs e d) Filantropia 
empresarial.    
 
 

Atualmente, as atividades desenvolvidas pelo terceiro setor prosseguem de forma 

crescente, atingindo cada vez mais os aspectos propostos no seu conceito expresso como “um 

setor de atividades relevantes e potencialmente dinâmico, não lucrativo e não governamental, 

com um papel vital a desempenhar na luta contra a pobreza, desigualdade e exclusão social” 

(MELO NETO; FROES, 1999, p. 7).  

Com isso, a característica fundamental que dá distinção às suas atividades é a sua 

missão e seus objetivos, os quais são determinados pela visão de mundo e esfera da realidade 

social em que se baseiam seus dirigentes.      

Destarte, o terceiro setor é composto por associações que não podem ser denominadas 

nem públicas ou privadas, uma vez que apresentam características próprias que as fazem 

permanecer em uma esfera própria. De acordo com Salamon & Anheier (1992 apud 

MARTONE; GIL, 2006), as organizações do terceiro setor “têm como característica maior o 

fato de serem autogovernadas e não poderem distribuir lucros a seus sócios ou membros, ao 

mesmo tempo em que podem contar com a colaboração voluntária”. 

 Desta forma, a participação dos cidadãos, através do voluntariado, substituindo os 

serviços que deveriam ser desenvolvidos pelo Estado é, muitas vezes, uma das características 
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que destaca o terceiro setor dos demais. Já no que diz respeito à sua composição, este setor é 

constituído por ONGs (Organizações Não Governamentais), entidades filantrópicas, OSCIP 

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), organizações sem fins lucrativos e 

outras formas de associações civis sem fins lucrativos. 

O mundo passou por profundas transformações desde a II Guerra Mundial, como a 

urbanização, a produção industrial e até a revolução que a tecnologia acarretou aos países 

desenvolvidos e, posteriormente, aos em desenvolvimento. Tais mudanças aumentaram a 

proliferação da pobreza, da violência, de doenças, de conflitos sociais, e tudo em um pequeno 

espaço de tempo, o que mobilizou sobremaneira vários setores da sociedade a buscarem 

soluções rápidas para tais problemas. Uma novidade percebida foi a crescente intervenção da 

sociedade civil de maneira organizada e eficiente. É neste cenário que as ONGs vão crescendo 

e se desenvolvendo.  

Ao longo dos anos 60, as ONGs surgem mais ligadas aos movimentos sociais ou a 

lideranças sindicais durante o período autoritário que vários países estavam passando. Com 

isso, o que orientou a ação dessas organizações foi a “conscientização das classes populares”. A 

meta dos trabalhos desenvolvidos pelas ONGs desde seu início é a mobilização das camadas 

populares, de modo que, estas participem, junto ao poder público, das decisões relativas à 

elaboração e implantação de políticas públicas que visem à inclusão social da sociedade 

(MARTELETTO; RIBEIRO, 2002). 

Um importante componente do terceiro setor são as ONGs, as quais apresentam 

características distintas. Para Tenório (2006, p. 10), elas 

 
[...] caracterizam-se por serem organizações sem fins lucrativos, autônomas, 
isto é, sem vínculo com o governo, voltadas para o atendimento das 
necessidades de organizações de base popular, complementando a ação do 
Estado. Têm suas ações financiadas por agências de cooperação internacional, 
em função de projetos a serem desenvolvidos e contam com trabalho 
voluntário. Atuam através da promoção social, visando a contribuir para um 
processo de desenvolvimento que supõe transformações estruturais da 
sociedade. Sua sobrevivência independe de mecanismos de mercado ou da 
existência de lucro.  
 

 

Essas organizações sem fins lucrativos atualmente estão empenhadas em fazer com que 

os atores envolvidos nas suas atividades tornem-se multiplicadores sociais. Tal mudança 

estimula a participação cidadã no processo de democratização e inclusão social da sociedade 

como um todo.  
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A partir da década de 1970, a atuação das ONGs passou a ser mais forte com empenho 

na redemocratização dos países. Voltadas para uma política social e de desenvolvimento 

comunitário, desde os anos 1970, as ONGs vêm adquirindo uma maior autonomia institucional. 

Na década de 1980, com as mudanças na conjuntura econômica dos países latino-americanos, 

estas passaram por um momento dedicado a repensar suas formas de gestão, fazendo-as 

reavaliarem sua missão, forma de atuação e funcionamento.  

A partir da década de 1990, as ONGs se firmaram como instituições que colaboram com 

o Estado pela defesa de uma sociedade mais justa e democrática, buscando novas formas de 

produzir e distribuir bens e serviços, bem como universalizando os valores éticos (TENÓRIO, 

2006).  

Assim, as ações das ONGs são orientadas tomando-se como base didática a educação 

popular1, comprometida e participativa, norteando-se pela perspectiva da realização de todos os 

direitos do povo, incentivando o diálogo constante.  É uma estratégia de construção da 

participação popular para o redirecionamento da vida social. A principal característica da 

educação popular é utilizar o saber da comunidade como matéria prima para o ensino.  

Portanto, para o universo das ONG’s, embasando todas as ações e atividades pensadas, 

está a cidadania, que se encontra relacionada à representação dos agentes, atrelada aos “direitos 

fundamentais do cidadão” e à dignidade humana (MARTELETO; RIBEIRO, 2002) 

 

 

4.1 A ONG AMAZONA 

Esta pesquisa concentra-se no âmbito de um dos projetos desenvolvidos pela ONG 

Amazona, que é uma organização que trabalha precipuamente com a informação, necessitando 

desenvolver um processo de gestão da informação eficiente, já que tem como objetivo 

promover a mudança de visão de  comportamentos, hábitos e valores.  

A ONG Amazona – Associação de Prevenção à AIDS é uma organização não 

governamental, sem fins lucrativos, sediada em João Pessoa, Paraíba, com atuação estadual e 

inserida em espaços de articulação regional e nacional. Foi instituída legalmente em 

novembro de 1998, como resultado estratégico de um projeto de prevenção às 
                                                        
1 Freinet (1969, p. 15) considera “a educação popular com suas ações voltadas para as classes populares”. Portanto, é aqui 
entendida como um paradigma político-educativo, teórico e metodológico que emergiu na América Latina nos anos 60, 
atingindo repercussão internacional através dos estudos de Paulo Freire. Ela tem seu interesse voltado para a organização das 
classes subalternas e o ativismo político, objetivando promover a justiça social. Sua orientação metodológica se aproxima do 
que é conhecido como “construtivismo” e está associada às formas de educação não formal, diferindo do método de ensino 
clássico.)  
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DST/HIV/AIDS junto às profissionais do sexo, desenvolvido pela ONG francesa ESSOR, 

desde 1996. 

 

Figura 05 - Slogan da Amazona. 

 
  
                                   Fonte: Amazona, 2013.  
 

Em 1999, a Amazona amplia sua atuação, desenvolvendo um trabalho de prevenção e 

promoção dos direitos sexuais e reprodutivos junto a comunidades de baixa renda através do 

fortalecimento de Organizações Sociais Populares (OSP’s). O objetivo dessa iniciativa foi 

apoiar os adolescentes e jovens, seus familiares e a comunidade em geral, realizando um 

trabalho voltado para a organização coletiva, educando-os para a tomada de decisões e 

mobilização de ações de forma compartilhada. 

Desde 2003, em parceria com a Petrobrás, a ONG trabalha com ações votadas para as 

questões sociais, como a execução do projeto Fala Garotada. Tal direcionamento visa fomentar 

ações de fortalecimento da luta pela garantia dos direitos humanos e pela melhoria da qualidade 

de vida das populações beneficiadas.  

             Atualmente, com a criação e fortalecimento do Conselho de Parceria, composto por 

lideranças comunitárias, jovens educadores sociais e educomunicadores, a Amazona 

desenvolve ações que oportunizam espaços de reflexão, aprendizagem, reconstrução de saber e 

mudanças de comportamento, capazes de potencializar o exercício pleno da cidadania, através 

da garantia e do acesso aos direitos e deveres coletivos. 
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Desde a década de 80, o Brasil vem se deparando com a epidemia da AIDS, deixando 

esta de ser somente uma questão de saúde para ganhar uma dimensão de problema social. 

Como demonstram os dados apresentados pelo Ministério da Saúde, no ano de 2009, temos o 

seguinte panorama: de 1980 a junho de 2009, foram registrados 544.846 casos de AIDS. 

Destes, 217.091 pessoas morreram em decorrência da doença. Por ano, são notificados entre 

33.000 a 35.000 novos casos de AIDS. Destes, a região Nordeste apresenta 64.706 pessoas 

notificadas. Dos 5.564 municípios brasileiros, 87,5% (4.867) registram, pelo menos, um caso 

da doença.  

Focando a AIDS no Estado da Paraíba, entre 1985 e 2010 foram registrados 4.028 

casos. A Secretaria Estadual de Saúde (SES) estima que mais de 7,8 mil paraibanos tenham o 

vírus e não saibam; sendo notificadas, em 2009, 237 pessoas do sexo masculino e 128 do sexo 

feminino, totalizando 365 casos. Dos 223 municípios do estado, 182 têm pelo menos um caso 

de AIDS. 

Com tais indicativos aumentando ao passar dos anos, a Amazona tem desenvolvido 

intenso trabalho priorizando sua atuação na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, 

especialmente a AIDS. Nesta trajetória, tem se esforçado por incorporar novas abordagens e 

novas linguagens, testando novos métodos de intervenção e recriando antigas formas de 

atuação.  

Este eixo de atuação, voltado para a “intervenção direta na prevenção das 

DST/HIV/AIDS”, busca reforçar o enfrentamento das tendências atuais da epidemia a partir da 

missão da entidade. Tais tendências hoje estão voltadas para a  juvenização e feminização da 

epidemia, o que corresponde a um contágio maior dos públicos compostos por jovens, pobres e 

mulheres. Sendo assim, tais segmentos têm sido alvo de muitas das iniciativas da Amazona, o 

reafirma sua opção em continuar trabalhando neste eixo de forma prioritária. 

Trata-se de um verdadeiro trabalho de conscientização e aprendizado dirigido a esses 

públicos.  Tais atividades estão centradas na necessidade de evitar a contaminação por essas 

doenças. Contudo, não basta saber os procedimentos e conhecer as medidas que devem ser 

adotadas, pois é necessário mudar hábitos, reavaliar condutas e divulgar os riscos existentes. 

Somente assim o público beneficiário será capaz de incorporar e assumir novos 

comportamentos.  

As atividades da ONG são orientadas por um conjunto de elementos, tais como:  

 

MISSÃO: Promover a saúde como um direito fundamental, através da 
prevenção das DST/HIV/AIDS, do fortalecimento da cidadania e da auto-
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organização junto às comunidades de baixa renda, numa perspectiva de 
justiça social. 
VISÃO: De um mundo onde as pessoas conquistaram sua cidadania em um 
estado laico com base na solidariedade e na participação democrática, na 
defesa dos direitos sociais, sexuais e reprodutivos e sem exclusão social. 
VALORES: Justiça Social: Compreendida como a equidade de direitos e 
oportunidades para todos(as), tendo como base o respeito à diversidade 
sexual, de etnia, de raça, credo e religião em que o ser humano é 
considerado simplesmente por sua condição de pessoa humana. Assim, o 
que é devido a um, é devido a todos, e o benefício de um recai sobre todos. 
Inclusão Social: Motivar e qualificar a participação da população de baixa 
renda na construção de alternativas que garantam a igualdade de 
oportunidades e acessibilidade aos bens econômicos, sociais, culturais e 
políticos. Solidariedade: Somar forças na construção de uma consciência 
coletiva que comungue com a reflexão apontada por Betinho: “O que nos 
falta é a capacidade de traduzir em proposta aquilo que ilumina a nossa 
inteligência e mobiliza nossos corações: a construção de um novo mundo.” 
Ética: Atitude individual e coletiva com vistas à liberdade, dignidade, 
transparência, responsabilidade social, promoção do bem comum e de uma 
sociedade democrática e solidária. “A ética está relacionada à opção, ao 
desejo de realizar a vida, mantendo com os(as) outros(as) relações justas e 
aceitáveis. Via de regra está fundamentada nas ideias de bem e virtude, 
enquanto valores perseguidos por todo ser humano e cujo alcance se traduz 
numa existência plena e feliz”. Transparência Pública: Incentivar a 
população para participar e ter acesso a processos de conhecimento, 
avaliação e discussão das políticas públicas, inclusive, em momentos de 
elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos, visando o controle social dos recursos e políticas públicas 
(AMAZONA, 2012)  

 

A ONG adota a metodologia dialética da educação popular, tal qual formulada pelo 

educador Paulo Freire, incorporando os novos elementos advindos da sistematização dos novos 

movimentos sociais e pedagógicos. 

Tal metodologia implica na formação como apropriação racional e sentimental da 

realidade pelas pessoas. O processo de vivências e aprendizagens deve ir ajudando as pessoas a 

enxergar mais e melhor, a perceber mais adiante, mais profundo e mais longe, a desvendar o 

que nem sempre fica claro à primeira vista. Para tanto, são utilizadas informações, 
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instrumentos, dinâmicas, que contribuem para este enxergar mais apurado, para conhecer e 

saber mais e melhor.   

Essa metodologia implica em tornar as pessoas sujeitos integrais, portanto, os 

sentimentos, as emoções, os desejos e a afetividade são incorporados ao processo formativo 

para que a ação esteja em equilíbrio com o sentir e o pensar. 

Para a Amazona, saber mais e melhor constitui-se parte de um processo 

mobilizador/organizativo/educativo que quer, antes de tudo, possuir um caráter emancipatório 

frente às estruturas opressoras, discriminatórias e excludentes. Sendo assim, faz-se necessário 

que a equipe gestora do projeto conheça em profundidade o público que deseja atingir, 

devendo, para isso, estabelecer estratégias, fazer uso de pesquisas de opinião, realizar 

avaliações periódicas dos programas, etc. Demonstra, destarte, a necessidade em poder contar 

com um trabalho bem fundamentado de gestão da informação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Neste capítulo, apresentaremos o caminho metodológico em que a pesquisa foi 

submetida, pois, de acordo com Marconi e Lakatos (2011, p. 44) “[...] não há ciência sem o 

emprego de métodos científicos”. Assim, o emprego desses métodos possibilita a comprovação 

de hipóteses que são postas através da observação da realidade e as teorias científicas existentes 

sobre tais assuntos. Deste modo, Richardson (2008) destaca que a metodologia são os 

procedimentos e regras utilizadas por determinado método.  

Portanto, a operacionalização desta pesquisa, obedece aos seguintes aspectos: 

caracterização da pesquisa, o campo de pesquisa, o universo e amostra da pesquisa, os 
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instrumentos de coleta e análise dos dados até o momento da apresentação e análise dos 

resultados.   

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

No que concerne à metodologia, utilizamos, inicialmente, uma revisão bibliográfica 

sobre o tema a partir da base conceitual e teorias já existentes. Quanto à natureza dos dados, a 

pesquisa é qualitativa, já que o pesquisador procurou interpretar os fenômenos a partir do 

contexto em que estão inseridos (GODOY, 1995). Segundo outras autoras “a pesquisa 

qualitativa corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MARCONI; 

LAKATOS, 2011, p. 271). A natureza da pesquisa insere-se em uma abordagem exploratória e 

descritiva, caracterizado por analisar os fatos sem a interferência do pesquisador (CRUZ; 

RIBEIRO, 2004).   

O método utilizado foi o estudo de caso, por se tratar de uma pesquisa que não está 

preocupada com quantificações e/ou tratamento estatístico dos dados, mas em estudar com 

profundidade o seu objeto previamente delimitado, fruto de uma experiência específica que 

representa um recorte singular do universo passível de ser analisado. Segundo o autor Marconi 

e Lakatos (2010, p. 274) esse tipo de estudo se constitui em “um levantamento com mais 

profundidade de determinado caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos, que nos 

propicia entendimento mais detalhado das características envolto da pesquisa procurando uma 

melhor compreensão do objeto pesquisado”. Assim, através do estudo de caso foi possível 

analisar, com mais profundidade, o fenômeno da Gestão da Informação (GI) aplicado ao 

Projeto Garotada Solidária (PGS).   

Destarte, o campo empírico da pesquisa foi o Projeto Garotada Solidária, desenvolvido 

pela ONG Amazona, em parceria com organizações populares de cinco comunidades do 

entorno da cidade de João Pessoa.Tal Projeto desenvolveu ações e estratégias com o objetivo 

de gerar a conscientização e a prevenção do contágio das DST/HIV/AIDS entre os jovens 

residentes em tais comunidades. 

Foi realizada, inicialmente, uma pesquisa documental com o objetivo de conhecer o 

estatuto da ONG, com suas normas, procedimentos, princípios e valores, bem como os 

documentos referentes ao processo de planejamento do Projeto em estudo. 



54 

 

 No caso específico desta pesquisa, a intenção foi analisar em profundidade o processo 

de Gestão da Informação desenvolvido no Projeto Garotada Solidária, executado pela 

Organização Não Governamental Amazona. 

 

 

5.2 DELIMITAÇÃO DO CAMPO DE PESQUISA 

 

A Amazona se constitui em uma organização não governamental que trabalha 

essencialmente com prevenção das DST/HIV/AIDS, tendo como missão “Promover a saúde 

como um direito fundamental, através da prevenção das DST/HIV/AIDS, do fortalecimento da 

cidadania e da auto-organização junto às comunidades de baixa renda, numa perspectiva de 

justiça social”. Entre os projetos que a organização desenvolve, o Projeto Garotada Solidária 

(PGS) é o de maior porte, pois abrange um trabalho realizado em parceria com cinco 

Organizações Sociais Populares (OSP), envolvendo suas lideranças comunitárias e, 

principalmente, jovens adolescentes na faixa etária dos 13 aos 17 anos. Seguem, abaixo, os 

dados gerais referentes às cinco comunidades atendidas2: 

 Timbó: É representada pela Associação Juventude em Ação (AJA) e está localizada em 

João Pessoa - PB, no bairro dos Bancários, possuindo um índice populacional de cerca 

de seis mil pessoas. A comunidade foi formada depois do desflorestamento de uma área 

que depois veio a ser loteada. A partir daí, começaram a chegar famílias vindas do 

interior do Estado que passaram a construir suas casas e instalar suas moradias. Hoje ela 

se constitui em uma das maiores comunidades de baixa renda do município de João 

Pessoa. No entanto, possui vários problemas estruturais, tais como o saneamento básico 

precário, a inexistência de asfalto em todas as sua vias e a completa ausência de escolas. 

O nível de escolaridade da população é em média o ensino fundamental completo. 

Quanto à saúde, possui apenas dois Postos de Saúde da Família (PSF) funcionando na 

comunidade; 

 São Rafael: É representada pelo Centro Popular de Cultura e Comunicação (CPCC) e 

está localizada no bairro do Castelo Branco III, em João Pessoa – PB. Conta com uma 

população de duas mil e quinhentas pessoas, onde existem por volta de setecentas e 

trinta e cinco famílias. A comunidade surgiu a partir de uma invasão de um terreno 

público. Encontra-se com vários problemas estruturais e sociais, tais como o 
                                                        
2 Tais dados constam nos documentos relativos ao planejamento do Projeto Garotada Solidária – ONG Amazona. 
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saneamento básico precário, a inexistência de postos policiais e conta com apenas um 

PSF para atender toda a comunidade. Já o grau de escolaridade da maioria da população 

é o ensino fundamental completo. O vínculo empregatício da maioria dos moradores 

provém de atividades informais, fazendo com que a maioria destes sobreviva com 

apenas um salário mínimo; 

 Boa Vista: Está localizada no bairro do Ernesto Geisel e é representada pela Sociedade 

Centro Comunitário Bom José, que tem como objetivo promover o desenvolvimento 

dessa comunidade. Esta sociedade foi inicialmente criada para atender a juventude, uma 

vez que contava com um grande número de jovens em situação de risco social, sendo 

marcante o problema do envolvimento de muitos jovens com as drogas e a violência; 

 Conde Pousada: Encontra-se localizada  no município do Conde, distante 15km da 

capital do Estado, João Pessoa. A referida comunidade é formada por trezentos e 

cinquenta e duas famílias, o que corresponde a uma população total de mil duzentos e 

trinta e sete pessoas. A Conde Pousada é representada pela Associação Comunitária 

Santa Marta, que foi criada a partir do loteamento de um terreno, o qual foi se 

ampliando em decorrência da migração de pessoas vindas do interior do Estado em 

busca de oportunidades de trabalho. Atualmente a renda média da maior parte dos seus 

moradores é de dois salários mínimos. Possui vários problemas estruturais, tais como: 

saneamento básico inexistente, iluminação pública precária, fornecimento de água 

insuficiente e muitas ruas sem pavimentação. A comunidade tem apenas um PSF para 

atender toda a população e o nível de escolaridade dos moradores é, em média, o ensino 

fundamental completo. Muitos dos problemas sociais são decorrentes do consumo de 

drogas entre os adolescentes, jovens e adultos;  

 
 Casa Branca: É representada pela Associação Comunitária dos Moradores do 

Loteamento Casa Branca, localizada no bairro do SESI, no município de Bayeux, 

distante 5 km de João Pessoa. Sua população é composta diretamente por trezentas e 

cinquenta famílias, perfazendo um total de aproximadamente mil e quinhentas pessoas. 

A maioria da população está desempregada ou é composta por pescadores. Estima-se 

que a maioria de seus habitantes vive com menos de um salário mínimo. A comunidade 

foi criada através de várias famílias que foram ocupando espaços livres devido à falta de 

moradia e, como a maioria das comunidades que apresentamos anteriormente, a Casa 

Branca encontra-se com vários problemas estruturais, tais como a ausência de esgoto 

sanitário, a não pavimentação das ruas e p atendimento precário da saúde, com apenas 
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um PSF em funcionamento. No que diz respeito à educação, a comunidade possui duas 

escolas: uma municipal e outra estadual. Já o nível de escolaridade da maior parte da 

população é o ensino fundamental completo.  

Acredita-se que o uso eficaz da informação voltada para ações e estratégias direcionadas 

à prevenção de determinadas comunidades contra o contágio das doenças sexualmente 

transmitidas, especificamente a AIDS, é capaz de garantir um maior êxito na consecução dos 

objetivos e metas propostas pelo Projeto em estudo. 

 O Projeto Garotada Solidária se desenvolve através de ações interativas de intervenção 

comportamental na prevenção às DST/HIV/AIDS, geração de trabalho e renda, mobilização 

comunitária e controle social das políticas públicas, objetivando contribuir para a inclusão 

social destes adolescentes e jovens que, a partir desta vivência, terão também a função de 

tornarem-se multiplicadores. A intenção é levar os jovens a viver uma experiência de educação 

para a cidadania, onde todos possam ser mobilizados a participar ativamente da vida 

comunitária, com o objetivo de alcançar melhores condições de vida.  

O Projeto é executado através de quatro ações básicas, que são as rodas de diálogos 

(realizadas sazonalmente nas salas de espera do Programa de Saúde da Família das 

comunidades atendidas), veiculação de um programa educativo nas rádios comunitárias, 

oficinas (ou laboratórios educativos) e eventos de mobilização estudantil. Explicaremos cada 

uma destas atividades abaixo.  

