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RESUMO 
 
 
O uso da informação é uma prática indispensável a qualquer indivíduo e não poderia deixar de 
ser aos profissionais da educação, sobretudo, os professores, logo, a importância da temática 
em questão evidencia-se pelo fato desses profissionais necessitarem, de informação para o 
desenvolvimento de suas práticas docentes. A presente pesquisa, sobre “Necessidades e uso 
de informação na prática dos professores de Ciências”, tem como objetivo analisar as 
necessidades e uso de informação dos professores da zona urbana do município de Santa Rita 
– PB. Nesse sentido, surge o seguinte questionamento: Em suas práticas pedagógicas, quais 
são as necessidades e uso de informação dos professores de Ciências? Para a pesquisa 
utilizou-se a abordagem alternativa dos Estudos de Usuários e priorizou-se o modelo “Sense-
Making”, por oferecer através das categorias universais da metáfora cognitiva, da situação 
(necessidade de informação), da lacuna (vazio cognitivo) e do uso (ajuda informacional para 
transpor o vazio cognitivo), o caminho lógico para o atendimento dos objetivos da pesquisa. 
Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva e de caráter propositivo. A população é 
composta por 28 professores de Ciências, distribuídos nas escolas da zona urbana do 
município de Santa Rita. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se o questionário 
misto. A análise dos dados, de base qualitativa e quantitativa, mostra que o grupo estudado é 
composto por professores qualificados, que priorizam a pós-graduação, demonstrando 
interesse por se manterem atualizados para o exercício da docência. Embora admita as 
dificuldades da profissão, a maioria dos professores demonstra satisfação e ensina por prazer 
em se autorrealizar. Com ênfase nas categorias do Sense-Making, situação-lacuna-uso, tem-
se que a situação revela que os professores estão em constante busca para suprir suas 
necessidades de informação, através da internet, dos livros, vídeos educativos, entre outros. 
Nas lacunas, as mais apontadas foram as barreiras de tempo, de idioma, terminológicas e de 
qualidade da informação, mas os mesmos desenvolveram estratégias que minimizaram as 
dificuldades e conseguiram usar a informação. O uso da informação esteve centrado no 
desenvolvimento das atividades docentes e os professores saíram satisfeitos com o uso por 
resolverem seu problema informacional. Sobre essas questões propõem-se ações que podem 
contribuir para melhor desempenho dos professores estudados, em suas práticas docente e 
pedagógica. Conclui-se que o desenvolvimento da pesquisa contribuiu para o fundamento da 
Ciência da Informação, que é disponibilizar a informação e transmitir o conhecimento àqueles 
que dele precisam, constituindo a responsabilidade social dessa área do conhecimento, como 
também da Educação, quando se responsabiliza pelo desafio de educar uma sociedade. 
Estudar as necessidades de informação dos professores, e como estes conduzem o processo de 
busca e uso da informação para satisfazer suas necessidades informacionais direcionadas à 
prática docente, configurou-se como processo de grande valia. 
 
Palavras-chave: Usuários da Informação. Estudo de Usuários. Sense-Making. Necessidade 
de Informação. Uso da Informação. 



 

ABSTRACT 
 
 