As rodas de diálogos são momentos de conversa e diálogo realizados com adolescentes 

e jovens. Elas acontecem de duas maneiras: a primeira nas salas de espera dos PSF’s das 

comunidades onde há orientações e demonstrações educativas em como se prevenir das 

DST/AIDS e, a segunda, nas escolas locais, envolvendo adolescentes e jovens. Tais atividades 

se iniciam com uma apresentação teatral com muitos textos e conversações que ocorrem de 

uma forma lúdica e descontraída. São relatadas todas as formas possíveis de se contrair 

DST/AIDS e, posteriormente, inicia-se um diálogo com o coordenador da atividade, com os 

jovens que compõem o teatro e os jovens da comunidade ali presentes que participam 

ativamente formulando perguntas.   

As Rádios comunitárias são instalações realizadas dentro da comunidade com uma 

emissora exclusiva do local. Essas rádios são geridas por jovens devidamente treinados para 

coordenar diariamente essa atividade. Refere-se a um canal aberto para trabalhar as 

informações sobre como evitar o contágio das DST/AIDS, indicando os procedimentos de 

como se prevenir de forma adequada e com responsabilidade. São abordadas também outras 

informações de interesse da comunidade como um todo. 
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As oficinas de prevenção acontecem, geralmente, em momentos específicos onde 

ocorrem palestras ou treinamentos para os jovens e para os que compõem o projeto. Para os 

jovens, são momentos de conscientização e orientação onde se destaca a importância em 

conhecer como utilizar corretamente o preservativo nas relações sexuais. Para os que fazem o 

PGS ocorrem continuadamente momentos de reciclagem com a participação até mesmo de 

outros parceiros institucionais.  

Os eventos de mobilização estudantis são momentos em que o PGS sai das 

comunidades e expande sua atuação para outros lugares estratégicos, onde há a possibilidade de 

alcançar mais pessoas, levando a informação preventiva. Acontece geralmente em datas 

específicas, como o 1º de dezembro (dia internacional de combate a AIDS), ou até mesmo em 

apoio a alguma outra associação que trabalhe com temas que fortaleçam o combate às 

DST/AIDS.     

Vale ressaltar que o PGS é financiado integralmente pela Petrobras, tendo iniciado suas 

atividades em março de 2011 e o seu término ocorreu em dezembro 2012. A ONG Amazona 

reservou o intervalo compreendido entre o mês de janeiro e março de 2013 para avaliar cada 

uma das ações desenvolvidas pelo Projeto. Futuramente será elaborado um relatório contendo o 

resultado de tais avaliações, destacando os pontos positivos e negativos de atuação do Projeto 

em cada uma das comunidades.   

A figura abaixo mostra uma das ações de prevenção dirigidas nas salas de espera do 

Programa de Saúde da Família (PSF) que ocorreu nas comunidades atendidas pelo PGS.   

 

 

 

Figura 06 - Ação preventiva no PSF 
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                               Fonte: Fotografia tirada na sala de espera no PSF das comunidades.  
  

Para garantir a execução de todas as ações, o Projeto trabalhou com a aplicação de 

diversos instrumentos de comunicação dirigida, tais como: palestras, oficinas, folders, cartazes, 

vídeos, folhetos e CD/DVD. Todos eles possuem o intuito de educar, esclarecer, informar, 

conscientizar e apontar práticas capazes de afastar esse público-alvo do contágio pelo vírus 

HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Sendo assim, o Projeto almejou motivar uma 

reordenação da paisagem social e econômica dessas comunidades, ajudando-as a interromper o 

ciclo de reprodução da pobreza e miséria preponderantes nessas localidades.  

Por ser um conjunto de ações estratégicas de mobilização e fortalecimento comunitário, 

o PGS teve como base para o desenvolvimento de suas ações o respeito à diversidade, sendo 

este o elemento primordial dessa comunhão de sentidos, valores e visões de mundo.  

A metodologia de intervenção utilizada no PGS foi de educação popular, ou seja, o 

trabalho foi realizado conjuntamente pelas pessoas das próprias comunidades, onde os 

adolescentes e jovens protagonizam as ações a partir da multiplicação de informações 

repassadas para outros jovens.  

A escolha de tal metodologia educação popular se deve ao fato da ONG acreditar que 

somente através do empoderamento do público beneficiado pelo Projeto será possível exercer 

um trabalho eficaz de prevenção e conscientização contra o contágio de doenças sexualmente 

transmissíveis. Outra razão da escolha de tal método foi porque através dele é possível garantir 

a continuidade do projeto após o período de intervenção da ONG. Deste modo, a ideia é 

assegurar também a independência e a sustentabilidade financeira, técnica e comunitária das 
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ações para que as pessoas das próprias comunidades estejam aptas a dar continuidade às 

atividades de educação e prevenção de maneira autônoma. 

Observa-se que estas atividades, desenvolvidas pelo Projeto em estudo, gerido pela 

ONG Amazona, foram fundamentadas essencialmente em informação, sendo esta um meio 

imprescindível para gerar conhecimento e proporcionar mudanças nas estruturas socioculturais 

das comunidades beneficiadas. Algo urgente e essencial na vida dessas parcelas da população, 

pois, de acordo com o Ministério da Saúde, o contágio das DSTs/HIV/AIDS tem crescido no 

decorrer dos últimos anos. Somente na região Nordeste, na última década, houve um 

crescimento de 7,1 a 12,6 por cem mil habitantes, e este aumento está mais concentrado nos 

jovens na faixa etária entre 13 a 19 anos e, mais precisamente, entre as mulheres. 

  
O levantamento feito entre jovens, realizado com mais de 35 mil meninos de 
17 a 20 anos de idade, indica que, em cinco anos, a prevalência do HIV nessa 
população passou de 0,09% para 0,12%. O estudo também revela que quanto 
menor a escolaridade, maior o percentual de infectados pelo vírus da AIDS 
(prevalência de 0,17% entre os meninos com ensino fundamental incompleto e 
0,10% entre os que têm ensino fundamental completo). Assim, no Brasil, 
foram registrados 66.114 casos de AIDS entre jovens de 13 a 24 anos até 
junho de 2009.  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

  

Percebe-se, por meio dos dados apresentados pelo Ministério da Saúde, que os jovens 

estão bastante vulneráveis às DST/AIDS e que as mulheres estão mais propícias a serem 

infectadas. Por tais motivos é importante e necessário contar com tais políticas públicas de 

informação visando prevenir o aumento do contágio das DST/AIDS. Tal esforço não deve ficar 

restrito apenas à atuação do governo federal, mas deve ser abraçado por instituições que 

estejam preocupadas com as parcelas da população em situação de risco social.  

 

 

5.3 DO UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 
 
 
 O universo da pesquisa é constituído pela ONG Amazona. Esta ONG já atua no entorno 

da cidade de João Pessoa há mais de 15 anos, o que demonstra uma atuação já consolidada no 

que diz respeito aos projetos desenvolvidos em várias comunidades que se encontram em 

vulnerabilidade. 

Assim, a amostra da pesquisa comporta os dois gestores da ONG, os três coordenadores 

do PGS (que atuam diretamente nas comunidades e no processo de conscientização e 

prevenção) e os cinco líderes das comunidades. Além destes, a amostra inclui também um 
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grupo de jovens – escolhidos aleatoriamente – que participam das ações do Projeto em cada 

uma das comunidades atendidas. Tal amostra de jovens foi composta de forma aleatória, pois, 

de acordo com Richardson (2008, p. 161) “para que uma amostra seja aleatória, os elementos 

da população devem ter uma probabilidade igual ou conhecida, distinta de zero, de ser 

selecionados para formar parte da amostra”.    

O Projeto possui cronogramas com edições semestrais, onde todas as ações são 

desenvolvidas respeitando essa periodicidade semestral. No primeiro semestre do ano de 2012, 

o PGS desenvolveu-se com a participação de 205 (duzentos e cinco) jovens pertencentes às 

cinco comunidades citadas, conforme dados fornecidos pela equipe gestora. A partir dessa 

estimativa, uma vez que o número de beneficiários varia muito pouco a cada edição semestral, 

aplicou-se – na edição do PGS para o 2º semestre de 2012 – um questionário dirigido a 20 

jovens (10% do total auferido no semestre anterior), considerando, ainda, que tal amostra 

deveria conter jovens oriundos de cada uma das cinco comunidades envolvidas com as ações 

do Projeto.  

  
 

5.4 INSTRUMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Para Marconi e Lakatos (2006), a coleta de dados se inicia com a aplicação dos 

instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas. É nesse momento da pesquisa que o 

pesquisador se entrosa com o objeto e os indivíduos pesquisados. Conforme Sampieri, Collado 

e Lúcio (2006, p. 286), coletar dados implica três atividades profundamente vinculadas entre si: 

 
a)   Selecionar um instrumento ou método de coleta de dados ou desenvolver 
um;  
b) Aplicar este instrumento ou método para coletar dados [...]; 
c) Preparar observações, registros e medições obtidas para que sejam 

analisados corretamente. 
 

Nessa fase da pesquisa foi importante estabelecer um contato com a ONG e as ações 

desenvolvidas nas comunidades, pois a busca por uma aproximação com as pessoas que 

executam o Projeto fez com que os sujeitos da pesquisa se sentissem mais a vontade para falar 

o que realmente sentiam em relação ao PGS. Isto proporcionou um maior acesso aos jovens e 

também aos líderes comunitários. Estes últimos possuem uma atuação fundamental para 

garantir a consecução dos objetivos traçados.  Em comunidades consideradas em grave situação 

de risco, é importante ter o apoio dos líderes das comunidades, pois estes são pessoas de 
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confiança daquela localidade, sendo indicados e escolhidos pelos próprios moradores. 

Constituem-se, assim, em um elo estratégico entre a ONG e as comunidades atendidas. 

A ONG Amazona atua nessas comunidades há vários anos com o desenvolvimento de 

outros projetos e ações; todos, contudo, estão voltados para sua missão que é a prevenção das 

DST/AIDS. Isto justifica, em certa medida, o motivo pelo qual as Associações e os moradores 

das cinco comunidades têm confiança no trabalho realizado pela Amazona. Sendo assim, não 

foram detectadas barreiras expressivas que dificultassem a pesquisa, pois esta recebeu o apoio 

incondicional tanto do pessoal ligado ao PGS como dos líderes das comunidades onde ele foi 

aplicado.  

A coleta de dados, com esses segmentos de públicos pesquisados, foi realizada através 

de instrumentos específicos, que foram elaborados a partir de categorias de análise pré-

estabelecidas, todas elas construídas com base no modelo de GI de McGee e Prusak (1994), no 

qual esta pesquisa encontra-se fundamentada. 

É importante mencionar, ainda, que foram criados roteiros de entrevistas (APÊNDICES 

A-D) direcionados para cada grupo de entrevistados, mas todos seguiram as mesmas categorias 

pré-estabelecidas. Deve-se ressaltar a importância em ter informado aos entrevistados os 

objetivos da pesquisa, não esquecendo em evidenciar que seu anonimato seria preservado e que 

todos deveriam também assinar o documento permitindo a utilização das respostas que irão 

compor os resultados.      

Procedeu-se, então, primeiramente, à realização de uma entrevista semi-estruturada 

direcionando-a para três grupos distintos:  

 Dois gestores do Projeto Garotada Solidária;  

 Três coordenadores do Projeto, que operacionalizam a ações; 

 Cinco líderes comunitários, pertencentes a cada uma das comunidades 

beneficiadas pelo PGS. 

Já no que concerne aos jovens beneficiários do PGS, foram aplicados, individualmente, 

questionários estruturados (APÊNDICE E) para vinte deles, que pertencem às cinco 

comunidades. Esse total de vinte foi composto por cinco grupos de quatro jovens pertencentes a 

cada uma das comunidades atendidas. Vale ressaltar que todos eles tinham, obrigatoriamente, 

que ter participado de todas as atividades oferecidas pelo PGS aos jovens. 

Em seguida foram agendadas as entrevistas com os líderes das comunidades, gestores 

da ONG e os coordenadores do Projeto. As entrevistas com os gestores e coordenadores do 

Projeto ocorreram na sede da ONG, respeitando os dias e horários agendados. No que diz 
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respeito aos jovens, estes foram convidados pelos coordenadores do Projeto para participarem 

de oficinas, palestras e uma apresentação teatral na sede ONG, onde, após o encerramento 

dessas atividades, foi reservado um horário para que os mesmos pudessem responder a um 

questionário.  

Houve, também, uma minuciosa revisão de literatura onde se abordou as temáticas que 

de interesse para a pesquisa, como o terceiro setor, as ONGs, a informação preventiva, o 

gerenciamento de informação e o trabalho desenvolvido pela Amazona e pelo PGS no entorno 

da cidade de João Pessoa. Em seguida, foi realizada uma pesquisa documental com o intuito de 

conhecer com mais profundidade a ONG Amazona e o Projeto Garotada Solidária, com os seus 

estatutos, diretrizes, normas e regulamentos, que orientam tanto o seu processo de  

planejamento como as suas políticas e ações.    

Para a análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo, pois esta é um 

procedimento de pesquisa com base na mensagem e nas categorias de análise. Através de tais 

categorias é possível entender as indagações suscitadas decorrer da pesquisa, sendo um meio 

pelo qual o pesquisador classifica as unidades de contexto (palavras ou frases) que se repetem, 

inferindo uma expressão que as represente. De acordo com o autor:  

  
A análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto de técnicas de 
análises de comunicação, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens. A intenção da análise de conteúdo é 
a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e de 
recepção das mensagens, inferência esta que recorre a indicadores 
(quantitativos, ou não) (BARDIN, 2004, p.38). 

 
Desse modo, esta técnica tem sido empregada com bastante frequência no campo da 

comunicação e nas ciências sociais e humanas. De acordo com Minayo (2007), este é o método 

mais adotado nas pesquisas qualitativas que trabalham com a manipulação de conteúdos e 

formas. 

Procede-se a uma organização por categorias que por sua vez devem estar 

fundamentadas nos objetivos da pesquisa. Conforme Bardin (2004), o processo de explicitação, 

sistematização e expressão dos conteúdos das mensagens promovidas pela análise deve ser 

organizado em três etapas: 

 

1. Pré-análise: é o momento em que a pesquisa é organizada através da sistematização 

das ideias, tendo por base as visitas à ONG Amazona e o conhecimento mais profundo 

das atividades que compõem o PGS. Nesse período houve também a oportunidade de 

participar e observar algumas atividades específicas do Projeto, com o objetivo 
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conhecer todo o seu processo de funcionamento, abordando desde o seu planejamento 

até à operacionalização de suas ações; 

2. Análise do material: consiste na codificação, categorização e quantificação das 

informações coletadas para que possam ser analisadas. A partir desta fase da pesquisa, 

já com os dados coletados anteriormente, deu-se início à transcrição das entrevistas. 

Assim, as informações coletadas foram organizadas de acordo com as categorias a fim 

de facilitar o trabalho no momento da análise dos resultados; 

3. Interpretação e inferência: possibilita propor inferências e adiantar interpretações com 

a intenção de atingir os objetivos propostos (BARDIN, 2004). Neste momento, 

organizou-se todo o material a ser analisado e classificado a partir das categorias 

estabelecidas conforme o modelo de GI adotado.  

 Para a definição das categorias, foi adotado, como já foi citado, o modelo de gestão da 

informação de McGee e Prusak (1994). Tal modelo foi escolhido considerando a natureza e os 

objetivos do PGS que possui como características o fato de ser um Projeto desenvolvido por 

uma ONG e trabalhar com informação preventiva na área da saúde pública, que o torna, 

especificamente, distante das experiências em GI realizadas em organizações privadas.  

Com o objetivo de verificar e definir como ocorre o processo de GI optou-se por uma 

fundamentação teórica baseada no modelo de GI traçado por McGee & Prusak (1994), que 

orientou todo o processo de elaboração do roteiro das entrevistas e a elaboração de categorias, 

conforme o previsto no referido modelo. O roteiro da entrevista foi dividido em seis categorias, 

comuns a todos os entrevistados conforme o Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Categorias do roteiro de entrevista dos gestores, coordenadores, líderes das 
comunidades e os jovens 

 
1ª CATEGORIA 2ª CATEGORIA 3ª CATEGORIA 4ª CATEGORIA 5ª CATEGORIA 6ª CATEGORIA 

Necessidades de 
informação 

Busca de 
informação 

Organização da 
informação 

Produtos e 
serviços 

Disponibiliza 
ção da 

informação 

Analisar o uso 
da informação 

Identificação da 
informação 

Seleção de 
informação 

Tratamento da 
Informação 

Desenvolver os 
produtos de 
informação 

Distribuição de 

informação 

Avaliar o uso da 

informação  

Requisição da 
informação 

Obter a 
Informação 

Classificação da 
Informação 

Desenvolver os 
serviços de 
informação 

Compartilhamen

to de informação 

Analisar a 

assimilação da 

informação 

  Armazenamento 
da Informação 
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  Apresentação da 
Informação 

      

        Fonte: Adaptado de Nascimento (2009). 
 

Destarte, as categorias foram empregadas para que pudessem ser estabelecidas 

classificações, ou seja, formas de se operacionalizar os elementos constitutivos de um conjunto. 

A partir do modelo de GI que pauta esta pesquisa foram criadas, então, seis categorias:  

1. Necessidades de informação: trata da identificação e da necessidade informacional dos 

sujeitos envolvidos no Projeto, que vai desde as informações consideradas mais 

importantes para se estar prevenido contra as DST’s/AIDS, e/ou as que devem ser 

consideradas como as mais importantes para gerenciar um Projeto desta amplitude.  

2. Busca da informação: está pautada em como selecionar e obter as informações, 

consideradas mais importantes a partir das diversas fontes que contribuíram para o 

desenvolvimento do Projeto nas comunidades e no auxílio aos jovens no processo, 

enquanto multiplicadores de informações preventivas. 

3. Organização da informação: aborda o processo de tratamento, classificação, 

armazenamento e apresentação da informação a ser tratada e organizada para que se 

possa chegar não apenas aos jovens, mas a toda sociedade de maneira acessível, 

atraindo, assim, o interesse em como se prevenir contra as DST/AIDS. Esta categoria 

também abrange a forma como os gestores e coordenadores do Projeto organizam suas 

informações objetivando trabalhá-las da maneira mais eficiente possível. 

4. Produtos e serviços: abrange a análise do desenvolvimento de produtos e serviços de 

informação que estão presentes na execução das ações e atividades mantidas pelo 

projeto.  

5. Disponibilização da informação: nesta etapa se verificou como as informações são 

distribuídas e compartilhadas, ou seja, quais são os critérios estabelecidos para que a 

informação, de fato, cumpra com o papel de conscientizar e informar conforme prevê o 

Projeto.  

6. Análise do uso da informação: neste momento se avaliou o uso e a assimilação da 

informação por parte dos jovens das comunidades beneficiadas. Nesta etapa, foram 

aplicados os questionários objetivando conhecer a visão dos jovens em relação ao PGS, 

visto que eles são os sujeitos mais importantes no processo.     

           

5.5 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 
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 A pesquisa foi iniciada desde a elaboração do projeto para a qualificação, onde foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica e visitas à ONG Amazona para conhecer os projetos ali 

desenvolvidos. Foi constatado, então, que o PGS é o Projeto de maior relevância atualmente 

desenvolvido pela ONG. 

 A revisão bibliográfica estendeu-se durante toda a pesquisa que embasou este trabalho, 

mantendo as referências atualizadas e revisadas em cada seção, especialmente no momento da 

análise dos dados obtidos. Foram utilizadas as seguintes bibliotecas: Biblioteca Central da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas (CCSA), Biblioteca Central do Centro Universitário da Paraíba (UNIPÊ), além de 

livros, teses, dissertações e artigos de periódicos localizados em bases de dados. A figura 3 

apresenta os passos que esta dissertação percorreu durante sua realização.  

 

 

Figura 7 - Fluxo das atividades da pesquisa 
 

           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fonte: Adaptado de Yin (2001).   
 

6   APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados coletados e interpretados pelas entrevistas 

realizadas com os dois gestores da ONG, os três coordenadores do projeto, os cinco líderes de 
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cada comunidade e o resultado dos questionários aplicados com vinte e um jovens das cinco 

comunidades, escolhidos aleatoriamente. A pesquisa foi realizada a partir do modelo de gestão 

da informação de McGee e Prusak (1994), de onde foram estabelecidas as categorias de análise 

do método de amplitude utilizado, a saber, a análise de conteúdo de Bardin (2004).  

 

 

6.1 PERFIL DOS GESTORES, COORDENADORES, LÍDERES COMUNITÁRIOS E 

JOVENS 

 

 A ONG Amazona, possui dois gestores que coordenaram e dirigiram o PGS e as suas 

realizadas nas comunidades. Estes também eram responsáveis por toda a parte burocrática que 

rege a própria ONG Amazona, desde a sua organização interna até a coordenação de todos os 

projetos nela desenvolvidos. Eles estão vinculados à ONG há mais ou menos onze anos, 

desenvolvendo ou coordenando projetos.  

Além dos gestores, o PGS possuía três coordenadores que auxiliaram no planejamento, 

execução e monitoramento das atividades desenvolvidas com os jovens. São indivíduos que, 

durante toda sua vida profissional, sempre estiveram envolvidos em movimentos sociais e 

preocupados com os direitos humanos. Dois deles estavam vinculados à ONG há mais de dez 

anos, e o terceiro pertencia à Amazona havia cinco meses. Os dois, que estavam vinculados há 

mais tempo, já vinham desenvolvendo trabalhos em outros projetos desenvolvidos pela ONG 

Amazona em algumas comunidades.  

Vale ressaltar que todos os projetos anteriormente desenvolvidos pela Amazona foram 

realizados em comunidades de baixa renda e em estado de vulnerabilidade social. No entanto, 

para adquirir a confiança das pessoas que moravam nessas comunidades, foi necessário que a 

ONG estabelecesse um vínculo de confiança com os líderes das mesmas, pois estes 

desempenharam um importante papel de buscar melhores condições de vida para os seus 

moradores e, dentro do planejamento coletivo, tentam solucionar os problemas da comunidade.  

No caso do PGS, as ações foram realizadas em cinco comunidades do entorno da cidade 

João Pessoa, que são: Casa Branca, Conde Pousada, Boa Vista, São Rafael e Timbó. Portanto, 

as entrevistas ocorreram com cinco líderes comunitários, os quais fazem parte da associação de 

moradores da comunidade. Como se tratam de lideranças indicadas pelas próprias comunidades 

a que pertencem, eles, salvo algumas exceções, possuem a confiança e uma maior proximidade 

com os moradores.  
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Quanto aos jovens, estes foram escolhidos aleatoriamente para compor esta pesquisa, 

com a exigência de serem residentes nas diferentes comunidades beneficiadas pelo PGS e de 

terem participado de todas as atividades desenvolvidas. 

 Primeiramente foram entrevistados dois gestores e três coordenadores do Projeto. 

Posteriormente foi a vez de inquirir os três líderes comunitários e os vinte jovens pertencentes 

às comunidades atendidas pelo PGS.  

 

6.1.1 Perfil dos gestores e coordenadores  

 

Pode-se observar no Quadro 2 com os perfis dos entrevistados que coordenaram e 

administraram o PGS. No Quadro 3, o perfil dos líderes das comunidades. Finalmente no 

Quadro 4, os perfis dos jovens que responderam aos questionários. 