The use of information is an indispensable practice to any individual and as such, it is also 
essential to the professionals of education, especially teachers. Hence the importance of the 
issue here exposed being made clear by the fact of these professionals’ need of information 
for the development of their teaching practices. The present research on "Needs and use of 
information in the practice of science teachers" aims to analyze the needs and use of 
information of teachers from the urban area of the municipality of Santa Rita - PB. In that 
sense, the following question arises: What are the needs and use of information for science 
teachers in their teaching practices? An alternative approach of the Users´ Studies was used in 
this research, and the “Sense-Making” model was prioritized for offering through universal 
categories of cognitive metaphor, the situation (need for information), gap (cognitive 
emptiness), and use (informational help to bridge the cognitive emptiness), the logical way for 
meeting the research objectives. This is a descriptive field research, with a propositional 
nature. The population is consisted of 28 science teachers, distributed in schools in the urban 
areas of the municipality of Santa Rita.  As an instrument of data collection, the mixed 
questionnaire was used. Data analysis, of qualitative and quantitative basis, shows that the 
study group is composed of qualified teachers who prioritize the post-graduation 
demonstrating interest in being updated for the practice of teaching.  Although acknowledging 
the difficulties of the profession, most teachers manifest satisfaction and teach for pleasure in 
self-fulfillment.  With emphasis on the categories of the Sense-Making, situation-gap-use, 
the situation reveals that teachers are constantly seeking to meet their information needs 
through the Internet, books, and educational videos, among others. In the gaps, barriers of 
time, language, terminology and quality of information were the most displayed, but they 
developed strategies that minimized the difficulties and could make use of the information. 
The use of information was centered on the development of teaching activities and the 
teachers were satisfied with it because it solved their informational problem.  Actions to 
contribute to a better performance of the studied teachers about those questions in their 
teaching and pedagogical practices were proposed. We conclude that the development of the 
research contributed to the basis of the Science of Information, which is to provide 
information and impart knowledge to those who need it, making this the social responsibility 
in this area of knowledge, as well as in Education, when it makes itself responsible for the 
challenge of educating a society. Studying the teachers´ information needs and how they 
guide the search process and the use of information to satisfy their informational needs 
towards teaching practice, was assigned as a process of great value. 
 
Keywords: Information Users. Users´ studies. Sense-Making. Information need.  Information 
use. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A informação, em nossos dias, tem se tornado um dos fenômenos de maior destaque 

da humanidade. O ser humano necessita, diariamente, de informação e um dos meios pelos 

quais a adquire é a leitura, contribuindo para que faça uso dessa informação. Logo, a prática 

do uso da informação abre um horizonte de aquisição e construção de conhecimentos que vem 

complementar essa necessidade humana. 

O uso da informação é uma prática indispensável a qualquer pessoa, e não deixaria 

de ser, aos profissionais da educação, sobretudo, aos professores. Quer seja para a satisfação 

pessoal ou para desempenhar suas atividades profissionais, a informação encontrada nas 

práticas de leitura tem sido de suma importância na vida das pessoas. 

Diante do exposto, a importância do tema em questão evidencia-se pelo fato destes 

profissionais necessitarem, sem dúvida, de fontes informacionais para exercerem sua prática 

docente e pedagógica. Desta forma, a pesquisa apresenta como objetivo analisar as 

necessidades e uso de informação dos professores de Ciências. A partir dessa realidade torna-

se essencial o conhecimento de quais são essas necessidades e, partindo delas, tentar satisfazê-

las com o uso efetivo da informação. 

Nesse sentido, o estudo das necessidades de informação, dos professores sujeitos da 

pesquisa realizada, enquadra-se no pensamento de Le Coadic (1996, p. 41) quando assegura 

que: “A necessidade de informação em função da ação é uma necessidade derivada de 

necessidades materiais exigidas para a realização de atividades humanas, profissionais e 

pessoais: trabalhar, ir de um lugar para outro, comer, dormir, reproduzir-se”. 

Sendo assim, a informação passa a ser considerada como um meio de despertar uma 

ação com objetivo, tornando-se a condição necessária à eficácia dessa atividade. 

Como profissional da área de educação trabalhando em escolas públicas, com as 

disciplinas Ciências e Biologia, evidenciou-se o interesse da realização dessa pesquisa, visto 

que sendo professora de Ciências, concursada, no município de Santa Rita – PB sinto a 

necessidade de um aporte informacional como subsídio para complementar e aprimorar a 

prática docente e pedagógica em sala de aula, com vistas à melhoria da qualidade do ensino, 

objetivando um maior desempenho dos alunos e, consequentemente, uma melhoria em sua 

aprendizagem. 

Partindo dessa realidade, surgiu o interesse em conhecer se essa minha necessidade, 

meu desejo, é também a dos demais colegas, professores de Ciências do município. Nesse 

sentido, indagou-se: Em suas práticas pedagógicas, quais são as necessidades e uso de 
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informação dos professores de Ciências? Responder a esse questionamento tornou-se um 

processo de grande valia, pois, pelo fato de a pesquisadora estar vinculada à Secretaria 

Municipal de Educação de Santa Rita, surge a oportunidade de se conhecer as necessidades e 

uso da informação do grupo de professores do qual faz parte. 