 
Quadro 2 - Perfis dos entrevistados que coordenam e administram  

o Projeto Garotada Solidária 
FONTES DE 

INFORMAÇÃO IDADE SEXO FUNÇÃO NA ONG TEMPO 
NA ONG ESCOLARIDADE 

G1 34 F GESTOR 15 ANOS SUPERIOR COMPLETO 

G2 39 M GESTOR 11 ANOS SUPERIOR COMPLETO 

C1 34 M COORDENADOR 5 MESES SUPERIOR INCOMPLETO 

C2 38 M COORDENADOR 11 ANOS ENS. MÉDIO COMPLETO 

C3 48 F COORDENADOR 5 ANOS ENS. MÉDIO COMPLETO 

Fonte: Adaptado de Nascimento (2009). 
 

 

 Percebe-se que a equipe gestora do PGS é formada por dois gestores e três 

Coordenadores. Todos estão entre trinta e quarenta anos de idade e o grau de escolaridade da 

maioria é o ensino superior completo. Conforme diversos relatos, percebeu-se que todos os 

gestores e coordenadores do PGS provêm de experiências anteriores em grupos sociais. Tais 

experiências foram decisivas para que os mesmos estivessem à frente do PGS e da ONG 

Amazona, como afirma C2: “[...] comecei a participar de atividades sociais desenvolvidas pela 

Igreja Católica e depois pela associação da comunidade, daí passei a conhecer e a participar das 

atividades da Amazona e assim cheguei a ser um educador social na ONG [...]”.  

Já outros foram envolvidos no Projeto por meio de estudos e pesquisas realizadas dentro 

da própria Universidade onde estudaram, como é o caso da entrevistada G1, ao relatar que “[...] 

na época eu era estudante universitária do curso de serviço social e me interessei em 
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desenvolver atividades sociais com profissionais do sexo que a Amazona desenvolvia no 

começo [...]”.  

 A maior parte dos entrevistados conheceu a Amazona a partir de atividades 

desenvolvidas por esta em parceria com outras comunidades ou ONG’s, como bem explicita 

C3: “[...] a Amazona já conhecia meu trabalho em outras comunidades em que eu atuava e eu 

vim para a ONG dar apoio a grupos de economia solidária, mas fomos fazendo outros trabalhos 

[...]”.  

Todos os entrevistados, no Projeto Garotada Solidária, afirmaram que o Projeto nasceu 

de atividades comunitárias desenvolvidas anteriormente e quando tais projetos chegaram ao seu 

termo, as comunidades pediram para que as atividades continuassem por meio de novos 

projetos. Sendo assim, a ONG passou a pensar na viabilidade em desenvolver outro projeto que 

contemplasse essa demanda das comunidades.  

 

 

6.1.2 Perfil dos líderes comunitários 

 

 Foi traçado, também, o perfil dos cinco líderes das comunidades parceiras no Projeto 

Garotada Solidária. A faixa etária deles oscila entre vinte e cinco e quarenta anos de idade. 

Todos moram na comunidade onde atuam como líderes ou representantes comunitários. Estão 

ligados às suas Associações, em média, há mais de oito anos e possuem um grau de 

escolaridade que varia entre o ensino médio e o superior completo. Tais dados encontram-se 

integrados no quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Perfil dos líderes comunitários 

FONTES DE 
INFORMAÇÃO IDADE SEXO 

LÍDERES 
COMUNITÁRIOS 

TEMPO NA 
COMUNIDADE ESCOLARIDADE 

L1 35 M LÍDER 
COMUNITÁRIO 

10 ANOS ENS. MÉDIO COMPLETO 

L2 26 M LÍDER 
COMUNITÁRIO 

8 ANOS SUPERIOR COMPLETO 
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L3 36 M LÍDER 
COMUNITÁRIO 

1 ANO ENS. MÉDIO INCOMPLETO 

L4 25 F LÍDER 
COMUNITÁRIO 

13 ANOS SUPERIOR COMPLETO 

L5 40 F LÍDER 
COMUNITÁRIO 

10 ANOS ENS. MÉDIO COMPLETO 

Fonte: Adaptado de Nascimento (2009).    

  

 Deste modo, percebeu-se que assim como os que compõem a equipe gestora do projeto, 

todos os líderes comunitários apresentam, desde muito cedo, interesse em questões sociais 

voltadas para as comunidades em que residem. São pessoas que há décadas desenvolveram o 

desejo de fazer parte da associação local e trazer melhorias para suas comunidades. E foi 

justamente a partir desses envolvimentos com questões sociais que eles passaram a conhecer as 

atividades da ONG Amazona, o que acabou por gerar parcerias em atividades e ações 

desenvolvidas pelos diversos projetos elaborados pela Amazona. Tal proximidade entre as 

Associações e a ONG foi fundamental para o estabelecimento de atividades e parcerias que 

geraram o embrião do que viria a ser o PGS.  

 Assim, L2 destacou que a relação entre a comunidade e o Projeto vem desde antes do 

nascimento deste, através de atividades que obtiveram bons resultados e que mais tarde 

passaram a fazer parte do PGS. Segundo L4, o Projeto anterior que resultou no Garotada 

Solidária foi o Garotada Esperta que já continha atividades tais como a rádio comunitária e as 

rodas de diálogos. Como a aceitação desse projeto foi bastante satisfatória, as Comunidades 

fizeram gestões junto à Amazona para que houvesse uma continuidade desses trabalhos. Foi 

assim, que nasceu o atual PGS.   

     

 

6.1.3 Perfil dos jovens das cinco comunidades 

 

 Em seguida foi traçado o perfil dos jovens que responderam ao questionário, totalizando 

vinte jovens das cinco comunidades parceiras da Amazona. Assim, no semestre que antecedeu 

à pesquisa de campo, PGS desenvolveu-se com a participação de duzentos e cinco jovens 

dessas comunidades. A partir desta estimativa aplicamos o questionário com cerca de vinte 

jovens, uma vez que a cada semestre este número é variável. Vale lembrar que esses vinte 

jovens escolhidos participaram de todas as ações desenvolvidas pelo Projeto no segundo 

semestre de 2012.  

Segue, abaixo, o quadro com os dados relativos ao perfil dos jovens entrevistados: 
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Quadro 4 - Perfil dos jovens das comunidades 
FONTES DE 

INFORMAÇÃO 
IDADE SEXO COMUNIDADE ESCOLARIDADE 

J1 15 M TIMBÓ ENSINO MÉDIO 

J2 17 M TIMBÓ ENSINO MÉDIO 

J3 16 F TIMBÓ ENSINO FUNDAMENTAL 

J4 17 M TIMBÓ ENSINO MÉDIO 

J5 16 F CONDE POUSADA ENSINO MÉDIO 

J6 16 M CONDE POUSADA ENSINO FUNDAMENTAL 

J7 16 F CONDE POUSADA ENSINO MÉDIO 

J8 17 F CONDE POUSADA ENSINO MÉDIO 

J9 17 F CASA BRANCA ENSINO MÉDIO 

J10 17 F CASA BRANCA ENSINO FUNDAMENTAL 

J11 13 M CASA BRANCA ENSINO FUNDAMENTAL 

J12 15 M CASA BRANCA ENSINO FUNDAMENTAL 

J13 16 M SÃO RAFAEL ENSINO MÉDIO 

J14 16 F SÃO RAFAEL ENSINO MÉDIO 

J15 17 F SÃO RAFAEL ENSINO MÉDIO 

J16 15 F SÃO RAFAEL ENSINO FUNDAMENTAL 

J17 16 F BOA VISTA ENSINO FUNDAMENTAL 

J18 17 M BOA VISTA ENSINO MÉDIO 

J19 14 F BOA VISTA ENSINO FUNDAMENTAL 

J20 14 M BOA VISTA ENSINO FUNDAMENTAL 

   Fonte: Adaptado de Nascimento (2009).  
   
  

Observou-se que a faixa etária dos jovens envolvidos no PGS varia entre treze e 

dezessete anos, com a predominância do sexo feminino (doze meninas e oito meninos), com a 

escolaridade oscilando entre o ensino fundamental e o ensino médio, todos em fase de 

conclusão. Foram escolhidos intencionalmente jovens e adolescentes que tenham participado 

de todas as atividades desenvolvidas pelo Garotada Solidária e responderam os questionários na 

própria sede da Amazona. 

 

6.2 ANÁLISE DAS CATEGORIAS 
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As categorias a seguir foram criadas a partir do modelo de Gestão da Informação de 

McGee e Prusak (1994), considerando que as etapas que compõem o modelo estão mais 

próximas da realidade do PGS nas comunidades.   

  

  

6.2.1 Categoria: Necessidades de informação 

 

Esta categoria é descrita no modelo de GI de McGee e Prusak (1994) como uma fonte 

importante para verificar as reais necessidades informacionais dos indivíduos. Estas 

necessidades foram mapeadas no caso dos sujeitos que compõem o campo de pesquisa. In casu, 

a informação é aqui entendida como elemento importante na construção, no desenvolvimento, 

na implementação e na avaliação do projeto Garotada Solidária, por esta constituir o insumo 

principal do Projeto.  

De acordo com Barreto (1994), a informação devidamente assimilada produz 

conhecimento, modifica o estoque mental do indivíduo e traz benefícios ao desenvolvimento da 

sociedade como um todo. Baseando-se nesta definição, prosseguiu-se à investigação das 

necessidades de informação e sua importância na conscientização e prevenção das DST/AIDS. 

Para compor esta categoria perguntou-se sobre quais seriam as informações mais importantes 

para ajudar os jovens na conscientização e prevenção das DSTs, bem como as informações 

mais importantes para gerenciar/educar os jovens no PGS; como os sujeitos avaliam as 

campanhas do governo (municipal, estadual e federal) e, finalmente, se, além do PGS, os 

jovens têm alguma outra fonte de informação preventiva proveniente da comunidade ou da 

sociedade em que vivem.   

Para a análise desta categoria, as falas de todos os sujeitos da pesquisa foram 

confrontadas, visto que, em todos os instrumentos de coleta as categorias foram as mesmas, 

proporcionando uma visão mais ampla das ações de GI no âmbito do Projeto.  Para cada 

categoria, foram organizadas, em quadros, as falas dos gestores (G1; G2), dos coordenadores 

(C1; C2; C3); dos líderes comunitários (L1 ao L5) e dos jovens das comunidades (J1 ao J20). 

Deve ser ressaltado que as falas mais expressivas foram as que mereceram registro já que 

foram aquelas que mais contribuíram para a análise de cada categoria. Primando pela 

privacidade dos sujeitos, identificamo-los por códigos.   

Seguem, abaixo, os quadros com as respostas selecionadas sobre essa categoria: 
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Quadro 5 - Necessidades de informação – informações importantes para gerenciar, 
educar e prevenir contra DST/AIDS 

G1 Devemos trabalhar toda a formação a cidadania, toda a parte da inclusão para que isso contribua para 
a prevenção a saúde, acho que devemos trabalhar todo o eixo de cidadania e educação e informação 
técnica sobre estas doenças. 

G2 A informação que ajude no combate as DST’s/AIDS, mas tem que ver que não é só informação que 
deve ser levada ao jovem, mas a forma como ela deve ser levada, é como levar a informação e 
sensibilizar este jovem. 

C1 Acho que explicá-los, literalmente, e desmistificar as crendices sobre o preservativo e mostrar que 
uso do preservativo é a forma mais adequada de se prevenir das DST/AIDS. 

C2 As informações mais importantes são as que dialogam sobre como se prevenir, e como usar a 
camisinha, e informar sobre o que são as DST e a AIDS [...]. 
 

C3 Eu acho que as informações em abordar a prevenção e também estimular as pessoas ao respeito com 
a saúde e o corpo [...]. 

L1 Eu acho que nesse sentido são poucas informações que os jovens conseguem, na verdade quando eles 
participavam do projeto, eles pegavam aquelas informações lá, e tentavam difundir aonde eles tavam 
eles faziam uma cadeia de informações... eles falam que é bom namorar mas é importante se prevenir, 
eu acho muito pouco as informações que eles conseguem sobre prevenção, apenas a Amazona que 
leva esse trabalho com mais conteúdo. 

L2 Informações sobre como se prevenir, e também sobre as doenças e seus sintomas [...]. 
L3 Mostrar aos jovens que existem doenças que não tem cura como a AIDS, e que muitas vezes é um 

caminho que não tem volta [...]. 
L4 Com certeza a informação dos métodos de prevenção e como usar a camisinha, porque agente acha 

que eles sabem, mas muitas vezes eles dúvida e tem vergonha de perguntar [...]. 
L5 Mostrar a eles que não se prevenir é colocar a vida em risco, porque a camisinha é o método mais 

seguro. 
J11 Conhecer mais as doenças e as prevenções. 
J17 Como se usar a camisinha e como se pega as doenças sexualmente transmissíveis e fazer perguntas na 

escola sobre o assunto. 
J21 Informação sobre como usar a camisinha. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Quadro 6 - Necessidades de informação – acesso a fontes de informação para um 
comportamento preventivo 

G1 Acho que na escola, mas é de uma maneira superficial na escola, a educação sexual ainda é muito 
tímida [...]. 

G2 A forma como nós trabalhamos não, assim, levar o mesmo trabalho e a mesma informação que nós 
levamos não. 

C1 Eu acho que tem, por que agente tem a ação do projeto, mas eles têm também ações próprias das OSP 
[...] mas a informação preventiva somos nós que fazemos. 

C2 Tem comunidades que tem outros parceiros, mas eles não trabalham com prevenção, mas, com outras 
temáticas, prevenção só a Amazona mesmo. 

C3 Diretamente do HIV/AIDS não tem, tem outras parcerias que acabam ajudando a temática, que é 
importante [...]. 

L1 Por enquanto, só a Amazona mesmo.  
L2 Não temos outros parceiros que trabalhe especialmente com prevenção, tem parceiros que ajudam na 

temática, mas com o direcionamento para prevenção, só a Amazona.   
L3 Só a ONG Amazona.  
L4 A Amazona foi a primeira que nos trouxe esta temática de prevenção tão forte, acredito que é apenas 

ela mesma. 
J1 Através das cartilhas do Projeto Garotada Solidária e do teatro. A pergunta é sobre outras fontes. 
J2 Através dos cartazes apresentações teatrais, me ajudaram a aprender sobre prevenção. 

J12 Participando das palestras na ONG Amazona” nao faz sentido, já que a pergunta é sobre outras fontes. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Quadro 7 - Necessidades de informação – opinião sobre as campanhas desenvolvidas 
pelo governo 

G1 Eu acredito que as campanhas exercem o papel de repasse da informação, elas não respondem uma 
demanda, a maioria das campanhas são pontuais e estão associadas a eventos, e a campanha não surte 
efeito. 

G2 As campanhas são temáticas e pontuais, são em épocas festivas, dando a entender que as pessoas só 
transam em épocas festivas, o que não ocorre de fato. 
 

C1 Eu considero muito pobres, ocorrem uma ou duas vezes ao ano, e nós sabemos que as DST’s são 
transmitidas há todo tempo. 

C2 Eu vejo muito fracas, fracas demais, e os instrumentos que são utilizados chegam às massas, mas não 
ficam[...]. 

C3 São campanhas muito ruins, é um material que não tem atrativo nenhum [...] a nível federal tem 
melhorado bastante e a nível estadual não acho que tenha melhorado [...]. 

L1 Campanha é um momento de acordar a pessoa para aquela situação, e eu acredito que essa campanha 
tem que ser uma campanha com opinião, não pode ser uma campanha temporal. E nós lamentamos 
muito por conta que o governo também é limitando então e não pode fazer com que essa campanha 
seja estendida ao longo do ano, mas pelo menos nos momentos pontuais elas são importantes. 

L2 Acho muito devagar, em João Pessoa avançou muito, mas a intensidade não vai atingir de fato onde a 
coisa tá pegando... elas ainda não está chegando onde deveria chegar [...]. 

L4 Não chega como deveria chegar, não traduz o que o jovem precisa saber pra evitar, não são para as 
pessoas que se encontram em risco social, para mim elas não cumprem os objetivos a que são 
propostas. 

L5 Acho que poderia ser mais constante, poderia ser mais forte e mais atrativas, assim, chamar mais a 
atenção [...]. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

Ao analisar esta categoria, fica claro que, para os gestores do Projeto, o esforço de 

prevenção contra as DST/AIDS deve contemplar ações e atividades voltadas à educação para a 

cidadania. Segundo eles, trabalhar o eixo educação e cidadania é algo essencial para que os 

beneficiários do Projeto Garotada Solidária possam tornar-se verdadeiramente sujeitos no 

processo de gestão da informação (CAPURRO; HJORLAND, 2007). Esta educação para a 

cidadania é que irá fazer com que estes jovens estejam aptos a produzir significados 

compartilhados atuando de forma coletiva e colaborativa. A intenção é garantir um aprendizado 

dialético e politicamente enriquecedor.  

Não basta, segundo eles, levar o conteúdo informativo até os jovens. Faz-se necessário 

“levar a informação e sensibilizar este jovem” G2. Tal concepção revela a necessidade de alçá-

los à categoria de cidadãos aptos a conhecerem o seu direito à assistência na área da saúde. 

Mais que isso, deve haver o esforço para capacitá-los a cobrar tais direitos, exigindo que as 

políticas públicas nessa área funcionem a contento. Somente dessa forma estes indivíduos, 

segundo essa leitura, poderão vir a tornarem-se agentes de transformação social no meio em 

que vivem. O próprio Projeto deixa isso bem claro quando revela sua intenção de fazer com 

que os jovens beneficiários passem a ser multiplicadores das ações do PGS junto às 

comunidades onde vivem.  
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Destarte, a interação de forma colaborativa e a troca de conhecimentos e experiências, 

bem como os debates e discussões praticados junto ao grupo social onde vivem serão capazes 

de despertar novos comportamentos, hábitos e visões de mundo, contribuindo para a adoção de 

um estilo de vida onde a preocupação com a saúde individual e coletiva seja uma realidade. 

A importância e a concretização de tal esforço é algo referendado por um dos líderes 

comunitários. Para L1 os jovens, ao participarem das ações do Projeto, “pegavam aquelas 

informações lá e tentavam difundir onde eles estavam, eles faziam uma cadeia de 

informações”.  

No processo de gestão da informação para ações de prevenção na área da saúde é 

necessário ir além do que a mera disponibilização das informações de como evitar o contágio 

de doenças, pois se deve trabalhar na capacitação dos sujeitos com a finalidade de fazê-los 

compreender a sua importância dos cuidados com a saúde. Somente assim poderá haver um 

verdadeiro interesse e mobilização dos mesmos para que estas transformações ocorram (LE 

COADIC, 2004).  

A utilização transversal das informações obtidas pelos jovens no Projeto em outros 

ambientes é efetivamente comprovada quando um dos jovens, J17, afirma que, além de saber 

como usar o preservativo e quais as formas de contrair as DSTs, ele também se vê 

impulsionado a “fazer perguntas na escola sobre o assunto”. O constante compartilhamento da 

informação é um fator primordial no momento de decidir quais são as estrategicamente mais 

importantes informações para serem levadas aos jovens das comunidades. 

Percebe-se que, para os gestores, as informações devem ser trabalhadas de forma que o 

jovem as contextualizem no seu dia-a-dia, para que estas interfiram em seus hábitos e 

comportamentos. De acordo com McGee e Prusak (1994), a necessidade de informação é uma 

importante tarefa no processo de gestão, pois, esta deve fornecer os dados necessários para a 

elaboração de um eficiente processo de mobilização. Somente com um bom trabalho de gestão 

da informação é que haverá o estímulo para que os usuários atinjam a tão esperada mudança de 

hábitos e a compreensão da sua importância em diferentes contextos ligados ao seu cotidiano. 

A partir desse panorama é que a informação poderá desempenhar seu verdadeiro papel dentro 

do processo de gestão. 

Os jovens expressaram dúvidas e, consequentemente, a necessidade de obter mais 

informações voltadas para as formas de como utilizar o preservativo. Segundo J5, há o desejo 

de “saber mais sobre como usar a camisinha porque muitas pessoas ainda não sabem como 

usar, principalmente, a camisinha feminina”. Também foi mencionada a necessidade de “saber 

mais se existem outras formas de pegar AIDS” e “se AIDS só se pega fazendo sexo” segundo 
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os depoimentos de (J14 e J20), respectivamente. Destarte, fica claro que, mesmo participando 

de todas as atividades do PGS, eles ainda permaneciam com dúvidas que apontavam para a 

necessidade de obter mais informações voltadas para aspectos e especificidades do processo de 

prevenção das DST’s, que não foram abordados nas atividades desenvolvidas pelo Projeto.   

Isto revela um problema relacionado com o planejamento das atividades. A gestão da 

informação deve privilegiar, antes de tudo, a participação dos sujeitos no processo de 

elaboração dos produtos e atividades de informação. Ou seja, os jovens deveriam ser ouvidos 

para que os gestores pudessem conhecer suas necessidades de informação. No caso do PGS, o 

processo da GI deve, em primeiro lugar, auscultar as demandas do público-alvo para que haja 

uma adequação de todos os trabalhos de prevenção à realidade dos jovens das comunidades 

atendidas, respeitando o perfil de cada um desses públicos, com todo o seu contexto cultural 

específico, repleto de idiossincrasias, particularidades, valores, hábitos, comportamentos e 

relações sociais.   

De acordo com McGee e Prusak (1994), a necessidade de informação é uma importante 

tarefa no processo de GI, pois, é neste momento que as demandas precisam estar claramente 

expostas e bem definidas, garantindo a eficácia do processo de gestão. Sendo assim, o 

constante compartilhamento da informação é fator fundamental no momento de decidir as 

informações mais importantes para levar aos jovens da comunidade uma conscientização 

preventiva das DST/AIDS.  

Gestores, coordenadores e líderes comunitários, ao serem indagados sobre o acesso dos 

jovens atendidos pelo PGS a outras fontes de informação sobre a prevenção das DST/AIDS, 

destacaram que existem informações repassadas a eles através das escolas, mas, estas são, de 

certa forma, insuficientes e inócuas, uma vez que são transmitidas de maneira superficial, 

tímida e dissociadas de um trabalho educativo de prevenção, acontecem de maneira pontual e 

dissociada da preocupação de mudar hábitos, algo que se repete também no que diz respeito aos 

esforços e campanhas governamentais existentes nesse sentido. 

Alguns dos gestores, ao comentar sobre as campanhas desenvolvidas pelo governo 

direcionadas à prevenção da AIDS, lamentaram que tais esforços sejam desenvolvidos de 

forma pontual, geralmente, uma ou duas vezes ao ano, e associadas a grandes eventos anuais, 

como o carnaval.  

Na verdade, percebe-se, segundo as opiniões desses coordenadores, que os esforços 

governamentais nesse sentido negligenciam uma verdadeira educação preventiva, baseando-se 

em campanhas impactantes, geralmente na mídia, centradas apenas no uso de preservativos, o 

que não é capaz de reverter hábitos e comportamentos de risco. É bastante elucidativa a opinião 
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também de um dos líderes comunitários, L4, a esse respeito, afirmando que “esse tipo de 

campanha não chega como deveria chegar, não traduz o que o jovem precisa saber para evitar, 

não são para as pessoas que se encontram em risco social, não cumprem os objetivos a que são 

propostas”. 

Estes depoimentos reforçam a necessidade de possuir um processo de gestão da 

informação que contemple a educação para a cidadania, conforme já exposto. Um processo 

dessa natureza exige que os beneficiários do Projeto sejam alçados à categoria de sujeitos, 

atuando como partícipes desse processo desde sua concepção. Daí a necessidade de serem 

ouvidos e constantemente avaliados para que seja possível promover ajustes e adequações. Isto 

será o resultado do levantamento eficaz das necessidades de informação, o que fará com que o 

processo de GI atenda aos anseios dos públicos envolvidos que se comportarão sempre de 

maneira dinâmica e processual, exigindo mecanismos que estejam sempre monitorando e 

atualizando tais demandas informacionais.  

É importante salientar que as estratégias empregadas para se conhecer as necessidades 

de informação passam pela participação do público-alvo, estabelecem formas de avaliação 

continuada, assegurando a motivação e o sentimento de colaboratividade dos envolvidos. É 

justamente esse processo que vai garantir a mudança social nesse aspecto, fazendo com que os 

beneficiários da informação atuem também como multiplicadores e agentes de transformação 

social. 

Nesse aspecto, pode-se inferir, na realidade específica do PGS, que, ainda que os 

gestores possuam esses princípios como ideais, isso não acontece totalmente na prática, visto 

que os próprios jovens expressam desconhecimento de situações e realidades ligadas à 

prevenção das DST/AIDS. Sendo assim, os gestores e líderes possuem essa visão de forma 

razoavelmente clara, mas quando há o cotejo desta no depoimento dos jovens, detecta-se o 

alijamento desses do processo de planejamento do PGS.  

As pessoas envolvidas no Projeto devem estar conscientes das reais necessidades 

informacionais dos jovens, objetivando fazer com que as informações transmitidas sejam 

direcionadas com o propósito de conscientizar e prevenir. Mas, para isso, as necessidades 

precisam ser constantemente socializadas e compartilhadas. Uma das formas de identificar a 

informação necessária é por meio de reuniões com a função de avaliar cada atividade realizada 

nas comunidades, envolvendo os líderes comunitários e, principalmente, os jovens 

beneficiários das ações do PGS.  

É importante verificar as situações onde existe a “falta de informação”, pois é por meio 

da identificação dos vácuos informacionais que será possível conhecer as reais necessidades de 
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informação, onde estas serão reveladas com maior precisão e clareza, proporcionando, assim, o 

fornecimento das informações verdadeiramente mais importantes e adequadas.  

Percebeu-se, no PGS, que o compartilhamento de informações é constante entre os 

gestores e coordenadores do Projeto, mas, isso pouco acontece com os líderes e os jovens das 

comunidades. De acordo com G1, “[...] as trocas de informação seriam privilegiadas e 

preciosas se fossem dialogadas. Isto seria uma realidade se ocorressem trocas de saberes: nós, 

com os técnicos, e eles, com os saberes da comunidade”. A carência de maior 

compartilhamento de informações oriundas do PGS para com os líderes das comunidades 

também revelou a existência de lacunas informacionais que representaram um obstáculo a mais 

para que houvesse o envolvimento e a participação dos jovens na construção de ações e 

atividades para o Projeto. 

 Portanto, tais lacunas informacionais precisavam ter sido solucionadas por um processo 

de GI onde a informação fosse estrategicamente planejada e aplicada, visando proporcionar o 

maior envolvimento das comunidades e dos jovens com o PGS. A informação, segundo Barreto 

(1994, p. 2), “quando adequadamente assimilada, produz conhecimento, modifica o estoque 

mental de informações do indivíduo e traz benefícios ao seu desenvolvimento e ao da sociedade 

em que ele vive”. Se a informação, disponibilizada através do PGS, tivesse sido oriunda de um 

processo de gestão coletivo e integrado, chegaria às pessoas certas, no momento e no formato 

adequado, podendo ser utilizada em seu máximo potencial, garantindo sua eficiência e eficácia.  

 

 

6.2.2 Categoria: Busca de informação 

 

Esta categoria visa esclarecer como as fontes de informação auxiliam no processo de 

busca das informações necessárias para a consecução das ações e atividades desenvolvidas nas 

comunidades. Especificamente para os jovens, a o PGS se constitui numa fonte inicial que deve 

capacitá-los a buscarem outras fontes de informações preventivas necessárias para que os 

mesmos sejam capazes de criar seus próprios repositórios de conhecimentos. Deve-se ressaltar 

que a busca pela informação e pelo conhecimento precisa ser constante. De acordo com Stewart 

(2002), a informação e o conhecimento estão cada vez mais presentes em cada atividade 

humana, fazendo de seu uso uma atividade contínua, permanente e cíclica. 

O autor ressalta que a expressão “obter informação” lembra-nos o fato de que, possuir 

algo, no caso, a informação que se apresenta, torna-se uma fonte de poder e de vantagem aos 

que a detêm (DAVENPORT, 2002). No caso do PGS, a informação era uma ferramenta 
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imprescindível que auxiliava os jovens a entender a importância em prevenir-se contra as 

DST/AIDS.  

Portanto, a aprendizagem deve ser contínua para todos envolvidos no Projeto. A busca 

de informação deve fazer parte desse processo permanente de aprendizagem que deve ser o 

principal ativo na construção do capital intelectual dos indivíduos. Para Davenport (2000), a 

obtenção da informação deve ser entendida como uma atividade contínua, de modo que 

envolva a exploração do ambiente informacional, a classificação das informações em estruturas 

adequadas da informação. 

 Seguem, abaixo, os quadros: 

 
 

Quadro 8 - Buscar de informação – como buscam informações importantes para o 
desenvolvimento do Projeto e para se prevenir contras as DST/AIDS 

G1 No contato com as pessoas que estão fazendo o projeto, através das reuniões e acompanhamentos 
semanais... procuro informações constantes na coordenação de DST/AIDS. Temos também 
articulações com as políticas locais e com a secretaria de saúde do município. 

G2 Durante os anos identificamos os canais, o tipo de informação que eu preciso para resolver algum 
problema adquirido, por meio dos canais as informações são padronizadas para nosso uso cotidiano. 

C1 Acho que a partir do público, na linha que agente tá trabalhando, temos que ver o tipo de informação 
que as comunidades querem, e de que forma devemos levar essas informações.  

C2 É lendo, estudando, pesquisando e participando de eventos de formação, há pouco participei de um 
momento como esse, sobre preservativos femininos, que foi bom por que apareceram novas 
informações. 

C3 Eu procuro muito a história das leituras, das cartilhas e internet, e livros sobre DST. 

L1 Agente procura ler os panfletos da ONG, ouve os programas da rádio comunitária, e vai se 
informando pela internet. 

L2 Tento participar da maioria das atividades do PGS, pois, sempre tem novas informações e, além 
disso, é bom que os jovens nos vejam lá aprendendo.  

L3 Tento me informar sobre prevenção pela internet e lendo em revistas e livros. São os melhores 
lugares pra buscar esse tipo de informação.  

L4 Através da participação constante em ações do PGS. Gosto muito dos materiais que eles desenvolvem 
como as cartilhas e os DVD’s, pois são ricos em informação preventiva. 

L5 Gosto de conversar com os jovens que sempre estão participando das atividades da ONG, porque 
assim eu aprendo e vejo como estão levando para a vida deles o que está sendo passado pela ONG. 

J12 Busco dos educadores da comunidade e com pessoas da ONG Amazona. 
J14 Na comunidade tem uma educadora social de adolescentes que sempre passa nas casas falando sobre 

se prevenir contra as doenças sexuais e ela distribui cartilhas e panfletos. 
J16 Eu aprendi com os educadores do PGS como se prevenir contra as DST 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
Quadro 9 - Busca de informação – elaboração de produtos e serviços de informação e 

quais são mais eficientes para conscientizar 
G1 Para formular isso a gente tem os CDs e o vídeo do projeto. A gente foi buscar quem está no projeto, 

à realidade da comunidade [...] procuramos informações técnicas no conteúdo de saúde sempre 
adequando elas a uma linguagem mais jovem. 

G2 Essas informações sobre prevenção não é agente que diz, mas têm fontes no Ministério da Saúde com 
dados estatísticos, e nós tentamos adequar a linguagem para o usuário. 

C1 Na vivência do projeto mesmo, nas ações e atividades realizadas nas comunidades de acordo com os 
resultados obtidos [...]. 

C2 As coisas aqui na Amazona são construídas coletivamente, tudo o que será realizado é passado na 
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mesa redonda. É muito a partir deste processo mesmo de construção coletiva...  
C3 Eu busco nos relatórios que a gente faz, ou num um texto de alguma matéria que saiu na mídia, que 

me dá suporte para uma ideia [...]. 
L1 Gosto muito da rádio comunitária, os meninos lá passam informações muito importantes sobre 

prevenção [...]. 
L2 Gosto das rodas de diálogos, pois, envolvem bastante os jovens numa conversa descontraída sobre 

sexo e prevenção [...].  
L3 O teatro tem uma participação muito empolgada dos jovens. Também as atividades que eles 

participam desde a sua criação, são as que eles mais gostam. 
L4 As cartilhas e os DVDs, pra mim, são as que mais ajudam os jovens na conscientização. 
J1 O teatro, pois é uma forma descontraída para falar de um assunto que é sério. 
J19 Todas as coisas que eles fazem é bom pra nós, por que na hora temos que saber como se prevenir. 
J20 Eu prefiro a rádio comunitária, o teatro e o CD. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Quadro 10 - Busca de informação – meios de comunicação utilizados entre a equipe 
gestora e o público-alvo do projeto.  Proveniência das fontes de informação que auxiliam na 

busca por informações preventivas 
G1 Não trabalhamos em caixinhas isoladas, nós temos a dinâmica coletiva, as reuniões e os 

atendimentos específicos são para afinar esses momentos coletivamente... temos ainda, reuniões 
semestrais, que são realizadas com as Organizações Sociais Populares (OSP) onde há o 
envolvimento do público direto. 

G2 Entre os gestores temos reuniões de coordenação toda semana, e os gestores falam com os 
coordenadores e os coordenadores se reúnem semanalmente com os agentes multiplicadores das 
comunidades. 

C1 Trabalhamos com reuniões quinzenais, telefone, e-mail, instrumento de socialização de agendas no 
mural com os horários e locais de todos durante a semana. 

C2 Nas reuniões e através da comunicação no mural e nas agendas que todos socializam e informam 
como será sua semana com horários, lugares e as atividades que estarão realizando. 

C3 Por meio de reuniões mensais e quinzenais ficamos sabendo o que cada um está fazendo, e como as 
comunidades estão reagindo com relação ao PGS. 

L1 Olhe a comunicação não existe não, e quando acontece é uma coisa muito capenga muito fraca, não 
existe essa coisa muito sólida [...] e quando eles vêm à associação já chegam com o pacote pronto, 
com tudo feito. O diálogo é muito pouco. 

L2 Sim, existe a comunicação entre a comunidade e o projeto, pois têm os conselhos de parcerias e, 
além disso, existem as reuniões semanais com as lideranças e os coordenadores. 

L3 Sempre estão em contanto com agente, por meio de reuniões aqui na própria sede. 

L4 Temos reuniões mensais com a ONG e atendimentos específicos. 

L5 Existem sim, as reuniões mensais e os relatórios. 

G1 Nós temos uma biblioteca pequena e, assim, nós recebemos muitos acervos de outras instituições e 
órgãos públicos. Este é um espaço aberto aqui na sede, não só pra gente, mas pra os visitantes e 
pessoas das comunidades. Nós temos assinatura de três jornais locais[...]. 

C1 Temos biblioteca com um acervo muito bom e temos assinaturas de dois jornais de circulação local 
[...]. 

J6 Na ONG tem jornal, revista, livros e DVD, que a gente pode pegar a qualquer hora.  

J17 Na ONG tem biblioteca e a gente pode pegar os livros e as cartilhas para levar para casa.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

Ao analisar esta categoria, percebe-se que são várias as fontes de informação usadas nas 

buscas por informações que auxiliam na conscientização das DST/AIDS. Mas os gestores 
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apontam que o contato e a aproximação constante com as pessoas são as fontes mais confiáveis 

de informação. Sobre essa questão, Le Coadic (1996, p. 13) afirma que “a comunicação deve 

ser como um processo intermediário, que permite a troca de informações entre pessoas”. O 

gestor G1 ressalta que as informações científicas proporcionam o embasamento teórico 

necessário para a elaboração do Projeto, mas que a junção de “informação científica e 

informação popular” devem ser complementares para que seja atingido o objetivo a que se 

propõe o PGS, com as suas múltiplas ações executadas nas comunidades.  

Os sujeitos da pesquisa ainda ressaltaram a importância das informações oriundas das 

políticas públicas de informação, pois, de acordo com Ferreira (2006, p. 115), “compreendem-

se as políticas públicas como estratégias que, servem para mudanças sociais que têm como 

princípio a igualdade social, sendo, portanto, um processo dinâmico, permanente e contínuo 

[...]”. Esse desejado dinamismo e atualização constante tornam-se claros quando um dos 

gestores, G1, afirma que as reuniões e os acompanhamentos acontecem semanalmente. Ele 

também atesta que está constantemente em busca de informações junto à Coordenação de 

DST/AIDS da prefeitura de João Pessoa. 

As informações devem, além de despertar nos jovens o desejo em prevenir-se, torná-los 

capazes de interferir no comportamento cultural que envolve verdadeiramente a prevenção. 

Para tanto, a informação precisa vir de fontes seguras, capazes de lhes conferir legitimidade. 

Somente assim elas poderão suscitar a mudança de hábitos e valores culturais. No caso dos 

atores envolvidos com o PGS, é preciso lembrar que as informações importantes e provenientes 

de fontes externas estão em constante desenvolvimento e adequações. Com esse objetivo, a 

equipe gestora deve, por sua vez, estar permanentemente se reciclando para acompanhar tais 

mudanças das necessidades informacionais que envolvem as comunidades atendidas.  

Percebe-se que a leitura é um fator determinante para o desenvolvimento do Projeto e 

para as atividades desenvolvidas pelo mesmo. Um dos coordenadores, C2, afirma que “é lendo, 

estudando, pesquisando e participando de eventos de formação [...]” que ele tem acesso às 

informações de que necessita para o Projeto. Segundo Araújo, Silva e Silva (2010, p. 4) “a 

leitura por si só não faz com que o leitor adquira conhecimento, mas transmite informação para 

o mesmo”. Deste modo, a leitura deve ser a base para os que executam o PGS, ao elaborar as 

atividades e ações. Contudo, tais informações devem ser adequadas às necessidades 

informacionais e culturais de cada comunidade, pois, se tais fatores forem desconsiderados, o 

Projeto não irá alcançar os objetivos propostos.   

Apesar dos gestores afirmarem que sempre estavam buscando uma adequação das 

informações à realidade das comunidades onde o Projeto atuava, isto não é confirmado por 
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todas as lideranças comunitárias. Um dos líderes, L1, relatou que “a comunicação não existe 

[...] e quando eles vêm à associação já chegam com o pacote pronto com tudo feito”. Já em 

outro depoimento, outro líder comunitário afirmou que “existe a comunicação entre a 

comunidade e o Projeto, pois têm os conselhos de parcerias e, além disso, existem as reuniões 

semanais com as lideranças e os coordenadores”. 

Verifica-se que a gestão do Projeto não ocorreu da mesma maneira em todas as 

comunidades. Vários fatores intervieram nesse aspecto, pois, a credibilidade das lideranças 

junto às mesmas foi fundamental para que o Projeto tivesse a aceitabilidade necessária. 

Algumas lideranças, por diversos fatores, não possuíam a legitimidade suficiente para realizar a 

ponte entre o Projeto e as pessoas da comunidade, o que seguramente interferiu na atuação e 

resultados do PGS nessas comunidades. 

 Verificou-se, também, que a internet e os produtos elaborados pela Amazona foram 

bastante citados pelos líderes comunitários e pelos jovens enquanto fontes importantes e ricas 

de informação. L1 afirmou que “a gente procura ler os panfletos da ONG e participar de 

algumas atividades [...]”. A partir das falas dos jovens, nota-se a importância dos produtos de 

informação que o PGS produz e das atividades realizadas nas comunidades, enquanto fontes de 

informações preventivas que ajudam esses jovens a manterem-se informados sobre os perigos 

das DST/AIDS. J12, por exemplo, diz que, além do contato com os coordenadores do PGS, os 

CD’s e os DVD’s ajudaram-no a entender os perigos de manter relações sexuais sem proteção.  

É importante ressaltar que o êxito de tais produtos se deve ao fato dos mesmos serem 

elaborados a partir de um processo coletivo, onde os jovens foram chamados a colaborar de 

forma ativa, escolhendo, por exemplo – em relação ao DVD – o roteiro, com as imagens, sons, 

as informações a serem abordadas, etc. Isso ocorreu também com outros produtos, como até 

mesmo na elaboração da peça de teatro que versa sobre o tema da prevenção. Nesta encenação 

teatral, alguns jovens das próprias comunidades foram escolhidos para figurarem como atores. 

A rádio comunitária também foi outro exemplo, pois apesar de ser uma iniciativa do PGS, os 

jovens é que estão à frente do seu funcionamento diário, desde a sua criação.  

Assim, a elaboração dos produtos de forma coletiva, com a efetiva e plena participação 

dos jovens, foi uma forma estratégia de aproximar e incentivar a participação contínua destes 

no PGS. Os jovens não apenas opinavam ou eram consultados sobre como os produtos 

deveriam ser, mas, de fato, foram chamados a tornaram-se partícipes da construção e 

elaboração das peças. 

 Considerando a maioria das comunidades atendidas, as formas como o Projeto 

transmitiu a informação necessária para promover à prevenção, provocou um efeito positivo 



82 

 

nos jovens, pois, a maioria afirmou gostar das ações e atividades realizadas. J20, por exemplo, 

afirmou preferir a rádio e os DVD’s, enquanto J1 mostrou predileção pelo “teatro, pois, é uma 

forma descontraída para falar de um assunto que é sério”.  

 Esses depoimentos revelaram que os processos de busca de informação foram 

realizados de maneira consistente por parte dos gestores e coordenadores, mas que era 

necessário serem compartilhados com os líderes e com os jovens para possibilitar uma 

continuidade das atividades de conscientização da prevenção contra as DST/AIDS. 

Existiram várias formas de encontrar as informações que auxiliaram no 

desenvolvimento do Projeto. Estas eram provenientes do contato com as pessoas, da leitura de 

documentos e, ainda, originavam-se dos momentos de capacitação. Esse processo de busca 

deve ocorrer de forma contínua e diversificada para atender sempre às mudanças das 

necessidades de informação (DAVENPORT, 2000). 

Concluiu-se, nesta categoria, que os sujeitos apresentaram respostas comuns com 

relação às fontes de informação que os auxiliaram a suprir suas necessidades de informação 

para compor suas estruturas cognitivas. Segundo Kuhlthau (1991), o processo de busca da 

informação deve ser centrado no indivíduo e ocorre por meio da construção pessoal, a partir da 

busca constante para criar novos conhecimentos.  

Deste modo, com o repositório mental de conhecimentos bem estruturado, foi possível 

aos coordenadores do PGS conduzirem a informação adequada em uma linguagem acessível 

para os jovens, sendo possível, deste modo, tentar capacitá-los para que se tornassem 

multiplicadores da informação preventiva. Para McGee e Prusak (1994), a gestão da 

informação deve ser conscienciosamente administrada e encarada como um aspecto natural da 

vida organizacional. Portanto, deve ser entendida enquanto um processo envolto por ações que 

devem ser adotadas por todos, lembrando que tal processo precisa fazer parte do cotidiano 

organizacional. 

  

 

6.2.3 Categoria: Organização da informação 

  

 Após o processo de necessidade e busca de informação, é primordial que ocorra a 

organização da informação encontrada. Deste modo, uma vez coletada, esta deve ser 

organizada e armazenada de tal forma que seja possível obter a sua recuperação no momento 

mais oportuno, tendo em vista as necessidades informacionais da organização.  Segundo 
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McGee e Prusak (1994), a informação coletada precisa ser tratada, analisada e armazenada de 

modo que o usuário a ela possa ter acesso fácil, sempre que dela necessitar. 

Logo, nesta categoria, manter a informação organizada é a forma mais consistente e 

propícia para mantê-la acessível – a qualquer momento e lugar oportuno – de acordo com as 

necessidades informacionais da organização. Oliveira (2009, p. 68) ressalta que “o cuidado 

com que determinada informação é organizada reflete a forma como a instituição percebe o 

ambiente e a necessidade de acompanhar a sua evolução, bem como as possibilidades de galgar 

novas conquistas”. Já de acordo com Choo (2003), a informação é organizada com o objetivo 

de criar repositórios de conhecimentos da organização.  

Seguem abaixo os quadros que compõem a categoria: 

  

Quadro 11 - Organização da informação – como e quem organiza as informações 
importantes para o desenvolvimento do Projeto e sob qual modelo pedagógico o PGS foi criado 

G1 Eu tenho a agenda semanal que inclui meu acompanhamento com as comunidades.Tenho um caderno 
que pra mim é tipo um diário de campo que tem tudo planejado durante o mês a ser realizado. 

G2 Eu uso agenda, através da agenda a pessoa prioriza de forma manual as ações semanais.  

C1 A gente trabalha assim, todo mundo tem um diário de bordo das reuniões e das ações. E eu 
particularmente trabalho com check-list com o que vou fazer durante a semana. 

C2 Cada educador tem sua agenda semanal, trabalho muito com a história da check-list [...]. 

C3 Eu faço uma listinha das coisas que eu tenho pra fazer e vou priorizando o que tenho que fazer de 
mais urgente. 

L1 Eu tenho a agenda semanal onde organizo os eventos e as minhas responsabilidades perante a 
comunidade. 

L2 Utilizo a agenda, pra mim funciona muito bem. 
L3 Através da agenda e das atas de reunião na comunidade. 
G1 A metodologia é um pouco essa da educação popular de estar fazendo as coisas de forma conjunta, 

agente acredita que o projeto não acontece por que a Amazona teve a ideia, tem demanda na 
comunidade [...]. Assim, eu faço os relatórios que são trimestrais que traz [sic] todo o histórico do que 
foi realizado naquele período [...]. 

G2 O trabalho com a educação popular em trabalhar com o semelhante com a comunidade [...] 
geralmente a gestora do projeto que faz os relatórios que são tanto as informações qualitativas e 
quantitativas são sistematizadas pela gestão do projeto [...]. 

C1 A concepção é construtivista, baseada no modelo de educação popular, com uma construção coletiva 
[...]. Quem organiza as informações são os gestores do Projeto, pois nós passamos as informações 
necessárias, mas, quem elabora os relatórios são eles.  

C2 O modelo adotado foi o da educação popular, com a participação da comunidade [...] e os gestores 
têm esse papel de ter todas as informações e organizar o Projeto e a parte burocrática.  

C3 Da educação popular [...] os gestores do Projeto que organizam a parte burocrática. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
Quadro 12 - Organização da informação – barreiras para a educação preventiva das 

DST/AIDS decorrentes de carências socioeconômicas presentes nas comunidades atendidas 
  

G1 Eu acho que há a falta de uma educação sexual válida. A escola deveria ter um papel fundamental e 
não tem. Primeiro, a carência da família ainda é um tabu para discutir a questão sexual na família e 
quando se chega no ambiente da escola também não se tem isso. Já entre os amigos, a informação é 
distorcida, então, eu vejo uma lacuna muito grande junto com essa coisa do tabu da sexualidade, de 
falar de sexo. Isso é um limitante, a questão dos dogmas também é um obstáculo para se trabalhar 
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com a prevenção. 