Portanto, a pesquisa traz suas contribuições para os professores, uma vez que muitos 

deles enfrentam dificuldades em suas salas de aulas, decorrentes da carência de fontes, canais 

ou recursos informacionais, havendo a possibilidade de através dos resultados da pesquisa 

serem propostas ações que viabilizem diretrizes úteis à dinâmica de suas práticas docentes. 

Para a pesquisa contou-se com o contributo dos estudos de usuários da informação, 

que objetivam traçar o perfil dos usuários, conhecer suas reais necessidades, formas de busca 

e uso da informação (NASCIMENTO; WESCHENFELDE, 2002). Assim, o elemento 

principal desses estudos é o indivíduo, sujeito ou usuário, que se apropria e faz uso da 

informação. Alguns autores definem usuário da informação, dentre eles, Sanz Casado (1994, 

p. 19), como aquele indivíduo “que necessita de informação para o desenvolvimento de suas 

atividades”. 

As pesquisas no campo dos estudos de usuários vêm contribuindo com métodos e 

abordagens de estudos voltados a um melhor conhecimento das necessidades e uso de 

informação dos usuários. Por já ter desenvolvido pesquisa anterior com usuários da 

informação, surgiu o desejo de desenvolver o estudo em questão focado nas necessidades e 

uso de informação dos usuários. 

Nesse sentido, a pesquisa ainda ganha em concretude por considerar que o grupo de 

professores estudados se enquadra, conforme Guinchat e Menou (1994), no perfil dos 

usuários, cujas necessidades de informação se originam da vida profissional, ou de acordo 

com o nível de formação e de responsabilidade por eles desenvolvidas. Portanto, acredita-se 

que esses profissionais expressam suas necessidades de informação a partir de sua prática 

pedagógica e que para tanto, os mesmos demandam variada gama de informação. 

Deste modo, consciente da importância dos aportes informacionais para os 

professores desenvolverem suas práticas e, diante das teorias que compõem o referencial 

teórico sobre Estudo de Usuários da Informação desejou-se desenvolver a pesquisa, a fim de 

melhor se conhecer e compreender quais as reais necessidades e uso de informação dos 

professores de Ciências do município de Santa Rita – PB, sob a ótica da abordagem centrada 

no Modelo Sense-Making, de Brenda Dervin (1983). 

Considera-se, ainda, a importância dessa investigação científica para o PPGCI / 

UFPB por estar inserida na linha de pesquisa “Memória, Organização, Acesso e Uso da 
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Informação”, pois ao se conhecerem as necessidades de informação e o uso da informação, na 

prática desses professores, se constitui um importante contributo informacional para a referida 

linha de pesquisa. Desta maneira, estruturou-se a presente pesquisa, a qual está dividida em 

capítulos apresentados a seguir. 

O primeiro capítulo compõe a Introdução, onde é apresentada a contextualização do 

tema, explicitando a problemática que instigou a pesquisa, bem como a justificativa para a 

realização da mesma, a partir dos motivos pessoais e contribuição científica para área. Nesse 

capítulo, também se insere a estrutura que compõe a dissertação. 

O segundo capítulo apresenta os Objetivos, tanto o geral quanto os específicos, que 

nortearam o desenvolvimento da pesquisa e estão direcionados aos propósitos da mesma. 

No terceiro capítulo, encontram-se os meios para atingir os objetivos, ora 

apresentados, o que se constituiu nos Procedimentos Metodológicos. Nesse capítulo, 

encontra-se a fundamentação quanto ao tipo da pesquisa; a descrição do campo empírico e da 

população-alvo da pesquisa; a exposição e justificativa do instrumento de coleta de dados; os 

procedimentos seguidos para a coleta dos dados; e ao final, como se deu a organização e a 

análise desses dados. 