G2 Eu acredito que o entorno familiar é fator determinante para a postura do jovem perante a vida sexual. 
Questões culturais e econômicas também são decisivas, porque como uma pessoa vai se preocupar 
com prevenção se ela tem outras carências fortes, como a falta de emprego, de comida, as contas para 
pagar. Então, é difícil fazer com que essas pessoas pensem que prevenção é importante.  

C1 Não, eu não consigo identificar essas barreiras, o projeto é bem aceito [...]. 

C2 Existe sim, lá eu percebo muito isso, pois falar de sexualidade é errado, é feio. Falar de corpo e de 
órgãos genitais não é fácil, viemos de uma cultura onde isso é feio e errado, mas é gostoso fazer. E 
isso é um problema quando se pega uma doença ou uma gravidez não planejada [...]. 

C3 Existem barreiras culturais sim porque quando a gente vai falar de AIDS não tem como não falar de 
corpo e de sexualidade, de gênero, tudo que aborda o próprio sexo [...]. 

L1 Tem sim, é a cultura do não envolvimento dos pais para conversar com os filhos sobre sexo e 
proteção é uma barreira. 

L2 As barreiras mais fortes que nós sentimos é a cultural, assim, nem todos os pais deixam seus filhos ir 
assistir uma roda de diálogo, porque acham que lá, falando de sexo, vai incentivar seu filho a fazer 
sexo [...] então é complicado. 

L3 Existe o preconceito. As pessoas mais idosas vêm de outras formas, eles dizem que estão ensinando 
os jovens o que é errado [...]. 

L4 Às vezes dos jovens mesmo, por acharem que eles já sabem as informações que serão ditas pelo 
Projeto,daí não participam das atividades [...].  

L5 Barreiras culturais, porque algumas vezes os pais e os jovens não dão importância às atividades que o 
PGS desenvolve [...].  

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
Quadro 13 - Veículos de comunicação, fontes de informação ou outras formas de 

disseminação de conteúdos, capazes de atuar de forma negativa e contrária à informação 
preventiva 

G1 Têm várias, na minha opinião, como, por exemplo, as vertentes da igreja católica e protestantes de 
negar a história da sexualidade e pregar que o sexo é só pra procriação. Têm umas que são contra o 
uso do preservativo, isso eu acho que gera uma desinformação. Já outros trabalham a banalização do 
sexo e nem levam em consideração a realidade e o risco que correm [...]. 

G2 Tem sim, a televisão não ajuda; enquanto veículos de comunicação não vejo a contribuição que estes 
deveriam dar [...]. E também a forma como isso deveria ser abordado quando se trata de temáticas 
como gênero, as mulheres, os negros e a questão do machismo [...]. 

C1 Alguns programas policiais não dão as informações corretas à população e também só informam o 
que é de interesse político [...]. 

C2 A gente vê uns programas ai que pelo amor de Deus, a gente faz todo um trabalho de sensibilização, 
de valorização, de respeito com essa juventude [...], aí aparece um programa desses de meio-dia e diz 
que o menino faz por que é ruim, o pai num toma conta, e isso desconstrói o que nós construímos [...].   

C3 Os programas de TV são os que mais prejudicam o trabalho de prevenção [...]. 

L1 Tem sim, olhe a própria internet [...]. Você tem que ter cuidado de pegar a informação correta, por 
que senão você acaba pegando uma informação errada e se prejudicando [...]. 

L2 Na verdade todo e qualquer meio de comunicação, se usado de maneira errada, desconstrói tudo o que 
você construiu com relação à prevenção [...]. 

L3 Até agora não vi. 
L4 O veículo de maior alcance entre as pessoas, hoje, é a televisão, mas é uma mídia que na maior parte 

das vezes atrapalha nosso trabalho, com informações tortas e mal interpretadas [...]. 
L5 A televisão e alguns programas de rádios prejudicam bastante. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
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Ao proceder à análise do Quadro 1 da categoria, a partir dos relatos apresentados, nota-

se que as formas de organizar as informações adquiridas são comuns a todos os sujeitos, e que, 

mesmo sendo estas formas de organização pessoais, apresentam características comuns. G1 e 

G2, por exemplo, afirmam que fazem uso de agendas como forma de organização pessoal que 

inclui selecionar, priorizar e/ou classificar as informações consideradas importantes para os 

seus trabalhos junto à gestão do Projeto.  

Os coordenadores afirmam que além das agendas eles fazem uso também de um diário 

de bordo e check-list, como bem destaca C1: “sim, todo mundo tem um diário de bordo, das 

reuniões e das ações. Eu, particularmente, trabalho com um check-list onde tenho destacado 

que vou fazer durante a semana”. Seguindo essa mesma tendência, os líderes das comunidades 

ressaltam que as agendas são as formas mais comuns de organização pessoal junto à gestão das 

comunidades. L3 enfatiza as atas de reuniões, realizadas na associação, como uma importante 

forma de elencar as principais obrigações perante a comunidade.    

Percebe-se, através dessas falas, que todos os envolvidos no PGS têm suas formas de 

organização pessoal muito parecidas, como as agendas pessoais que foram destacadas por todos 

como sendo o método mais utilizado de organizar suas informações. Tal fato vem ressaltar que 

esta é uma tendência em organizações nas quais os seus membros estão em contato constante 

uns com os outros, compartilhando sempre as informações, o que acaba possibilitando gerar 

novos aprendizados na organização (CHOO, 2003). 

Cabe frisar que a quantidade de informações que são geradas em um Projeto dessa 

amplitude produz um grande volume informacional. As informações daí decorrentes, não só 

auxiliam no direcionamento do Projeto, como também proporcionam embasamentos 

necessários à elaboração dos métodos de avaliação do PGS.   

Fica evidente que a elaboração do PGS ocorreu de forma coletiva. Todos afirmaram que 

o Projeto foi inspirado no modelo da educação popular, que tem como uma de suas 

características fundamentais o trabalho com comunidades de baixa renda, que se encontram em 

vulnerabilidade social, conforme relatou C1 ao afirmar que “a concepção é construtivista, 

baseada no modelo de educação popular, com uma construção coletiva [...]”. Isto, inclusive, é 

confirmado por G1 que se pronunciou dizendo que esta “metodologia é um pouco essa da 

educação popular de estar fazendo as coisas de forma conjunta [...]”. Eles expressaram com 

clareza que a metodologia utilizada foi a da educação popular, por tratar-se de um Projeto 

elaborado com a participação de todos, segundo uma perspectiva coletiva.  

Torna-se notório que esta metodologia é a mais adequada para se trabalhar em 

comunidades de baixa renda, pois, tem como principal característica envolver o maior número 
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possível de pessoas nas atividades desenvolvidas, proporcionando a integração de todos na 

consecução dos objetivos pretendidos, o que aumenta as chances de que todos estejam 

incluídos socialmente na atual sociedade da informação e do conhecimento, onde a informação 

é um elemento crucial para atingir tal objetivo. “A inclusão social não é apenas uma questão de 

distribuição dos recursos econômicos, mas implica a participação dos indivíduos nas 

oportunidades individuais e coletivas” (SILVA; CORREIA; LIMA, 2010, p. 233). 

Apesar do PGS apresentar esses objetivos e metas específicas, percebeu-se também que 

existiram barreiras socioculturais que dificultaram a execução de suas ações, impossibilitando 

uma maior aproximação do Projeto com algumas das comunidades por ele atendidas.  

A organização da informação, realizada mediante as demandas informacionais do 

público-alvo esbarra, contudo, em barreiras que excedem o seu tratamento técnico, 

demonstrando entraves de origem cultural que devem ser conhecidos, visando aperfeiçoar 

formas alternativas no intuito de contornar tais empecilhos. É exatamente por esses motivos 

que um projeto como este necessita de todo um trabalho de educação para cidadania visando 

atingir, não só os jovens, mas os seus familiares e grupos sociais mais próximos. Tal 

empreitada tem como objetivo desfazer mitos, derrubar tabus, eliminar preconceitos que, caso 

persistam, podem por em risco todo o funcionamento e êxito do Projeto. 

Tais dificuldades foram expressas em muitas das falas dos sujeitos da pesquisa, pois a 

maioria deles apontou a cultura como uma das principais barreiras para a execução do Projeto. 

De acordo com C1, por exemplo, “existem barreiras culturais porque quando a gente vai falar 

de AIDS não tem como não falar de corpo e de sexualidade [...]”. Tal fato demonstra ser a 

cultura um elemento de grande importância e que merece uma atenção especial no processo de 

GI do Projeto Garotada Solidária.  

A carência de uma estrutura familiar mínima e a existência de tabus relacionados à 

sexualidade são destacados por G1 como uma das dificuldades enfrentadas pelo PGS, já que o 

envolvimento dos pais é um dos componentes mais importantes para conscientizar os filhos 

sobre as DST/AIDS. O depoimento de L2 confirma isso, quando ele declara que nem todos os 

pais permitem que seus filhos participem do Projeto por acreditar que o mesmo incentive os 

jovens ao sexo. 

Foi possível confirmar que, a maior barreira para a informação preventiva que o PGS 

enfrenta é a cultural, pois, de acordo com a maioria dos respondentes, os pais não orientam os 

filhos a como se prevenir em relação às DST’s e chegam até mesmo a proibir os jovens a 

participar do Projeto. Assim, percebe-se que para superar esse tipo de barreiras é necessário 

bastante planejamento e persistência.   
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Esta é uma das deficiências do Projeto, pois, este não estipulou nenhuma atividade 

voltada para gerar uma maior aproximação com os pais dos jovens das comunidades. Esta é 

uma tarefa que apenas o líder comunitário não consegue realizar a contento. Sendo assim, os 

pais não têm muitas vezes consciência da importância das atividades desenvolvidas, com o 

agravante que a leitura que muitos deles fazem do PGS ser realizada a partir de preconceitos de 

origens diversas, o que acaba por inviabilizar a participação de muitos dos jovens das 

comunidades, restringindo, assim, a ação do Projeto. 

   Além das barreiras culturais, percebidas ao longo do desenvolvimento do PGS, foi 

detectada também a interferência dos veículos de comunicação nesse processo. Estes são 

capazes de atuar de forma negativa e contrária à prevenção das DST/AIDS. Tal realidade 

encontra-se claramente expressa nas falas dos coordenadores do Projeto ao apontarem as 

mídias de massa como elementos que não auxiliam no trabalho de educação preventiva 

realizada pelo Projeto. De acordo com C3, “os programas de TV são os que mais prejudicam o 

trabalho de prevenção [...]”. Todos foram unânimes em afirmar que a intervenção dos meios de 

comunicação, além de não informarem no intuito de difundir um comportamento 

verdadeiramente preventivo, muitas vezes fazem exatamente o trabalho oposto, ou seja, 

desinformam. L2 é taxativa nesse aspecto, pois, para ela, “todo e qualquer meio de 

comunicação, se usado de maneira errada, desconstrói tudo o que você construiu com relação à 

prevenção [...]”. 

Já para os gestores, não só a mídia, mas também algumas vertentes religiosas dificultam 

a conscientização dos jovens em relação à prevenção contra o contágio das DST/AIDS. G1 

afirma que a religiosidade, em algumas situações, representa um complicador, já que algumas 

“vertentes da Igreja Católica e Protestante, de negar a história da sexualidade e pregar que o 

sexo é só pra procriação [...], gera uma desinformação [...]”.  

Destarte, percebe-se que o trabalho de organizar as informações deve estar diretamente 

relacionado com “a forma como a instituição percebe o ambiente” (OLIVEIRA, 2009, p. 68), 

necessitando que sejam levados em consideração todos esses fatores que se constituem em 

obstáculos para que os objetivos de um trabalho de informação atinjam os resultados esperados.  

Não basta viabilizar o acesso, pois para organizar a informação da melhor maneira 

possível é necessário, além de conhecer as melhores maneiras de disponibilizá-la, detectar e 

superar também as principais barreiras que agem no sentido de inviabilizar a consecução dos 

objetivos de um trabalho de informação preventiva. É justamente quando surge a necessidade 

de desenvolver um trabalho de educação e conscientização, visando mudar valores, dirimir 

preconceitos e transformar hábitos. A ignorância e o preconceito, em seus diversos matizes, 



88 

 

são, inegavelmente, produtos de uma situação de exclusão social que deve ser combatida de 

todas as maneiras possíveis. 

Trabalhar contra isso no espaço da família, junto aos pais e também com lideranças de 

outras esferas, como a religiosa, passa a ser uma condição obrigatória para o pleno êxito de 

Projetos dessa natureza. 

 

 

6.2.4 Produtos e serviços de informação 

 

 Esta categoria apresenta os serviços e produtos que são criados pela organização, a 

partir das informações adquiridas, criadas e organizadas. Vale destacar que, apesar de ser este 

um processo inerente a todas as organizações, devem ser observadas, na elaboração destes 

produtos, questões como: facilidade de uso, redução de ruído, qualidade, adaptabilidade, 

economia de tempo e de custos (CHOO, 2003).  

 McGee e Prusak (1994) afirmam que no momento em que a informação foi identificada, 

coletada e tratada, a ela devem ser agregados valores morais e éticos, somando-se aí o 

conhecimento e as experiências já existentes. De acordo com Oliveira (2009, p. 75) “tudo 

aquilo que responde às necessidades de informação dos indivíduos, particularmente, em uma 

organização, deve ser atendidos de maneira eficaz”. 

 Percebe-se que esta categoria esta diretamente relacionada com as necessidades e 

preferências do público-alvo. No PGS, os produtos ou serviços de informação foram 

denominados de “canais diretos de comunicação entre os jovens e a informação preventiva”. 

Tais produtos de informação encontravam-se em suporte impresso ou digital. Eles eram 

constituídos por folders, cartilhas, CD’s e DVD’s. Já os serviços eram os que não estavam 

estabelecidos em um suporte específico, tais como as rodas de diálogos, as apresentações 

teatrais e as oficinas sobre prevenção.  

A maioria dos produtos e serviços foi gerada após a execução das primeiras atividades 

desenvolvidas pelo PGS com os jovens nas comunidades. Este foi um período de 

experimentação previamente planejado para constituir-se em um laboratório capaz de suprir a 

equipe gestora com as informações necessárias sobre as reais demandas dos jovens no que diz 

respeito à prevenção das DST/AIDS.  

Alguns produtos tiveram uma periodicidade trimestral, como foi o caso do Jornal 

Mural, que era distribuído para todas as cinco comunidades. Já no que diz respeito aos CD’s e 

DVD’s, a periodicidade era anual e as informações ali contidas foram elaboradas inspiradas nas 
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atividades mais bem sucedidas e com maior aceitação pelos jovens do Projeto. Um bom 

exemplo disto foram os programas sobre prevenção, veiculados pelas rádios comunitárias, as 

rodas de diálogos e as oficinas sobre prevenção.  

Seguem abaixo os quadros:   

 
 

Quadro 14 - Produtos e serviços de informação – Como foram concebidos os produtos 
de informação do PGS? Como estes produtos são avaliados e quais são aqueles que os jovens 

mais gostam? 
G1 São produzidos a partir da visão do público. Alguns deles como cartilhas e vídeos foram realizados 

em conjunto, já  com os folders e CDs foi feita uma pesquisa para adequá-los à linguagem dos jovens 
[...]. 

G2 Os conteúdos são elaborados também a partir da opinião dos coordenadores que trabalham 
diretamente com o público, mas o formato já foi pré-definido [...]. 

C1 As atividades e o próprio PGS foram elaborados junto com as Associações e as comunidades [...]. 

C2 Desde o início do PGS pensamos junto com a comunidade qual seriam as melhores maneiras de 
adequar o Projeto dentro da realidade de cada uma delas [...]. 

C3 Junto com as comunidades.  

L1 Nós já conhecíamos o trabalho da Amazona, então, quando eles vieram com a ideia do Projeto nós 
pensamos nas atividades mais populares [...]. 

L2 Para a construção do Projeto a ONG procurou a Associação, apresentou a ideia do Projeto e as 
atividades que seriam realizadas foram pensadas por todos aqui da comunidade.  

L3 Eu não estava na associação na época, então, não sei responder.  

G2 Eles são bem avaliados, um método que a gente utiliza a olho nu, assim bem empírico (risos). É que 
quando a gente faz campanhas, eventos comunitários e atividades de grande mobilização, existe a 
distribuição de panfletos com uma abordagem educativa e depois,então, a gente olha pro chão e fica 
muito feliz quando não vê nosso material jogado no chão [...]. 

C1 Avaliamos através das reuniões com a participação de todos, e os comentários de como foi a 
aceitação dos produtos. 

J5 Gosto mais das palestras e das oficinas. 

J6 Gosto das rodas de diálogo e da rádio comunitária porque a gente participa delas. 

J17 Para mim é a rádio comunitária [...]. 

J20 A rádio comunitária e as apresentações teatrais [...]. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Quadro 15 - Produtos e serviços de informação – os produtos e serviços de informação, 
tais como folders, cartilhas, CDs e DVDs, ajudaram os sujeitos do Projeto a conhecer melhor as 

formas de prevenção? 
G1 Sem dúvida nenhuma, as informações contidas, nos boletins, nos jornais murais, nos CDs e DVDs - 

que são distribuídos entre os jovens das comunidades - estão sempre trazendo novas informações que 
surgem a partir do desenvolvimento das atividades em cada comunidade. 

G2 Eles me ajudaram sim, e até hoje ajudam.  

C1 Todos os materiais nos ajudam a nos mantermos atualizados em termos de prevenção. São 
informações que levamos para nosso dia-a-dia.  

C2 Esses materiais contribuíram sim, mas os instrumentos mais importantes foram as oficinas temáticas 
que a Amazona ofereceu durante duas semanas. Em cada um dos dias tinha um tema diferente [...]. 

C3 Todos os produtos são importantes e auxiliam para manter todos atualizados sobre as formas de 
prevenção das DST/AIDS.  

L1 Eles me ajudam sim, sempre que posso participo das atividades, leio folhetos [...]. 
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L2 Com certeza, a primeira vez que eu vi um danado de um álbum seriado que a Amazona tem, que 
mostra os tipos de doenças, eu quase desmaio [...]. 

L4 Os folders e as cartilhas me ajudaram bastante a entender a gravidade dessas doenças. 

J2 Sim, me ajudaram, porque as informações sobre como se prevenir contra as DST são muito 
importantes 

J14 Com certeza, eles são mesmo muito importantes para todos nós. 

J18 Não todas, mas uma boa parte. Essas informações tiraram minhas dúvidas. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

Quadro 16 - Produtos e serviços de informação – os produtos e serviços oferecidos 
pelo projeto, são eficazes no que diz respeito à prevenção das DST/AIDS 

G1 Acho sim, tanto é que realiza e tá pensando em inovar... o teatro foi uma forma de inovar e levar a 
informação de uma forma mais lúdica [...]. 

G2 É eu acho satisfatório, especialmente o grupo de teatro, consegue atingir os jovens com relação a 
saúde e prevenção [...]. 

C1 Acredito que sim, porque a informação é levada de uma forma que eles se identificam, como por 
exemplo o teatro.  

C2 Sim, são importantíssimos, são informações que são organizadas e passadas para os jovens com a 
preocupação que eles entendam e leve para sua rotina diária.   

C3 Sim, com certeza. Tem uma resposta muito boa com os jovens. 

L1 Toda informação que tenha um objetivo de ajudar é muito bem vinda, e no caso do PGS essa 
informação que é passada tem ajudado os jovens a se prevenir. As rádios comunitárias e o teatro são 
muito comentados por eles.  

L2 É informação útil, que ajuda e que modifica comportamento. O que é produzido pelo PGS é 
distribuído aqui mesmo na comunidade, e vejo que é bem recebida não só pelos jovens, mas por 
todos da comunidade.  

L5 Ajuda não só os jovens, mas grande parte da comunidade. A Amazona é a única que traz esse tema 
para a comunidade [...]. 

J5 Esse Projeto me ensina muito sobre como se prevenir e usar a camisinha. 

J7 O Projeto me fez saber como usar a camisinha e quais são os perigos das DSTs. 

J10 Sim, porque as pessoas devem saber que as doenças existem e começar a se prevenir usando 
camisinha. 

J12 Com certeza, por vezes estive passando pela rua e escutei a rádio comunitária explicando sobre as 
DST/AIDS e como posso fazer para me prevenir. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

     

 

Os produtos e serviços de informação devem ser criados com o objetivo de levar 

informações às pessoas que dela necessitam, visando auxiliá-las no processo de construção do 

conhecimento. Assim, para garantir que tais necessidades de informação dos usuários sejam 

atendidas, faz-se necessário realizar uma composição equilibrada de produtos e serviços com o 

objetivo de utilizar as melhores e mais adequadas formas de fazer com que as informações 

cheguem até os indivíduos (CHOO, 2003). Tal escolha deve ser estratégica, pois, cada público 

possui um perfil característico, aliado também a um conjunto bem específico de demandas 

informacionais. 
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 Os produtos e serviços devem, então, ser construídos a partir do conhecimento 

aprofundado do perfil do público ao qual eles serão dirigidos e do levantamento de suas reais 

demandas por informação. Percebeu-se, no PGS, que, no processo de elaboração dos produtos e 

serviços, houve a preocupação em privilegiar informações relacionadas com algumas 

atividades de grande aceitação pelo público e que foram desenvolvidas em outros projetos 

realizados anteriormente pela ONG Amazona. Estas atividades foram bem sucedidas nesses 

projetos de origem e receberam, no PGS, uma nova roupagem.  

A esse respeito G1 afirma que os produtos foram desenvolvidos a partir da visão do 

público e que alguns destes foram elaborados em conjunto com os jovens. Já G2 foi mais além 

ao apontar que os “conteúdos são elaborados também a partir da opinião dos coordenadores que 

trabalham diretamente com o público [...]”. Percebe-se, assim, que foi de grande importância 

para a gestão do PGS a participação ativa dos jovens na construção dos produtos e serviços 

com o objetivo de proporcionar um maior envolvimento dos mesmos nas atividades oferecidas. 

Houve a preocupação também em adequar tais produtos e serviços à realidade em que 

os jovens estavam inseridos, respeitando sua cultura, hábitos, valores, comportamentos, 

crenças, etc. Para os gestores e coordenadores, os produtos foram elaborados para os jovens, 

devendo, portanto, possuírem uma linguagem próxima à deles.  

Contudo, os produtos produzidos pelo PGS não tiveram o mesmo êxito nas cinco 

comunidades, pois, apesar dessas possuírem características comuns, suas diferenças e 

especificidades as tornam bastantes distintas umas das outras. A diferença do êxito de tais 

produtos e serviços, dependendo de determinadas comunidades, é decorrente, como já 

anteriormente abordado, da atuação das lideranças, uma vez que estas são uma peça-chave para 

o desenvolvimento do Projeto. Ou seja, quando determinados líderes comunitários possuem 

pouca legitimidade e credibilidade junto à comunidade, isso acaba por interferir no 

desempenho do PGS junto aos jovens.  

Contudo, para averiguar se tais produtos e serviços estão, de fato, atingindo os objetivos 

para os quais foram propostos, faz-se necessário contar com métodos capazes de avaliar o 

desempenho dos mesmos. No PGS, essa carência é claramente expressa por um dos gestores 

G1 ao afirmar que os produtos “são bem avaliados, um método que a gente utiliza a olho nu, 

assim bem empírico (risos). É que quando a gente faz campanhas, eventos comunitários e 

atividades de grande mobilização, existe a distribuição de panfletos com uma abordagem 

educativa e depois, então, a gente olha pro chão e fica muito feliz quando não vê nosso material 

jogado no chão [...] (G1, 2012). 
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Também outros depoimentos a esse respeito (como o de G2 e C1) elegem “as reuniões” 

como uma resposta evasiva para não admitir a inexistência de procedimentos avaliativos. 

Nesses depoimentos é possível identificar que não existem métodos específicos para avaliar os 

produtos e serviços desenvolvidos pelo Projeto. 

Já os jovens, de uma maneira geral, afirmaram que os produtos e serviços serviram para 

conscientizar e tirar dúvidas sobre como se prevenir contra o contágio das DST/AIDS. Para 

eles, as informações ali contidas são vistas como importantes, pois, os ajudam a entender a 

gravidade em contrair DST/AIDS e quais são os métodos de prevenção mais seguros. Segundo 

J14, as informações preventivas são importantes para todos os jovens, pois, como bem relatou 

J18, “[...] essas informações tiraram minhas dúvidas”. 

No que concerne aos líderes comunitários, L2 afirmou que tais informações são úteis e 

que ajudam a modificar o comportamento dos jovens no que diz respeito à prevenção. Tal 

entendimento é complementado por L5 ao relatar que tais produtos e serviços ajudam “não só 

os jovens, mas grande parte da comunidade. A Amazona é a única que traz esse tema de DST e 

prevenção para a comunidade [...]”.  

Todos os sujeitos, em suas falas, destacaram que as informações contidas no PGS são 

eficazes e conseguem atingir os objetivos propostos. Os gestores (G1 e G2) afirmaram que os 

produtos e serviços conseguiram atingir os jovens com relação à saúde e prevenção. Já os 

coordenadores e os líderes comunitários também foram enfáticos ao confirmar a importância do 

PGS nessas comunidades já que este leva até aos jovens informações sobre um sério problema 

de saúde pública, que são as DST/AIDS. O jovem J5 segue essa mesma linha de pensamento 

ao afirmar que o PGS ensina muito sobre como se prevenir e usar camisinha, já J10 destaca que 

“as pessoas devem saber que as doenças existem e começarem a se prevenir usando 

camisinha”.   

Vale ressaltar que, além dos produtos e serviços terem sido elaborados considerando 

experiências exitosas de projetos anteriormente desenvolvidos pela Amazona, eles também 

foram fruto de atividades realizadas preliminarmente pelo próprio PGS e também tiveram sua 

construção baseada nos indicadores que os órgãos federais e municipais dispõem sobre as 

DST/AIDS. Portanto, eles foram confeccionados a partir da contribuição de diferentes atores 

envolvidos nesse processo.  

É importante também lembrar que a participação dos usuários possui grande relevância 

nessa questão. Contudo, é muito necessário também que existam mecanismos de avaliação 

concretos, capazes de verificar em que medida tais produtos e serviços contribuíram para a 

consecução dos objetivos do PGS junto aos jovens das comunidades atendidas.  Somente assim 
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haverá condições de intervir até mesmo durante a fase de execução das atividades visando 

realizar possíveis alterações e modificações necessárias. 

 
 
 

6.2.5 Categoria: Disponibilização da informação 

 
 Segundo a literatura, a disponibilização da informação antecede o seu uso, pois, ao 

passar por todas as etapas de busca, seleção, armazenamento e recuperação, ela está preparada 

para ser disponibilizada e/ou disseminada. De acordo com McGee & Prusak (1994, p. 156), ela 

diz respeito a “canais pelos quais as informações serão distribuídas, compartilhadas e 

disseminadas depois que passar pelas etapas anteriores”. Estes canais podem ser formais ou 

registrados (artigos, textos, ofícios entre outros) ou informais (congressos, seminários, 

diálogos, debates, entre outros).  

 Torna-se necessário frisar que, a partir do momento em que se criam produtos e 

serviços, estes devem ser disseminados para o público. A disseminação da informação, como é 

conhecida na Ciência da Informação, tem como objetivo propagar a informação visando 

contribuir para a geração de mais informação e mais conhecimento, influenciando, assim, o 

comportamento dos usuários. São informações que serão distribuídas e compartilhadas pelos 

canais formais ou informais de informação (McGEE; PRUSAK, 1994).  

A disponibilização da informação também diz respeito à maneira e ao formato através 

do quais a informação será comunicada.  

Seguem, abaixo, os quadros:  

  

Quadro 17 - Disponibilização da informação – compartilhamento de informações e se 
existe técnica ou veículo para fazer com que as informações circulem entre os gestores e 

coordenadores e/ou também com os jovens atendidos pelo PGS 
G1 Sim, eu leio muito e o que eu leio eu tento socializar por e-mail e, quando possível, tentamos 

organizar, pelo menos uma vez no mês, um grupo de estudo [...]. 
G2 Sim, compartilho porque sei da importância em estar trocando informações, assim estamos sempre 

aprendendo [...]. 
C1 Sim, nos momentos das reuniões, pois estes são momentos característicos para compartilhar 

informação [...]. 
C2 Compartilhamos nas reuniões e por e-mail, pois estamos sempre tentando passar informações uns 

para os outros [...]. 
C3 Compartilhamos nas reuniões, por e-mail e telefone [...].  

L1 Compartilho sim. Nós somos um arquivo vivo, a qualquer momento a gente pode fechar as portas, 
então você precisa espalhar ao máximo o seu conhecimento para que as pessoas possam assinar seu 
escudo e não copiar o que você fez [...]. 

L2 Compartilhamos através da rádio comunitária Voz Popular, levando informação sobre prevenção e 
uso de preservativos, a gente faz vinhetinhas sobre prevenção que atraem a atenção dos jovens [...]. 
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L4 Compartilho sim, por meio de reuniões, de conversas mesmo, ou até por telefone e e-mail. E assim 
estou sempre em contato com as pessoas da associação. 

G1 Nós temos as agendas semanais, nós temos os relatórios com todas as informações mensais 
qualitativas e quantitativas [...], então existem esses instrumentos [...]. 

C1 Entre os gestores e a coordenação existem os relatórios mensais que cada coordenador tem que 
apresentar [...] e os gestores socializam sempre a ideia do relatório. A ideia desse relatório não é para 
literalmente prestar contas do que fazemos, mas subsidiar os gestores pra eles construírem os 
relatórios bimestrais [...]. 

J2 Só falo isso com minhas amigas, porque não dá pra falar de sexo em casa.   

J4 Sim, falo para amigas, colegas e família.  

J11 Sim, eu sempre converso com os meus amigos lá da comunidade sobre esse lance de DST/AIDS. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
Quadro 18 - Disponibilização da informação – informações oriundas do PGS são 

disponibilizadas para sociedade e os jovens atuam como multiplicadores da informação 
preventiva 

G1 Sempre a gente faz algumas coisas que são disponibilizadas para a população em geral, como as 
cartilhas, folders [...]. 

G2 São disponibilizados, sim, para a sociedade, pois a gente, na primeira fase do projeto, elaboramos 
[sic] uma cartilha e um vídeo de 40 minutos sobre o Projeto que virou um DVD. 

C1 Disponibilizadas através dos produtos e serviços que produzimos, como as cartilhas [...].  

C2 Tem alguns instrumentos, como o boletim, que é um jornal feito pela pessoa da comunicação que é 
uma estagiária aqui da ONG. Esse boletim circula dentro das comunidades e depois chega às 
pessoas. Algumas vezes a gente envia para as rádios e televisões, daí aparece as vezes, alguém 
querendo filmar ou entrevistar alguma ação. 

C3 Um dos objetivos do Projeto é fazer com os jovens das comunidades passem a serem as pessoas mais 
adequadas para falar sobre prevenção. Isso é o que chamamos de “multiplicadores da informação”. 
Eu acho que temos conseguido isso com o PGS, pois temos jovens que falam muito bem diante de 
outros jovens sobre a prevenção, as DST e do uso adequado da camisinha, que é a prevenção mais 
segura [...]. 

L1 São multiplicadores sim, hoje eles conseguem ajudar outras pessoas passando informação que 
ajudam outros jovens. 

L3 Hoje ainda não [...] até agora não. 

L5 Sim, eles, os jovens, são orientados pra fazer isso, passar informação e conversar com as pessoas 
sobre o perigo de pegar DST [...]. 

G1 Os jovens são incentivados a transmitir as informações que eles aprendem no PGS para outras 
pessoas, e eu acredito que eles estão passando esta informação [...].  

J7 Com certeza para meus amigos. 

J8 Pretendo sim passar informação, conscientizando meus amigos e familiares. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

 Ao analisar esta categoria, percebe-e que as respostas dos sujeitos são bastante 

semelhantes, deixando claro que o compartilhamento das informações foi um elemento 

constante entre a equipe que executou o PGS, com a ressalva de que as reuniões e o e-mail 

despontaram como os principais canais de comunicação existentes.  

Entre os depoimentos, temos o G1 declarando que “[...] o que eu leio tento socializar 

por e-mail e quando possível” e o de C2 que reforça essa mesma opinião ao dizer que 
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“compartilhamos nas reuniões e por e-mail, pois estamos sempre tentando passar informações 

uns para os outros [...]”. Para a gestão do PGS, o compartilhamento da informação foi algo 

constantemente mencionado como frequente, porém, sempre restrito às reuniões ordinárias e ao 

correio eletrônico.  

Apenas um dos gestores, G1, mencionou a tentativa de organizar, pelo menos uma vez 

por mês, um grupo de estudos com a finalidade de compartilhar informações, mas seu 

depoimento demonstra que essa tentativa somente ocorre “quando é possível”. Ou seja, isto 

demonstra que tal iniciativa não foi estrategicamente prevista como uma forma de compartilhar 

informações e gerar conhecimento sobre o PGS. Esse grupo de estudo teria, especificamente, a 

finalidade de propor o compartilhamento, a interação e a troca de informações entre os 

membros do Projeto, pois, segundo Choo (2003) o maior objetivo da distribuição de 

informação é promover e facilitar a partilha de informação.    

 Contudo, além das reuniões e do correio eletrônico foram apontados também, pela 

equipe gestora, outros instrumentos que facilitam o compartilhamento de informação, tais como 

as agendas e os relatórios. Já entre os líderes comunitários, L1 destacou que o conhecimento 

pessoal que os indivíduos possuem também é importante e deve ser compartilhado: “nós somos 

um arquivo vivo, a qualquer momento a gente pode fechar as portas, então você precisa 

espalhar ao máximo o seu conhecimento [...]”. Isso demonstra a necessidade de fazer com que 

o conhecimento seja construído por meio da coletividade, sendo que esta deve ser uma 

atividade constante e que seja capaz de envolver a todos que participam do Projeto: gestores, 

coordenadores, líderes comunitários e, principalmente, os jovens.  

Portanto, esta atividade seria capaz de possuir duas funções, pois poderia contribuir 

tanto para a capacitação dos indivíduos como também para agregar mais qualidade ao PGS, 

pois esse esforço de construção coletiva do conhecimento alargaria as possibilidades de êxito 

das atividades já postas em prática e, a partir dessa experiência colaborativa, poderiam surgir 

sempre novas ideias e sugestões para a criação de outras atividades.  

 Algumas atividades do PGS também foram citadas como ferramentas usadas para 

compartilhar informação, o que foi muito bem expresso por L2, que apontou a rádio 

comunitária “Voz Popular” como um importante canal entre o PGS e toda a comunidade. Isso 

demonstra que, possuindo meios para atingir um maior número de pessoas, a informação não 

permanece restrita apenas aos jovens, mas, é difundida por toda a comunidade. É importante 

lembrar também que, em algumas atividades, o Projeto atinge um número bem maior de 

pessoas do que aquele almejado em seus objetivos.  
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  Um dos trabalhos do PGS foi capacitar os jovens para que se tornassem multiplicadores 

das informações aprendidas nas atividades. Isso é constatado também através de depoimentos 

como os de J4 e J11 que afirmaram conversar constantemente com amigos, colegas e 

familiares sobre a importância em se prevenir e evitar o contágio de DST/AIDS. Tal 

disseminação e da informação foi, ainda, claramente exposta através da fala de C3: “eu acho 

que temos conseguido isso com o PGS, temos jovens que falam muito bem diante de outros 

jovens sobre a prevenção, sobre DST e sobre o uso adequado da camisinha que é a prevenção 

mais segura [...]”. 

 Contudo, foi percebida, mais uma vez, a interferência de barreiras culturais que 

dificultaram o processo de compartilhamento das informações preventivas dentre os jovens, 

especialmente, no espaço familiar, onde deveria ser o local mais adequado para conversar sobre 

prevenção. Isso vem em relevo no depoimento de J2, que deixa claro que “só falo isso com 

minhas amigas, porque não dá pra falar de sexo em casa”.  

 Percebe-se, ainda, que a divulgação do PGS foi timidamente direcionada para além do 

âmbito das comunidades, o que poderia ter tido uma amplitude muito maior. Tal fato está claro 

na afirmação de G1 quando este se pronuncia dizendo que “sempre a gente faz algumas coisas 

que são disponibilizadas para a população em geral, como as cartilhas, folders [...]”. Portanto, a 

partir dessa constatação, nota-se que não existiu um planejamento específico, capaz de 

provocar a difusão de informações para a toda a população pessoense. Esse, sim, seria um 

efeito multiplicador de grande monta, pois estaria voltado para disseminar as informações para 

toda a sociedade. Contudo, como foi visto, existiram poucas e insuficientes ações com este 

objetivo, fazendo com que tal efeito multiplicador se restringisse apenas ao interior das cinco 

comunidades beneficiadas pelo projeto. 

 

 

 6.2.6 Categoria: Analisar o uso da informação 

 
O processo de análise da informação consiste, basicamente, em transformar informações 

simples em estratégicas, com o objetivo de proporcionar o uso da informação propriamente 

dito. É a etapa na qual a informação atingiu o objetivo proposto inicialmente ao usuário, ou 

seja, agiu somando e modificando a estrutura cognitiva e preenchendo a lacuna intelectual 

(MCGEE; PRUSAK, 1994). Ela compreende, também, um processo social e dinâmico que 

resulta na criação de significado e na construção de conhecimentos oriundos de interpretações 

cognitivas e emocionais de indivíduos ou de grupos (CHOO, 2003).  
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Seguem abaixo os quadros:  

 
 

Quadro 19 - Analisar o uso da informação - os jovens estão fazendo uso adequado das 
informações que foram transmitidas pelo PGS, e se eles se sentem incentivados a buscarem 

mais informação sobre prevenção 
 

G1 Eu acho que sim, conseguimos intervir e provocar uma mudança no comportamento deles. 

G2 Na fase final do Projeto iremos aplicar um instrumento que permita constatar isso. 

C1 Eu acho que sim, por que, especialmente em São Rafael e no Timbó, nós temos jovens que fazem 
parte do quadro da Amazona. Então acho que eles têm feito uso legal das informações, pois isso tem 
gerado frutos positivos [...]. 

C2 Nós trabalhamos com a multiplicação de informação, com a provocação muito direta, com a 
sensibilização para a mudança de comportamento. Mudança de comportamento é um processo muito 
lento, não é do dia pra noite, não é por que eu digo que você deve usar a camisinha que você vai usar 
camisinha hoje [...]. Tudo consegue dar resultados, mas tem essa dificuldade, pois este é um processo 
lento, mas que consegue chegar a um bom resultado sim, porque teve anos aí onde o índice de 
gravidez na adolescência chegou a quase nada, e isso foi graças a esse trabalho de intervenção [...].    

C3 É muito difícil medir isso, mas eu acho que sim, pelo menos em alguns jovens temos a certeza de 
que conseguimos interferir e alcançar o objetivo do Projeto.  

L1 Sim, pois, à medida que o jovem percebe que alguém lá na comunidade está indo por um caminho 
torto, ele procura ajudar. A própria rádio, quando eles passam informação eles já estão mostrando os 
frutos do Projeto. 

L2 Na minha opinião, hoje, a maioria, sim; a gente vê que eles têm uma visão diferente sobre prevenção, 
e quando vão sair levam um preservativo na carteira ou na bolsa. 

J8 Com o Projeto, tive mais curiosidade em conhecer os perigos da doença e as formas de evitar, o PGS 
me ajudou muito. 

J10 As coordenadoras me ajudaram a ver que usar a camisinha é sempre a melhor maneira de não pegar 
doenças e nem a gravidez na adolescência. 

J18 Pesquisar e saber mais sobre as doenças e o uso da camisinha nunca é demais. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
Quadro 20 - Analisar o uso da informação – quais são as dificuldades em conscientizar 

os jovens, e como será a avaliação geral do PGS 
G1 Eu acho que tem três coisas: precisam ter conhecimento, precisam mudar suas atitudes e suas 

práticas e às vezes a gente alcança levar o conhecimento, mas a mudança de prática depende dos 
jovens em querer dar um passo a mais. E ter atitude para mudança de comportamentos não é fácil de 
se conseguir imediatamente, isso precisa de trabalhos sistemáticos [...]. 

G2 As dificuldades é [sic] o entorno em que os jovens se encontram. Primeiro é que esses jovens estão 
nessa fase da vida da experimentação, do desafio, então é difícil conscientizar [...]. 

C1 As dificuldades estão em aglutinar as comunidades para essas ações e envolvê-las. Têm comunidades 
que respondem melhor às atividades do projeto e outras não. 

C2 Eu destacaria as lideranças comunitárias, pois eu acho que quando essas têm um envolvimento 
organizado e forte, se consegue coordenar as coisas direitinho, mas eu sinto que algumas 
comunidades estão fragilizadas, e isso dificulta o Projeto [...]. 

C3 Uma das dificuldades é usar o preservativo, pois ainda há preconceitos e dúvidas. 

L1 As dificuldades são muitas, mas eu destacaria a busca por passar essas informações com dinâmica, 
por que tem que ser algo atrativo para que eles possam ouvir a mensagem que é passada [...]. 

L2 [...] a realidade social em que eles vivem, com famílias desestruturadas, drogas, violência, armas, 
prostituição, então é difícil estruturar a informação neles porque eles já vêm com uma bagagem 
pesada, mas aos poucos nós conseguimos [...]. 

G1 Contratamos dois consultores externos pra tá fazendo um momento com as comunidades. Aí eles vão 
visitar as cinco comunidades, fazendo intervenções com as lideranças comunitárias e com os jovens e 
depois farão as entrevistas [...]. Depois eles vão fazer um momento conosco, com a equipe e em 
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fevereiro faremos uma avaliação coletiva, um momento para pensar e avaliar o que deu certo e qual 
impacto dos resultados nesse processo. 

G2 Além da avaliação semestral e anual, quando um projeto se encerra, há uma avaliação geral, na qual 
vamos analisar as ações, e isso dará subsídios para modificações e melhorias para o próximo Projeto 
[...]. 

C1 Estaremos nas cinco comunidades fazendo um momento pontual com assessoria externa, depois vai 
ter um momento com a equipe, e depois todo mundo se encontra com os assessores. A partir dessas 
informações a gente vai decidir o que continua ou não na proposta para a versão 2013. 

J4 Hoje me considero uma pessoa bem informada sobre as doenças e as formas de evitar. 

J18 Pesquisar e saber mais sobre as doenças e o uso da camisinha nunca é demais. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
 
 Esta etapa do processo da GI alerta sobre a necessidade das informações serem 

recebidas e distribuídas de maneira adequada, possibilitando um feedback entre o emissor e o 

receptor. Tal processo deve se constituir, também, segundo Davenport (2000) em uma 

atividade constante e cíclica.  

Ao analisar o PGS, percebeu-se, através das respostas dos gestores, que houve certa 

relutância em responder se os jovens estão fazendo uso adequado das informações que foram 

transmitidas pelo PGS. G1 foi um dos que respondeu categoricamente que o Projeto conseguiu 

intervir no comportamento dos jovens. No entanto, G2 foi mais cuidadoso ao responder que 

“na fase final do projeto iremos aplicar um instrumento que permita constatar isso [...]”.  

Percebe-se que ainda existem dificuldades, por parte dos gestores, coordenadores e 

líderes, em analisar se o Projeto consegue realmente alcançar o objetivo proposto. Tal situação 

pode ser exemplificada através do depoimento de C3, ao confirmar que é difícil medir, mas que 

com alguns jovens é visível que os objetivos do Projeto foram alcançados.  

Já as lideranças comunitárias foram bem mais afirmativas, pois consideraram que o 

PGS modificou o comportamento e a estrutura cognitiva da maioria dos jovens das 

comunidades. Conforme demonstra L2, “hoje a maioria, sim, a gente vê que eles têm uma 

visão diferente sobre prevenção e quando vão sair levam um preservativo na carteira ou na 

bolsa”.  

Contudo, este é um processo complexo e passível de uma avaliação minuciosa e 

consistente. E, na realidade do PGS, era evidente a necessidade de poder contar com 

instrumentos específicos, capazes de analisar e avaliar o uso da informação pelos jovens, pois, 

somente assim, seria possível identificar com maior exatidão os pontos fracos e fortes do PGS, 

possibilitando aos gestores uma avaliação mais precisa não só ao final de todas as atividades, 

mas, também, durante e, principalmente, na fase de operacionalização destas.  
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Considera-se a informação como o elemento principal da construção do conhecimento 

para cada indivíduo. Segundo Barreto (1994, p. 2), “a informação quando adequadamente 

assimilada, produz conhecimento”. Vale ressaltar que para os jovens, além da informação 

transmitida pelo Projeto, ainda houve o incentivo para proceder à busca de mais informações 

que os ajudassem a construir o seu próprio repositório de conhecimentos, como bem afirmaram 

J18 e J8. Este último relatou, inclusive, que “com o Projeto, tive mais curiosidade em conhecer 

os perigos da doença e as formas de evitar, o PGS me ajudou muito”. J18 ressaltou que 

“pesquisar e saber mais sobre as doenças e o uso da camisinha nunca é demais”.  

Existiram, contudo, comunidades onde o Projeto não conseguiu a abrangência 

pretendida, principalmente, por problemas decorrentes da gestão das lideranças, o que acarretou 

o não envolvimento da comunidade com o Projeto. Também existiram outros obstáculos, como 

o acesso difícil a algumas comunidades, mas todos esses foram mais fáceis de serem 

contornados. Esses aspectos fizeram com que o envolvimento da ONG, Associação e 

Comunidade não fosse consolidado como deveria, o que culminou em resultados negativos 

para o PGS em algumas comunidades. 

De acordo com os gestores, a postura dos jovens perante o Projeto é o que torna o 

processo de conscientização mais exitoso ou não. G2 afirmou que “[...] esses jovens estão nessa 

fase da vida da experimentação do desafio então é difícil conscientizar [...]”.  

Já os coordenadores também alertaram sobre a grande importância do envolvimento das 

comunidades e das lideranças para as ações desenvolvidas pelo PGS. C2 deu sua opinião sobre 

essa temática: “eu acho que quando essas têm um envolvimento organizado e forte, se 

consegue coordenar as coisas direitinho, mas eu sinto que essas comunidades estão fragilizadas, 

e isso dificulta o projeto”. Já C1 confirma isto ao dizer que “as dificuldades estão em aglutinar 

as comunidades para essas ações e envolvê-las. Têm comunidades que respondem melhor às 

atividades do Projeto e outras não”.  