Os quarto, quinto, sexto e sétimo capítulos expõem a Fundamentação Teórica da 

pesquisa. No quarto, denominado Contexto Histórico da Ciência da Informação, 

apresentam-se tópicos sobre o importante papel de Otlet e La Fontaine; o surgimento da CI e 

seu objeto de estudo; o entendimento sobre Informação e Conhecimento; bem como a relação 

existente entre a CI e Estudo de Usuários. 

O quinto capítulo trata dos Estudos de Usuários, começando pelos seus principais 

atores, quais sejam os usuários da informação, passando pelos Estudos de Usuários, com 

ênfase em suas abordagens, apresentando as diversas teorias, centrando a atenção no Modelo 

Sense-Making, e fechando com o tópico Necessidades, Buscas e Uso da Informação. 

Como os sujeitos da pesquisa são professores, nada mais pertinente do que escrever o 

capítulo seis, sobre a Prática Educativa e a ação reflexiva que deve nortear a atuação desse 

profissional em suas atividades docentes. O início do capítulo enfatiza a formação continuada 

do professor, seguindo com a importância dos projetos pedagógicos no cotidiano dos alunos e 

encerrando com uma descrição sobre o processo educativo. 

No sétimo capítulo, aborda-se o tema Ensino de Ciências e Biologia. Iniciou-se o 

capítulo apresentando um breve histórico do ensino de Ciências no Brasil, seguido da 

descrição do panorama do ensino de Ciências e Biologia nos dias atuais. Depois, tratou-se de 
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um ensino eficaz em Ciências e Biologia, referenciando a importância da criatividade em sala 

de aula. 

O oitavo capítulo trata da Análise e Interpretação dos Dados, momento em que se 

expõem dados referentes ao perfil do usuário. Em seguida, explicitam-se as necessidades e 

uso de informação dos professores e, por fim, informações sobre uma situação recente de uso 

da informação. Ressalta-se que esses dois últimos tópicos estão correlacionados às categorias 

de análise, situação-lacuna-uso, do Sense-Making. 

No capítulo seguinte, ou seja, o nono, são apresentadas as Considerações Finais 

sobre a pesquisa e as sugestões propostas como ações que indicam a viabilização da melhoria 

da qualidade do ensino, com vistas à melhoria da aprendizagem dos discentes. 

No final, apresentam-se as Referências utilizadas para embasar, teoricamente, o 

desenvolvimento da pesquisa, bem como os Apêndices e Anexos utilizados pela pesquisadora 

na referida investigação científica. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar as necessidades e uso de informação dos professores de Ciências da zona 

urbana do município de Santa Rita – PB. 

 

2.2 Objetivos Específicos (OE) 

 

a) Traçar o perfil dos professores de Ciências; 

b) Identificar as necessidades de informação dos referidos professores; 

c) Conhecer o uso e as fontes de informação utilizadas na prática pedagógica desses 

professores; 

d) Detectar as barreiras encontradas no processo de busca e uso da informação; 

e) Propor ações que contribuam para o atendimento das necessidades de informação 

dos professores de Ciências e minimizem as barreiras quanto às buscas e ao uso da 

informação. 
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3 TRILHANDO OS CAMINHOS DA DESCOBERTA: OS MEIOS PARA ATINGIR OS 
OBJETIVOS 

 

Nesse capítulo, abordaram-se temas como os caminhos da descoberta. Em outras 

palavras, os procedimentos metodológicos que delinearam o estudo, interligando e 

intermediando o contato da pesquisadora com o campo empírico. Para tanto, foram definidos 

a população-alvo da pesquisa, o instrumento de coleta de dados, os recursos utilizados para a 

coleta desses dados e, ao final, a organização dos dados e sua análise, com vistas à 

compreensão e interpretação das necessidades e uso de informação dos professores (usuários) 

da referida pesquisa. 

 

3.1 Construindo a fundamentação da pesquisa 

 

O ser humano por ser sociável interage toda a sua vida com outras pessoas e em 

diversos ambientes. A observação que ele faz desses ambientes ao seu redor, o leva a buscar 

informações e explicações de fatos que acontecem no dia a dia, constituindo a sua realidade e 

que, portanto, ele quer entender algumas situações, talvez, conflitantes. Surgem, nesse meio, 

indagações que o deixam intrigado e que o levam à busca de conhecimentos através do estudo 

e da aprendizagem. Seguindo esse pensamento é que surge a figura do pesquisador, e como 

destacam Gondim e Lima (2006, p. 23): “O primeiro passo para a formação do bom 

pesquisador é adquirir o hábito de ler ativamente, relacionando o que lê às suas inquietações 

intelectuais e, especialmente, à sua pesquisa”. 