Por outro lado, vale destacar, ainda, que, ao final do Projeto, foi dado início a uma 

avaliação geral dos dois anos de atuação do PGS em cada comunidade, com o objetivo de 

identificar quais as metas que foram atingidas e qual foi o impacto que as ações e atividades 

desenvolvidas provocaram nessas comunidades. G2 afirma que “há uma avaliação geral, na 

qual vamos analisar as ações e isso dará subsídios para modificações e melhorias para o 

próximo projeto [...]”. Tal momento de avaliação também é explicado mais detalhadamente por 

G1, ao citar que foram contratados “dois consultores externos pra está fazendo um momento 

com as comunidades [...]. Depois eles vão fazer um momento conosco, com a equipe e, em 
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fevereiro, faremos uma avaliação coletiva”. Os métodos de tal avaliação serão decididos, então, 

por uma assessoria externa que será contratada para essa finalidade. 

Por fim, diante das falas dos entrevistados em cada categoria, pode-se identificar que 

existem comunidades onde os jovens encontravam-se mais empoderados3 a participar das ações 

do projeto, de modo que, nessas comunidades, os objetivos do Projeto foram bem executados e 

obtiveram o êxito esperado. No entanto, em outras, houve barreiras que foram difíceis de serem 

ultrapassadas, o que representou um entrave para o pleno desenvolvimento das ações 

proporcionadas pelo Projeto.  

A avaliação, contudo, não ocorreu de forma processual, existindo uma preocupação 

maior apenas com a avaliação final, o que inviabilizou a possibilidade de intervir durante a 

própria execução do Projeto visando solucionar problemas que somente são detectáveis quando 

as atividades já se encontravam na fase de operacionalização.  

 

6.3 SÍNTESE DOS RESULTADOS 

  

 Toda a análise dos resultados obtidos para analisar o PGS foi pautada no modelo de GI de 

McGee e Prusak (1994), pois, trata-se do modelo que está mais próximo da realidade em que 

encontrava-se inserido o Projeto Garotada Solidária. Isso significa que os processos que 

compõem tal modelo são os que melhor se adéquam às cinco comunidades atendidas pelo PGS. 

 Durante as análises foram identificadas fragilidades e barreiras que dificultaram o pleno 

êxito do Projeto nas cinco comunidades. Percebeu-se que em algumas as metas e objetivos 

esperados não foram alcançados. Já em outras, o sucesso foi alcançado de forma satisfatória.

 Os processos de GI pertencentes ao modelo de McGee e Prusak (1994) fundamentaram as 

análises da pesquisa. Foram estabelecidas seis categorias de análise, envolvendo todas as ações 

realizadas pelo PGS. Foram elas: 

   

- Necessidades de informação: nesta categoria percebeu-se que não basta apenas “levar 

informação”, mas, capacitar, educar e empoderar os jovens para que estes se tornem 

                                                        
3 Segundo Freire (1992 apud VALOURA, 2006) “a pessoa, grupo ou instituição empoderada é aquela que realiza, por si 
mesma, as mudanças e ações que a levam a evoluir e se fortalecer. Assim, empoderamento, ou empowerment, em inglês, 
significa a ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões, de 
consciência social dos seu direitos sociais. Essa consciência ultrapassa a tomada de iniciativa individual de 
conhecimento e superação de uma realidade em que eles se encontram.   
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conscientes de seus direitos e deveres enquanto cidadãos. Deve-se, inclusive, capacitá-los para 

tornarem-se aptos a cobrar políticas públicas voltadas para os problemas de saúde pública, 

inclusive àquelas voltadas para as DST/AIDS. A informação deve, assim, ser direcionada para 

os jovens de modo que estes possam adquirir novos hábitos, novos comportamentos e novas 

práticas de prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. Para tanto, percebeu-se 

que deveria ter havido a preocupação em adequar tais ações às questões familiares e culturais 

específicas de cada comunidade, promovendo e garantindo, deste modo, a satisfação das 

necessidades de informação mediante as características e especificidades de cada grupo social 

onde o Projeto atuou.  

Percebeu-se ainda que as informações preventivas que são transmitidas através da escola 

e do governo não intervêm no comportamento preventivo dos jovens, sendo estas, de certa 

forma, superficiais, pontuais e incapazes assim de reverter hábitos e comportamentos de risco. 

Portanto, como resultado desta categoria chegou-se a conclusão de que as necessidades de 

informação dos jovens precisam ser consideradas como o ponto de partida para a construção de 

projetos que consigam provocar a mudança de hábitos e comportamentos, sendo importante, 

então, construir todo o planejamento considerando as questões culturais e sociais presentes em 

cada uma das comunidades.   

 

- Busca de informação: esta categoria é importante, pois, demonstra que todos os envolvidos 

no Projeto deveriam estar capacitados a buscar fontes de informação coletiva que estão além 

das ações realizadas pelo PGS. Percebeu-se, contudo, que a busca da informação deveria ter 

sido algo constante no processo de gestão da informação do Projeto, o que não ocorreu. As 

informações dessa prática, caso tivesse sido aplicada, deveriam ter despertado nos jovens o 

desejo, o interesse e o estímulo em se prevenir contra as DST/AIDS.  

Contudo, foi observado, contudo, que os produtos de informação do PGS foram 

elaborados coletivamente, o que provocou uma maior aproximação dos jovens com o 

desenvolvimento das ações durante os dois anos em que o Projeto foi executado. Como 

conclusão desta categoria, considerou-se que não existiram ações voltadas para instigar e 

mobilizar os jovens a buscarem, a partir de suas próprias necessidades, informações referentes 

à prevenção e aos assuntos transversais que a envolvem, pois somente assim eles estariam 

capacitados a criar seus próprios repositórios de conhecimento. Tal procedimento, caso tivesse 

sido acatado, seria capaz de auxiliá-los no resgate e prática da cidadania, inclusive fazendo com 

que se tornassem detentores da capacidade de intervir nas suas próprias realidades sociais.    
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- Organização da informação: após o processo de necessidade e busca é importante 

manter a informação organizada com o objetivo recuperá-la de forma rápida e eficaz. Cabe 

frisar, mais uma vez que o volume de informações produzido por um Projeto deste porte é 

muitíssimo vasto, sendo fundamental desenvolver ações visando manter tais informações 

organizadas.    

Identificou-se, na análise dessa categoria, a existências de barreiras que impedem o pleno 

êxito do Projeto em todas as comunidades atendidas. Uma delas foi a falta de ações voltadas 

para os pais e/ou responsáveis pelos jovens visando minimizar os efeitos negativos decorrentes 

de tabus, mitos, crenças e preconceitos que muitas vezes comprometeram o bom êxito das 

ações desenvolvidas pelo PGS. Portanto, a partir da análise desta categoria concluiu-se que o 

PGS não contou com um processo bem fundamentado de gerenciamento da informação, o que 

comprometeu em certa medida a consecução dos seu objetivos. Percebeu-se, também, que a 

equipe executora do Projeto adotou processos elementares de organização da informação, o que 

demonstrou a ausência de uma gestão profissional da informação. Somente com a GI sendo 

desenvolvida de maneira estruturada e profissional é que todo o potencial do Projeto poderia ter 

sido aproveitado.            

 

- Produtos e serviços de informação: aqui foram analisados os produtos e serviços 

desenvolvidos pelo PGS, os quais, em sua grande maioria, foram elaborados somente após a 

execução das primeiras atividades desenvolvidas pelos jovens. O objetivo destes, no PGS, 

deveria ser levar a informação da maneira mais adequada aos jovens atendidos, considerando 

sua realidade histórica, cultural, política e social. Houve, sim, a participação dos jovens na 

execução e elaboração dos produtos e serviços oferecidos pelo Projeto, o que representou algo 

muito relevante, pois despertou um maior envolvimento e interesse destes pela prevenção 

contra as DST/AIDS. Contudo, concluiu-se que a participação dos jovens nesse quesito deveria 

ter ocorrido desde a concepção e escolha dos produtos e serviços a serem utilizados e não 

apenas fazendo-os participar da elaboração e execução dos mesmos.  Tal procedimento 

garantiria a interatividade e a efetiva colaboração dos jovens nesse processo, respeitando, 

inclusive, as suas reais necessidades de informação.  

 

- Disponibilização da informação: após a informação ser coletada e produzida, o próximo 

passo é torná-la disponível, pois é imprescindível que ela seja disponibilizada de forma 

estratégica para os públicos que dela necessitam. No caso do PGS, as reuniões foram apontadas 

como a atividade mais específica com a finalidade de compartilhar informação, assinalando que 
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existiram esforços, ainda que tímidos e precários, para que o conhecimento fosse construído de 

forma coletiva dentro do Projeto.  

Como resultado desta categoria, observou-se que as informações coletadas e tratadas 

não estavam relacionadas a um processo bem fundamentado de disponibilização e distribuição 

da informação. Tal disponibilização foi sistematizada e pré-concebida apenas durante a fase de 

elaboração do Projeto, não possuindo a flexibilidade necessária para contemplar a dinâmica da 

fase de execução e desenvolvimento do PGS. Tal deficiência provocou consequências 

negativas no que tange à tentativa de fazer com que os jovens atuassem como multiplicadores 

de informação preventiva. Os problemas surgidos quanto à disponibilização e 

compartilhamento da informação no decorrer da execução das ações do Projeto muitas vezes 

não foram sanados em tempo hábil. 

 

- Analisar o uso da informação: é nesta etapa que se verifica se os objetivos traçados foram 

alcançados. Percebeu-se, no PGS, que existiram dificuldades em analisar se o Projeto alcançou 

o sucesso esperado, já que este processo avaliativo não deve ser executado de forma estanque 

ou pontual, pois se trata de algo complexo, dinâmico e processual. A avaliação deveria ter sido 

concebida de forma constante e minuciosa, pois só assim seria possível identificar 

verdadeiramente os pontos fortes e fracos do Projeto. Sendo assim, detectou-se que não existiu 

a preocupação em avaliar de forma planejada e contínua, o que impossibilitou as várias formas 

de intervenção possíveis durante sua execução. Tais intervenções poderiam ter sanado ou 

minorado as dificuldades que surgiram no decorrer do seu desenvolvimento. Tal deficiência 

ocasionou o acúmulo de barreiras que não foram transpostas a contento, principalmente em 

determinadas comunidades consideradas problemáticas.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo, procurou-se analisar o processo de gestão da informação adotados 

na implementação do Projeto Garotada Solidária desenvolvido pela ONG Amazona, pautadas 

no modelo de GI de McGee e Prusak (1994), no qual analisou-se as seis categorias 

fundamentadas na atividades desenvolvidas nas cinco comunidades localizadas no entorno da 

cidade de João Pessoa – PB.  

 A pesquisa constituiu-se enquanto instrumento importante para analisar se as ações de 

GI contribuem para um bom desenvolvimento do Projeto.  

Este estudo revelou como o PGS realiza a gestão da informação visando melhor 

alcançar os objetivos a que se propõe. A partir da análise das seis categorias ficou claro como 

esse processo ocorre.  

A partir das necessidades de informação foi visto que o êxito do projeto depende muito 

mais do que o simples esforço de levar informação, pois este requer antes de tudo, todo um 

trabalho voltado para a educação para cidadania. Somente alçando os jovens à categoria de 

cidadãos é que a informação então contribuirá efetivamente para a transformação e mudança de 
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hábitos, costumes e atitudes. Esse é o caminho para um esforço de prevenção que se quer 

dialético e politicamente enriquecedor.  

Deste modo, ressalta-se a importância em identificar as necessidades de informação dos 

jovens considerando que, não se trata apenas de transmitir informação preventiva, mas de 

contemplar atividades voltadas para a cidadania capazes de conscientizar os jovens sobre seus 

direitos e deveres, capacitando-os até mesmo para exigir políticas públicas mais efetivas na 

área da saúde. 

Tal esforço fica claro nos objetivos do PGS quando este revela sua intenção de fazer 

com que os jovens tornem-se multiplicadores, com a finalidade de mobilizar todas as 

coletividades com as quais eles interagem. Esta intenção fica claramente expressa quando se 

detecta que as atividades, em sua maioria, desejam levar o jovem à reflexão. É este, por 

exemplo, o objetivo das rodas de diálogo, das oficinas e das palestras nos PSF’s. Contudo, 

infelizmente, percebeu-se que todo esse volume de informações geradas a partir dessas 

participações dinâmicas dos jovens não são organizadas e armazenadas da forma como 

deveriam. E mais, não são utilizadas para readequar, readaptar, inovar ou corrigir as ações em 

curso. Ou seja, tais informações deveriam ser exploradas para que, sob uma perspectiva 

dinâmica, pudessem servir de redirecionamento e ajuste para as atividades desenvolvidas pelo 

Projeto, principalmente durante a sua fase de execução. 

Portanto, a gestão da informação deveria estar pautada na comunicação constante entre 

todos os envolvidos no PGS, contudo, o que foi constatado a existência de lacunas no processo 

de comunicação entre a equipe gestora, líderes comunitários e os jovens, dificultando o alcance 

do êxito esperado em todas as comunidades atendidas. É era justamente esse o objetivo que 

deveria estar por trás das chamadas trocas de informação dialogadas, onde, em tese, deveria 

haver o compartilhamento dos saberes. 

Outro aspecto a ser mencionado é relativo às fontes de informação que alimentaram os 

gestores. Como já foi mencionado, uma importante fonte de informação surge exatamente a 

partir da execução e operacionalização das atividades. Contudo, para o seu planejamento 

inicial, o PGS inspirou-se em atividades exitosas desenvolvidas em outros projetos 

anteriormente desenvolvidos pela ONG Amazona. No entanto, os jovens que são o público-

alvo do Projeto não foram chamados para dar a sua contribuição nessa fase preparatória, algo 

que por sua vez é de extrema importância, o que possibilitaria um levantamento mais completo 

das reais necessidades de informação desse público prioritário.  

Ainda que louvável, não basta incluir os jovens, mesmo que de maneira colaborativa, 

para discutirem as melhores formas de se operacionalizar o teatro, as rodas de diálogo, os 
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debates etc. Esse fato demonstra, na verdade, que eles foram chamados a dar sua contribuição 

em produtos que já foram traçados de antemão, sem espaço para a criação de outras ações, com 

outros perfis, onde eles pudessem não apenas decidir o seu formato, mas chegar a contribuir na 

escolha até mesmo do tipo, da sazonalidade e das estratégias de aplicação e execução. 

Essas lacunas se somam à rigidez na fase operacional que não abriu a possibilidade para 

a realização de avaliações constantes, o que daria espaço para ajustes, superação e 

redirecionamentos no curso de aplicação das ações do Projeto.  

Dentre as barreiras surgidas, a principal foi de ordem cultural, expressa nos entraves 

provocados pelo preconceito, pelas crenças e pelos tabus relativos à sexualidade. Muitos pais 

de jovens, por exemplo, não admitem conversar com seus filhos sobre sexo e também não 

permitiram que seus filhos participassem do PGS por acreditar que o mesmo incentivasse à 

prática do sexo. Ora, não basta somente organizar e disponibilizar bem a informação, pois ao 

“perceber o ambiente” seria necessário elaborar algum tipo de atividade voltada para os pais. 

Talvez os próprios jovens, se tivessem suas reais demandas de informação conhecidas em 

profundidade, poderiam ter municiado a equipe gestora com as informações que apontassem 

para a realização de uma ou mais atividades voltada para esse público tão importante que são os 

familiares. Sendo assim, trabalhar com a esfera religiosa, familiar e cultural deveria ser algo 

estrategicamente traçado na fase de concepção e elaboração do Projeto. 

No que diz respeito aos produtos e serviços, como já foi destacado, um ponto forte foi o 

convite para que os jovens ajudassem na elaboração final do formato dos produtos e serviços 

oferecidos. Contudo, é necessário lembrar que o PGS não obteve resultados positivos em todas 

as comunidades onde foi aplicado. E isso foi algo decorrente, em grande parte, à atuação das 

lideranças, que, caso não contem a aceitação e legitimidade necessárias junto à comunidade a 

que pertencem, acabam, por esses motivos, interferindo no bom êxito e aproveitamento do 

Projeto. Este foi, inclusive, mais um problema que não recebeu a devida atenção dos gestores 

tão logo foi detectado, tornando-se mais uma barreira que não recebeu nenhum tipo de 

intervenção, por parte da gestão, com a finalidade de resolvê-la ou mesmo para tentar 

minimizar os seus efeitos. 

Considerando o tempo de execução do Projeto, que foi dois anos, deve-se mencionar 

também as formas de disponibilização da informação, que se constituiu num outro fator que 

não foi estrategicamente previsto, como bem atestam os depoimentos dos gestores e 

coordenadores ao tentarem explicar as formas de compartilhamento utilizadas por estes. A 

consequência mais marcante de tal carência foi justamente a redução do potencial que o PGS 
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poderia ter alcançado no que concerne à disponibilização das informações preventivas para o 

público em geral de cada uma das comunidades, num claro e desejado efeito multiplicador.  

Por fim tem-se os procedimentos de avaliação, que desponta como mais um elemento 

que, ao não assumir uma importância estratégica e primordial, provocou efeitos negativos. 

Basta lembrar que a avaliação final foi entregue a uma assessoria externa, cujos métodos a 

serem utilizados a equipe gestora não soube explicar. Isto que representa um equívoco de 

grande monta, uma vez que todo planejamento deve definir e prever antecipadamente as 

formas de avaliação, que por sua vez devem ser constantes e flexíveis, para que possam gerar 

as informações necessárias para o aperfeiçoamento de todo e qualquer sistema de informação. 

Concluindo, percebeu-se que o processo de gestão da informação no Projeto Garotada 

Solidária é realizado de forma não planejada e estruturada, o que por sua vez reduz o potencial 

que este poderia ter para a plena consecução dos seus objetivos. Essa fragilidade fez com que 

em algumas comunidades os resultados fossem insatisfatórios, pois houve a interferência de 

diferentes problemas que não puderam ser sanados a contento, o que acabou por comprometer 

o êxito esperado. 

De uma maneira geral o PGS conseguiu intervir e alcançar resultados positivos somente 

em algumas comunidades, comprometendo o alcance de resultados homogêneos. Fica claro que 

caso o processo de gestão da informação tivesse sido gerido de forma profissional e 

estruturada, os efeitos poderiam ser maximizados, o que teria multiplicado em muito o seu 

poder de ação e sua eficácia. 

Ao finalizar esta pesquisa concluiu-se que a mesma contribuiu para conhecer o quão 

importante é trabalhar com o processo de Gestão da Informação voltado para projetos e 

iniciativas de cunho social e ligados a organizações do terceiro setor. Este estudo, inclusive, 

abre possibilidades para novas pesquisas com o foco na propositura de um modelo de gestão da 

informação voltado especificamente para o terceiro setor, tendo como objetivo maior viabilizar 

a aplicação da GI em entidades e organizações não governamentais que possuam o 

compromisso com o desenvolvimento social.      
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista aplicados aos coordenadores do Projeto Garotada 
Solidária desenvolvido pela ONG Amazona 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE` 

 

 

Prezado (a) Senhor (a) responsáveis pelo menor (s): 

 

_________________________________________________________________ 

 

   Esta pesquisa é sobre Gestão da Informação no Terceiro Setor, e está sendo 

desenvolvida por Claudialyne da Silva Araújo aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do Professor Dr. 

Júlio Afonso Sá de Pinho Neto. Tem como objeto de pesquisa o Projeto Garotada Solidária, 

desenvolvido pela ONG Amazona. 

Solicitamos a sua colaboração e autorização, visto que seu (a) filho (a) é (são) 

menor (es), para que por meio do questionário possamos apresentar os resultados deste estudo 

em eventos da área de Ciência da Informação e publicar em revista científica (se for o caso). 

Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  Informamos que 

essa pesquisa não oferece riscos.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) 

não é obrigado (a) a fornecer as informações ou autorizar seu (a) filho (a) e/ou colaborar 

com as atividades solicitadas pelo Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 
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________________________________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa   

                                 ou Responsável Legal (no caso de menores) 

 

 

 OBERVAÇÃO: (em caso de analfabeto - acrescentar) 

                                                                                                                                                          

                                                                                              Espaço para impressão                                                                                                     
dactiloscópica                                                                                                               

   

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora:  

Claudialyne da Silva Araújo  

Endereço: Silvino Montenegro, 327 

Bairro: Cruz das Armas – João Pessoa 

Telefone: (83) 8660-4959  

E-mail: lynee21@gmail.com  

Comitê de Ética do Hospital Universitário Lauro Wanderley  -Endereço: Hospital 

Universitário Lauro Wanderley-HULW – 4º andar.     Campus I – Cidade Universitária. 

Bairro: Castelo Branco – João Pessoa - PB.   CEP: 58059-900    CNPJ: 24098477/007-05    

Fone: 32167964 -  e-mail::comitedeetica@hulw.ufpb.br 

                           

  Atenciosamente, 

 

____________________________________________________________ 

                        Claudialyne da Silva Araújo 
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APÊNDICE B – Roteiro de entrevista aplicados aos coordenadores do Projeto Garotada 
Solidária desenvolvido pela ONG Amazona 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE` 

 

 

            Prezado (a) Senhor (a):   

 

_________________________________________________________________ 

 

   Esta pesquisa é sobre Gestão da Informação no Terceiro Setor, e está sendo 

desenvolvida por Claudialyne da Silva Araújo aluna do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do Professor Dr. 

Júlio Afonso Sá de Pinho Neto. Tem como objeto de pesquisa, o Projeto Garotada Solidária 

desenvolvido pela ONG Amazona.  

Solicitamos a sua colaboração e autorização, para que por meio do questionário 

possamos apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de Ciência da Informação e 

publicar em revista científica (se for o caso). Por ocasião da publicação dos resultados, seu 

nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece riscos.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) 

não é obrigado (a) a fornecer as informações, e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do 

mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo 

na Instituição. 

Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

 

             ________________________________________________________ 
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                                     Assinatura do Participante da Pesquisa  

                                 ou Responsável Legal (no caso de menores) 

 

 

 

 

 OBERVAÇÃO:  (em caso de analfabeto - acrescentar) 

                                                                                                                                                          

                                                                                              Espaço para impressão                                                                                                        
dactiloscópica                                                                                                               

   

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora:  

Claudialyne da Silva Araújo  

Endereço: Silvino Montenegro, 327 

Bairro: Cruz das Armas – João Pessoa 

Telefone: (83) 8660-4959  

E-mail: lynee21@gmail.com  

Comitê de Ética do Hospital Universitário Lauro Wanderley  -Endereço: Hospital 

Universitário Lauro Wanderley-HULW – 4º andar.     Campus I – Cidade Universitária. 