Nesse sentido, emerge a necessidade de realização de pesquisas, e para tanto é 

preciso entender que: “[...] pesquisa é o procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (GIL, 1991, p. 19). A 

pesquisa também pode ser definida como: “[...] a atividade básica da Ciência na sua 

indagação e construção da realidade” (MINAYO, 1994, p. 17). Ressalta-se que: “A pesquisa 

pode ser considerada um procedimento formal com método de pensamento reflexivo que 

requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais” (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 43). 

Ainda sobre a pesquisa, analisando-a sob outro ponto de vista, Minayo (2004, p. 25) 

afirma que: “[...], a pesquisa é um labor artesanal, que se não prescinde da criatividade, se 

realiza fundamentalmente por uma linguagem fundada em conceitos, proposições, métodos e 

técnicas, linguagem esta que se constrói com um ritmo próprio e particular”. 
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Sendo assim, a pesquisa significa muito mais que apenas procurar a verdade, 

portanto, é a busca de respostas para questões propostas em qualquer campo de conhecimento. 

A pesquisa se desenvolve a partir dos conhecimentos disponíveis e por meio da utilização de 

métodos, técnicas e outros procedimentos científicos. Em seu desenvolvimento, acontece um 

processo que inclui fases, que vão desde a formulação de problemas até a apresentação dos 

resultados. Essas fases são denominadas de “ciclo da pesquisa, ou seja, um processo de 

trabalho em espiral que começa com um problema ou uma pergunta e termina com um 

produto provisório capaz de dar origem a novas interrogações” (MINAYO, 2004, p. 26). 

A metodologia utilizada na pesquisa se constitui dos caminhos trilhados ao se 

realizar o estudo. Assim, “metodologia é o caminho do pensamento e a prática exercida na 

abordagem da realidade” (MINAYO, 1994, p. 16). Ainda dentro desse enfoque metodológico, 

Richardson (1999, p.70) afirma que: “[...] método em pesquisa significa a escolha de 

procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos”. 

Na visão dos autores, a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o 

conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e ainda o potencial criativo do 

pesquisador. 

Nos próximos parágrafos, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados 

na pesquisa, bem como outras considerações contextualizando as suas especificidades. 

Realizou-se, inicialmente, um levantamento bibliográfico tendo como objetivo 

buscar informações referentes ao tema do objeto estudado. Nesse contexto, utilizaram-se 

várias referências bibliográficas, tais como: livros especializados nas temáticas abordadas, 

revistas específicas, trabalhos e estudos de natureza científica, artigos científicos, 

monografias, dissertações e teses. Essa literatura embasou o referencial teórico sobre o 

contexto histórico da Ciência da Informação; os Estudos de Usuários, com ênfase nas 

abordagens e teorias, bem como as necessidades, buscas e uso da informação; a prática 

educativa e a ação reflexiva do professor; e ainda, a contextualização do ensino de Ciências e 

Biologia, e o papel do professor no processo informacional na educação, que nos deu respaldo 

literário e conhecimentos para refletir e desenvolver a pesquisa. 

Na Figura 1, a seguir, apresenta-se um mapa conceitual que permite a visualização da 

descrição da pesquisa, com ênfase em sua metodologia: 
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Figura 1 – Mapa conceitual metodológico 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. Mapa conceitual construído através da ferramenta CmapTools 
disponível no site: www.cmap.ihms.us. 
 

Analisando o mapa conceitual, considera-se necessária a descrição do tipo de 

pesquisa ora realizada segundo alguns estudiosos da área. Conforme Triviños (1987), o foco 

do estudo de campo, com características descritivas, reside no desejo do pesquisador de 

aumentar sua experiência em torno do fenômeno estudado e/ou conhecer a comunidade, seus 

traços, suas gentes, seus problemas, sua preparação para o trabalho, seus valores e suas 

crenças, possibilitando ao pesquisador planejar suas ações, permitindo ainda, o contato direto 

deste com o local e os sujeitos participantes da pesquisa. 

Pode-se, ainda, observar o posicionamento de alguns autores quando consideram 

que: 
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Os estudos descritivos procuram especificar as propriedades, as 
características e os perfis importantes de pessoas, grupos, comunidades ou 
qualquer outro fenômeno que se submeta à análise. Eles medem, avaliam ou 
coletam dados sobre diversos aspectos, dimensões ou componentes do 
fenômeno a ser pesquisado. Do ponto de vista científico, descrever é coletar 
dados (para os pesquisadores quantitativos, medir; para os qualitativos, 
coletar informações). Isto é, em um estudo descritivo seleciona-se uma série 
de questões e mede-se ou coleta-se informação sobre cada uma delas, para 
assim descrever o que se pesquisa. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, 
p. 101, grifo nosso) 
 

Larocca e Rosso e Souza (2005) designam objetivos propositivos como aqueles que 

sugerem a elaboração de ações, propostas, planos, alternativas, e exemplificam com 

expressões, tais como: contribuir para, buscar ou levantar alternativas, propor, definir, 

subsidiar, construir uma proposta. Com base no pensamento dos autores e no Objetivo 

Específico e) da pesquisa, que trata de uma proposição, logo, a pesquisa se configura como 

propositiva. 

Analisando as considerações e contribuições dos autores citados, constata-se que a 

pesquisa se enquadra, realmente, como um estudo de campo, descritivo, com caráter 

propositivo, uma vez que objetiva conhecer as necessidades e uso de informação de 

professores do Ensino Fundamental II, a fim de propor ações que contribuam para o 

atendimento dessas necessidades. 

A pesquisa é de cunho quantitativo, sobre o qual Richardson (1999) destaca que esse 

método possibilita ao pesquisador utilizar técnicas estatísticas tanto no momento da coleta, 

como no tratamento das informações, facilitando assim, a compreensão e o alcance de uma 

maior exatidão durante a análise dos dados. 

Com relação ao método qualitativo, Minayo (1994) apresenta algumas de suas 

vantagens, como permitir ao pesquisador ter o entendimento de questões particulares como o 

universo dos significados, motivos, valores, atitudes e características que existem na realidade 

pesquisada, e que se configura como um excelente meio para tornar útil o conteúdo das 

mensagens que foram coletadas. 

A partir do exposto, e concordando com os autores, afirma-se que a presente 

pesquisa assume uma característica quanti-qualitativa, e ao unir as duas abordagens, facilitou 

a análise e a discussão dos dados. 

Com relação à abordagem, considerando a importância de desenvolver estudo de 

usuários em contexto não tradicionais, ou segundo uma abordagem alternativa, e após o 

conhecimento do modelo “Sense-Making” (descrito no referencial teórico sobre Estudo de 

usuários), a pesquisa desenvolveu-se através da abordagem alternativa, por entender que esse 
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modelo oferece através das categorias universais da metáfora cognitiva, da situação 

(necessidade de informação), da lacuna (vazio cognitivo) e do uso (ajuda informacional para 

transpor o vazio cognitivo), subsídios importantes para a realização dessa pesquisa com vistas 

a esse estudo de usuários, que teve como objetivo conhecer as necessidades e uso de 

informação dos professores de Ciências do município de Santa Rita – PB. 

Cabe ressaltar que o modelo Sense-Making envolvendo as categorias situação-

lacuna-uso não é um processo que ocorre de forma linear. Em contrapartida, ele assume um 

caráter cíclico, pois o usuário em sua busca por informação não segue linearmente as etapas 

que envolvem a situação, quando sente a necessidade de uma informação, a lacuna, quando 

inicia sua busca em meio a um vazio cognitivo, e o uso, quando se apropria da informação 

encontrada, ele volta constantemente a essas etapas e recomeça o processo várias vezes, 

passeando entre as etapas de forma livre. 