Bairro: Castelo Branco – João Pessoa - PB.   CEP: 58059-900    CNPJ: 24098477/007-05    

Fone: 32167964 -  e-mail::comitedeetica@hulw.ufpb.br 

Atenciosamente, 

 

____________________________________________________________ 

                        Claudialyne da Silva Araújo 
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista aplicados aos gestores do Projeto Garotada Solidária 
desenvolvido pela ONG Amazona 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA                                                                      
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS                                          PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - PPGCI                                                      

 

Solicitamos sua colaboração, no sentido de responder a este questionário que faz parte da 
Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 
intitulado: Gestão da Informação no Terceiro Setor: o caso do Projeto Garotada Solidária, 
desenvolvido pela ONG Amazona.  
Informamos que os dados coletados serão utilizados, exclusivamente, para fins acadêmicos, 
sendo preservado o direito ao anonimato dos respondentes.  
Claudialyne da Silva Araújo 
(Mestranda em Ciência da Informação - PPGCI/UFPB )  
  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Gestores  

 

SOBRE O ENTREVISTANDO 

1- Nome:  

2- Idade: 

3- Sexo:  

4- Grau de escolaridade:  

 

SOBRE A ONG E O PROJETO GAROTADA SOLIDÁRIA 

 

5- Quais são os públicos-alvo atendidos pelo Projeto Garotada Solidária (PGS)?  

6- Qual é a missão da ONG? 

7- Há quanto tempo você encontra-se ligado à ONG Amazona? 

8-  Você possui experiências anteriores de trabalhos desenvolvidos com outras ONG’s, 

movimentos sociais, associações, etc? 

9- Quais as atividades que você desempenha no Projeto Garotada Solidária? 
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10- Você já participou de outras atividades desenvolvidas pelo PGS no passado? Em caso 

positivo, cite quais. 

11- Como você avalia o trabalho desenvolvido pelo PGS? Cite alguns pontos fortes e 

fracos.  

12- Na sua opinião a ONG está conseguindo cumprir com a sua missão, tendo em vista o 

trabalho desenvolvido nas comunidades atendidas  pelo Projeto Garotada  Solidária? 

 

BLOCO 1 - Necessidades de informação 

 

1- Quais são as informações que você considera as mais importantes para educar os jovens na 

prevenção das DST’s/AIDS?  

2- Quais são as informações que você precisa para gerenciar, da melhor maneira possível, suas 

atividades nas comunidades atendidas pelo PGS? 

3- Como você avalia as campanhas desenvolvidas pelo governo – em suas diferentes esferas – 

para prevenir as DST’s/AIDS? 

4- Além do PGS, os jovens das comunidades atendidas têm acesso a alguma outra fonte de 

informação que os ajude a desenvolver um comportamento preventivo em relação às 

DST/AIDS? Em caso positivo, quais são estas informações, de onde provêm e qual sua 

eficácia? 

 

BLOCO 2 - Busca de informação 

 

1- De que forma você escolhe as informações que realmente são importantes para o 

desenvolvimento de suas atividades no PGS?  

2- Que fontes de informação você considera úteis e importantes para a consciência dos 

objetivos do PGS? 
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3- Onde você busca informações para elaborar os produtos de informação desenvolvidos 

no PGS? (entenda-se produtos de informação como folders, cartazes, cartilhas, guias, DVD’s, 

etc.) 

4- De que forma são obtidas as informações que terão a finalidade de avaliar o PGS? 

5- Existem meios de comunicação entre os gestores e/ou coordenadores e o público 

atendido pelo PGS? (Entenda-se como meios de comunicação algum tipo de atendimento capaz 

de esclarecer dúvidas, ouvir sugestões, criticas e também de proporcionar o diálogo com o 

público atendido)? 

6- A ONG Amazona dispõe de bibliotecas, acesso a banco de dados, assinatura de jornais, 

periódicos, multimeios, que auxilie na busca de informações necessárias para o 

desenvolvimento das atividades no PGS? 

 

BLOCO 3 - Organização da informação 

 

1- Você faz uso de algum recurso capaz de organizar (selecionar, priorizar e/ou classificar) 

a informação considerada importante para os seus trabalhos junto à gestão do Projeto?  

2- Baseado em qual(is) modelo(s) pedagógico(s) o PGS foi elaborado? Justifique.  

3-  Na sua opinião, existem veículos de comunicação, fontes de informação ou outras 

formas de disseminação de conteúdos capazes de atuar como uma (desinformação) à prevenção 

das DST/AIDS.  

4- Na sua opinião, existem barreiras para a educação preventiva das DST/AIDS 

decorrentes de carências sócioeconômicas presentes nas comunidades atendidas pelo PGS? 

Comente.  

5- Existem questões culturais que representam um obstáculo para o processo de 

conscientização e prevenção das DST/AIDS? Comente.  

6-  Existe na ONG Amazona, alguém com a atribuição de organizar as informações 

adquiridas desde o início da implantação do PGS? Em caso positivo descreva como é realizado 

esse processo.  
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BLOCO 4 - Produtos e serviços de informação 

 

1- Os produtos e serviços de informação foram concebidos após uma pesquisa de opinião 

realizada junto ao público-alvo? Justifique.  

2- Como os produtos e serviços de informação são avaliados? 

3- Existe uma preferência dos jovens para determinados serviços e produtos de 

informação? Em caso positivo justifique. 

4-  Os cartazes, folders, cartilhas, CD’s, DVD’s, apresentações teatrais, rodas de diálogos 

lhe ajudaram a conhecer as formas de prevenção? Quais deles você considera mais 

importantes? Justifique.  

5-  Você acha que os debates, palestras, rodas de diálogos, a rádio do Projeto são eficazes 

no que diz respeito à conscientização da prevenção das DST’s/AIDS, para os jovens? 

Justifique.  

 

BLOCO 5 - Disponibilização da informação 

 

1- Você compartilha, com sua equipe de trabalho, informações que foram selecionadas 

como importantes relevantes para o seu trabalho? 

2- Existe algum técnica ou veículo para fazer com que as informações circulem entre os 

gestores e coordenadores e/ou também com os jovens atendidos pelo PGS? Em caso positivo 

cite quais. 

3- As informações oriundas da experiência do desenvolvimento do PGS são 

disponibilizadas para a sociedade? Em caso positivo diga como.  

4- Existem mecanismos para viabilizar a coleta de opiniões, sugestões, críticas, 

esclarecimento de dúvidas provenientes do público-alvo do PGS? Em caso positivo, comente 

como se dá esse processo. 
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BLOCO 6 - Analisar o uso da informação 

1- Você acha que os jovens estão fazendo um uso adequado das informações que são 

transmitidas pelo PGS? Cite os aspectos positivos e negativos. 

2-  Quais as dificuldades encontradas no trabalho de prevenir os jovens contra 

DST’s/AIDS, através das ações e atividades do PGS?  

3- Como é realizada avaliação de cada uma das atividades e ações desenvolvidas pelo 

PGS? 

4- Como é realizada a avaliação geral do PGS? As informações obtidas a partir dessa 

avaliação geral são utilizadas de que forma? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D – Roteiro de entrevista aplicados aos coordenadores do Projeto Garotada 
Solidária desenvolvido pela ONG Amazona 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA                                                                      
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS                                          PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - PPGCI     

 

 

Solicitamos sua colaboração, no sentido de responder a este questionário que faz parte da 
Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 
intitulado: Gestão da Informação no Terceiro Setor: o caso do Projeto Garotada Solidária, 
desenvolvido pela ONG Amazona.  
Informamos que os dados coletados serão utilizados, exclusivamente, para fins acadêmicos, 
sendo preservado o direito ao anonimato dos respondentes.  
Claudialyne da Silva Araújo 
(Mestranda em Ciência da Informação - PPGCI/UFPB )  
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Coordenadores   

 

SOBRE O ENTREVISTANDO 

1- Nome:  
2- Idade: 
3- Sexo:  
4- Grau de escolaridade:  

 
SOBRE A ONG E O PROJETO GAROTADA SOLIDÁRIA 
 

5- Quais são os públicos-alvo atendidos pelo Programa Garotada Solidária?  
6- Qual é a missão da ONG? 
7- Há quanto tempo você encontra-se ligado à ONG Amazona? 
8- Qual o seu cargo/função? 
9- Você possui experiências anteriores de trabalhos desenvolvidos com outras ONG’s, 

movimentos sociais, associações, etc? 
10- Quais as atividades que você desempenha no Projeto Garotada Solidária? 
11-  Você já participou de outras atividades desenvolvidas pelo PGS no passado? Em caso 

positivo, cite quais. 
12- Como você avalia o trabalho desenvolvido pelo PGS ? Cite alguns pontos fortes e 

fracos.  
13- Na sua opinião, a ONG está conseguindo cumprir com a sua missão, tendo em vista o 

trabalho desenvolvido nas comunidades atendidas  pelo Projeto Garotada  Solidária? 
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BLOCO 1 - Necessidades de informação 

 

1- Quais (são) as informações que você considera mais importantes para educar os jovens na 
prevenção das DST’s/AIDS?  

2- Quais são as informações que você precisa para desempenhar, da melhor maneira possível, 
suas atividades nas comunidades atendidas pelo PGS? 

3- Como você avalia as campanhas desenvolvidas pelo governo – em suas diferentes esferas – 
para prevenir as DST’s/AIDS? 

4 – Existe a participação ou a contribuição do setor privado no que diz respeito ao fornecimento 
de informações que possam contribuir para o trabalho de prevenção realizado pelo PGS? 

5- Além do PGS, os jovens das comunidades atendidas têm acesso a alguma outra fonte de 
informação que os ajude a desenvolver um comportamento preventivo em relação às 
DST/AIDS? Em caso positivo, quais são estas informações, de onde provêm e qual sua 
eficácia? 

 

BLOCO 2 - Busca de informação 

 

1- De que forma você escolhe as informações que realmente considera  importantes para o 
desenvolvimento de suas atividades no PGS?  

2- Onde você busca informações para elaborar os produtos de informação desenvolvidos 
no PGS? (entenda-se produtos de informação como folders, cartazes, cartilhas, guias, DVD’s, 
etc.) 

3- De que forma são obtidas as informações cuja finalidade será avaliar o PGS? 

4- Existem meios de comunicação entre os gestores e/ou coordenadores e o público 
atendido pelo PGS? (Entenda-se como meios de comunicação algum tipo de atendimento capaz 
de esclarecer dúvidas, ouvir sugestões, críticas e também de proporcionar o diálogo com o 
público atendido)? 

5- A ONG Amazona dispõe de bibliotecas, acesso a banco de dados, assinatura de jornais, 
periódicos, multimeios, que auxilie na busca de informações necessárias para o 
desenvolvimento das atividades no PGS? 

 

BLOCO 3 - Organização da informação 
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1- Você faz uso de algum recurso capaz de organizar (selecionar, priorizar e/ou classificar) 
a informação considerada importante para os seus trabalhos junto ao desenvolvimento do 
Projeto?  

2- Baseado em qual (is) modelo (s) pedagógico (s) o PGS foi elaborado? Justifique.  

3-  Na sua opinião, existem veículos de comunicação, fontes de informação ou outras formas 
de disseminação de conteúdos, capazes de atuar de forma negativa e contrária à prevenção 
das DST’s/AIDS? 

4- Na sua opinião, existem, nas comunidades atendidas pelo PGS, barreiras para a educação 
preventiva das DST’S/AIDS decorrentes de carências sócio-econômicas, ou mesmo de 
ordem cultural presentes nas comunidades atendidas pelo PGS? Comente.  

5- Existe, na ONG Amazona, alguém com a atribuição de organizar as informações adquiridas 
desde o início da implantação do PGS? Em caso positivo descreva como é realizado esse 
processo.  

 

BLOCO 4 - Produtos e serviços de informação 

 

1- Existe uma preferência dos jovens para determinados serviços e produtos de informação? 
Em caso positivo justifique. 

2-  Os cartazes, folders, cartilhas, CD’s, DVD’s, apresentações teatrais, rodas de diálogos, 

dentre outros, lhe ajudaram a conhecer as formas de prevenção? Quais deles você considera 

mais importantes? Justifique.  
 

3-  Você acha que os debates, as palestras, as rodas de diálogos e a rádio do Projeto são 

eficazes no que diz respeito à conscientização da prevenção das DST’s/AIDS, para os 

jovens? Justifique.  

 

BLOCO 5 - Disponibilização da informação 

 

1- Você compartilha, com sua equipe de trabalho, informações que foram selecionadas como 
importantes e relevantes para o seu trabalho? 

2- Existe algum meio, técnica ou veículo para fazer com que as informações circulem entre os 
gestores e coordenadores e/ou também com os jovens atendidos pelo PGS? Em caso 
positivo cite quais. 
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3- As informações oriundas da experiência do desenvolvimento do PGS são disponibilizadas 
para a sociedade? Em caso positivo diga como ocorre esse fato.  

4- Existem mecanismos para viabilizar a coleta de opiniões, sugestões, críticas e 
esclarecimento de dúvidas provenientes do público-alvo do PGS? Em caso positivo, 
comente como se dá esse processo. 

 

BLOCO 6 - ANALISAR O USO DA INFORMAÇÃO 

 

1- Você acha que os jovens estão fazendo um uso adequado das informações que são 
transmitidas pelo PGS? Cite alguns aspectos positivos e negativos. 

2-  Quais as dificuldades encontradas no trabalho de prevenir os jovens contra DST’s/AIDS, a 
partir das ações e atividades desenvolvidas no PGS?  

3- Como é realizada a avaliação geral do PGS, e o que é feito com as informações obtidas a 
partir desse processo de avaliação?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE E – Roteiro de entrevista aplicados aos líderes das comunidades atendidas pelo 
Projeto Garotada Solidária desenvolvido pela ONG Amazona 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA                                                                      
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS                                          PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - PPGCI     

 

 

Solicitamos sua colaboração, no sentido de responder a este questionário que faz parte da 
Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 
intitulado: Gestão da Informação no Terceiro Setor: o caso do Projeto Garotada Solidária, 
desenvolvido pela ONG Amazona.  
Informamos que os dados coletados serão utilizados, exclusivamente, para fins acadêmicos, 
sendo preservado o direito ao anonimato dos respondentes.  
Claudialyne da Silva Araújo 
(Mestranda em Ciência da Informação - PPGCI/UFPB )  
 

  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Líderes das Comunidades   

 

SOBRE O ENTREVISTANDO 

1- Nome:  
2- Idade: 
3- Sexo:  
4- Grau de escolaridade:  

 
 
SOBRE A ONG E O PROJETO GAROTADA SOLIDÁRIA 
 

5- Qual sua função na comunidade? 
6- Há quanto tempo você está à frente da comunidade? 
7- Qual a sua participação no Projeto Garotada Solidária? Como ela ocorre? 
8- Como você conheceu as atividades desenvolvidas pela ONG Amazona? 
9- Você possui experiências anteriores de trabalhos desenvolvidos com outras ONG’s, 

movimentos sociais, associações, etc? 
10- Você já participou de atividades desenvolvidas pelo PGS? Em caso positivo, cite quais. 
11- Como você avalia o trabalho desenvolvido pelo PGS ? Cite alguns pontos fortes e 

fracos.  

 

BLOCO 1 - Necessidades de informação 
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1- Quais (são) as informações que você considera mais importantes para educar os jovens na 
prevenção das DST’s/AIDS? 

2- Além do PGS, os jovens da sua comunidade possuem acesso a alguma outra fonte de 
informação que os ajude a desenvolver um comportamento preventivo em relação às 
DST/AIDS? Em caso positivo, quais são estas informações e qual a sua origem? 

 

3- Como você avalia as campanhas desenvolvidas pelo governo – em suas diferentes esferas – 
para prevenir as DST’s/AIDS? 

 

BLOCO 2 - Busca de informação 

 

1- Você dispõe de algum meio de comunicação com os gestores e/ou coordenadores do PGS? 
(Entenda-se como meios de comunicação algum tipo de atendimento capaz de esclarecer 
dúvidas, ouvir sugestões, críticas e também de proporcionar o diálogo com o público 
atendido)? 

2- O Projeto Garotada Solidária e a ONG Amazona disponibilizam bibliotecas, livros, acesso a 
banco de dados, assinatura de jornais, periódicos, multimeios, que auxiliem os jovens na busca 
de informações capazes de os ajudar na prevenção das DST/AIDS? 

3- De que forma você busca as informações capazes de lhe ajudar a desempenhar sua função de 
liderança junto à sua comunidade? 

 

BLOCO 3 - Organização da informação 

 

1- Na sua opinião, existem veículos de comunicação, fontes de informação ou outras 
formas de disseminação de conteúdos, capazes de atuar de forma negativa e contrária à 
prevenção das DST’s/AIDS? 

2- Na sua opinião existem, na sua comunidade, barreiras para a educação preventiva das 
DST’S/AIDS. Em caso positivo, relate quais são essas barreiras que dificultam o processo de 
conscientização e prevenção realizado pelo PGS.  

 

BLOCO 4 - Produtos e serviços de informação 
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1- Existe uma preferência dos jovens para determinados serviços e produtos de informação 

do PGS? Em caso positivo justifique. 

2-  Os cartazes, folders, cartilhas, CD’s, DVD’s, apresentações teatrais, rodas de diálogos, 

dentre outros, lhe ajudaram a conhecer as formas de prevenção? Quais deles você considera 

mais importantes? Justifique.  
 

3-  Na sua opinião, os debates, as palestras, as rodas de diálogos e a rádio do Projeto são 

eficazes no que diz respeito à conscientização da prevenção das DST’s/AIDS, para os jovens? 

Justifique.  

 

BLOCO 5 - Disponibilização da informação 

 

1- Você compartilha, com outras pessoas, informações que foram selecionadas como 
importantes e relevantes para o seu trabalho? 

2-  Os jovens da sua comunidade, atendidos pelo PGS, realizam algum tipo de atividade 
junto à sua própria comunidade? Eles de alguma forma atuam como multiplicadores das 
informações recebidas através do Projeto?  

 

BLOCO 6 - Analisar o uso da informação 

 

1- Na sua opinião, os jovens estão fazendo um uso adequado das informações que são 
transmitidas pelo PGS? 

2-  Quais as dificuldades encontradas no trabalho de prevenir os jovens contra 
DST’s/AIDS? 

 

 

APÊNDICE F – Questionário aplicado aos jovens das comunidades atendidas pelo Projeto 
Garotada Solidária desenvolvido pela ONG Amazona 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA                                                                      
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS                                          PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO - PPGCI     
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Solicitamos sua colaboração, no sentido de responder a este questionário que faz parte da 
Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 
intitulado: Gestão da Informação no Terceiro Setor: o caso do Projeto Garotada Solidária, 
desenvolvido pela ONG Amazona.  
Informamos que os dados coletados serão utilizados, exclusivamente, para fins acadêmicos, 
sendo preservado o direito ao anonimato dos respondentes.  
Claudialyne da Silva Araújo 
(Mestranda em Ciência da Informação - PPGCI/UFPB )  
 

 

QUESTIONÁRIO – Jovens 

 

PARTE I – DADOS PESSOAIS 

1- Sexo:       (      ) Masculino                          (      ) Feminino 

     

2- Escolaridade: (      ) Ensino fundamental    (     ) Ensino médio     

 

3- Idade: ________________ 

 

4- Comunidade: _____________________________ 

 

 

 

PARTE II - CARÁTER PREVENTIVO 

 

 

BLOCO 1 (Necessidades de informação) 

 

1- Como atualmente você se previne para não contrair as DST’s e/ou AIDS? 
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2- Que tipo de informação você acha importante para esclarecer possíveis dúvidas e/ou 

conhecer melhor as formas de se prevenir para não contrair as doenças sexualmente 

transmissíveis?  

 

3- O que você gostaria de saber mais para adotar um comportamento preventivo em 

relação às DST’s/AIDS? Você tem alguma dúvida que gostaria que fosse esclarecida? 

 

 

BLOCO 2 (Busca de Informação) 

 

1- Quem lhe forneceu ou em que tipo de fontes você foi buscar informações  capazes de lhe 

esclarecer sobre as questões relacionadas à prevenção das DST’s/AIDS? 

 

2- Diante das ações desenvolvidas pelo Projeto Garotada Solidária, quais os produtos ou 

serviços que você acha mais eficientes para melhor se conscientizar quanto à prevenção das 

DST’s/AIDS. 

  

3-  Você tem alguma dúvida ou deseja obter um maior esclarecimento sobre alguma das 

atividades desenvolvidas pelo PGS?  

 

4- Você tem alguma sugestão para dar, com o objetivo de melhorar as atividades já 

desenvolvidas pelo PGS? 

 

5- Dentre as atividades do Projeto que você participa, cite aquelas que você mais gostou. 

Houve dificuldades com relação a alguma delas?  

 

 

BLOCO 4 (Produtos e serviços) 

 

14- Os cartazes, folders, cartilhas, CD’s, DVD’s, apresentações teatrais e rodas de diálogos 

lhe ajudaram a conhecer todas as formas de prevenção das DST’s/AIDS? Quais desses 

produtos e/ou serviços você considera mais importantes?  
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15-  Você tem alguma dificuldade em entender o conteúdo de algum desses produtos e/ou 

serviços (cartazes, folders, cartilhas, CD’s, DVD’s, apresentações teatrais, rodas de diálogos e a 

rádio comunitária)?  

 

16- Na sua opinião, cartazes, folders, cartilhas, CD’s, DVD’s, apresentações teatrais, rodas 

de diálogos e a rádio comunitária conseguem atingir o objetivo a que se propõem, que é o de 

conscientizar os jovens para que se previnam contra às  DST’s/AIDS? Justifique. 

 

  

BLOCO 5 (Disponibilização da informação) 

 

1- Você gostaria de participar de mais ações voltadas para a prevenção de DST’s/AIDS 

nos moldes destas que aconteceram hoje? Possui alguma dúvida a esse respeito?  

 

2- Cartazes, folders, cartilhas, CD’s, DVD’s, apresentações teatrais, rodas de diálogos e a 

rádio comunitária foram de fácil entendimento? Você entendeu de maneira fácil o conteúdo 

desses produtos de informação?  

 

3- Você gostaria de sugerir mudanças ou mesmo a elaboração de outros produtos e/ou 

serviços com a finalidade de esclarecer e informar os jovens sobre as maneiras de se prevenir 

contra essas doenças?   

 

4- Você pretende repassar esse material e tudo que aprendeu aqui, hoje, para outras 

pessoas? Caso positivo, diga como e para quem? 

 

  

 

BLOCO 6 (Analisar o uso da informação) 

 

1- Como você ficou sabendo das atividades que o Projeto Garotada Solidária desenvolve 

nas comunidades? 

 

2- Como você pretende saber mais sobre prevenção das DST’s/AIDS? Justifique. 



134 

 

 

3- Você comenta com seus familiares, amigos e/ou colegas sobre as formas de se prevenir 

contra as DST’s/AIDS? Em caso positivo, diga como você compartilha essas informações.  

 

4- Hoje você se considera uma pessoa bem informada em como se prevenir contra as 

DST’s/AIDS? Comente. 

  

 

Obrigada por sua colaboração! 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 

 

 
ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  A658g          Araújo, Claudialyne da Silva 

    Gestão da Informação no terceiro setor: o caso do Projeto 
Garotada Solidária desenvolvido pela Organização Não 
Governamental Amazona/ Claudialyne da Silva Araújo. 
João Pessoa, 2013. 

                       122f.; il.  
 

  Orientador: Júlio Afonso Sá de Pinho Neto 
  Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – 
Universidade Federal da Paraíba. 

 
                             1. Gestão da Informação. 2. Terceiro Setor. 3. 

ONG’s. 4. Ciência da Informação.   I. Título 

 
CDU: 316.4:028 (043.2) 

 

 



138 

 

 