Corroborando o exposto, Dervin (2003) afirma que no decorrer de uma busca de 

informação, cada um dos componentes do triângulo do Sense-Making, a saber, situação-

lacuna-uso, pode se repetir inúmeras vezes, de forma cíclica, até que se chegue à resolução do 

problema que gerou o início da busca. 

Feita essa explanação acerca do tipo da pesquisa e da natureza de sua abordagem, os 

tópicos seguintes versam sobre os demais pontos constituintes do processo metodológico que 

envolveu o desenvolvimento da referida investigação científica. 

 

3.2 Campo empírico e população-alvo da pesquisa 

 

O campo de realização da pesquisa é o município de Santa Rita, englobando as 14 

escolas da zona urbana do município, que ministram o Ensino Fundamental II (6º ao 9º anos), 

estando essas escolas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação da cidade. 

Com relação à população, Lakatos e Marconi (1992) asseveram que a população em 

uma pesquisa, se configura como um conjunto de seres animados ou inanimados que 

apresentem, ao menos, uma característica em comum. Logo, a população-alvo da pesquisa 

constitui-se dos 28 professores1 de Ciências, distribuídos nas referidas escolas.  

Cabe ressaltar nesse momento, que esse número é relativo ao universo de professores 

de Ciências do município. Pode-se considerar um número pequeno, uma vez que se estava 

vivendo uma realidade no município, onde o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba havia 

                                                 
1 O número de professores é de 29, mas para a pesquisa excluiu-se a pesquisadora. 
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convocado alguns professores que estavam na situação de acúmulo ilegal de cargos públicos, 

e estes tinham pedido exoneração do cargo, visto possuírem mais de dois vínculos 

empregatícios no funcionalismo público.  

Em suma, a população corresponde, exatamente, ao universo de professores de 

Ciências da zona urbana do referido município, naquela realidade. 

Baseando-se em pesquisas, já realizadas anteriormente, envolvendo seres humanos, e 

sabendo-se que era uma pesquisa de campo, descritiva e de caráter propositivo, houve a 

necessidade de um contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba para apreciação do Projeto de Pesquisa e liberação 

para o desenvolvimento do estudo. 

Aprovada na defesa de qualificação do seu projeto de pesquisa, e de posse de tal 

declaração (ANEXO A), a pesquisadora deu entrada no referido Comitê de Ética em Pesquisa, 

e após sua aprovação por unanimidade na 7ª Reunião realizada no dia 31/07/2012, sob o 

Protocolo nº 0277/12, CAAE: 03789512.0.0000.5188, a pesquisadora encontrava-se liberada 

para o desenvolvimento de sua pesquisa, conforme a certidão (ANEXO B). 

 

3.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Numa fase seguinte, partiu-se para a escolha do instrumento de coleta de dados. 

Priorizou-se o questionário (APÊNDICE A), por ser este instrumento o mais utilizado para 

levantar informações e o que mais se adapta ao tipo de pesquisa, uma vez que se precisam 

levantar informações dos professores com relação ao seu perfil, às necessidades e uso da 

informação, bem como as barreiras encontradas na busca e uso dessa informação. Sendo 

assim, concebe-se a opinião de Minayo quando afirma que:  

 
Os questionários se configuram como dispositivos normatizados e 
padronizados, que captam a presença ou ausência de determinada 
característica ou atributo no indivíduo, permitindo medir a magnitude com 
que essa característica ou atributo se distribui naquele grupo. (MINAYO, 
2005, p. 133) 
 

Continuando com os esclarecimentos sobre o uso do questionário, concorda-se com 

as considerações de Barros (2000a), quando expressa que este é o instrumento mais usado 

para o levantamento de informações, por permitir ao pesquisador se apropriar de mais 

informações em curto espaço de tempo. 
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Na estruturação do questionário misto constam questões fechadas e abertas sobre o 

perfil dos usuários e a temática pesquisada. Tudo em consonância com os objetivos 

específicos que se referem ao trinômio situação-lacuna-uso, da Abordagem Sense-Making. 

Para uma visualização mais nítida dessa relação entre os objetivos específicos (OE), as 

variáveis constantes do questionário, o perfil do usuário/professor e os componentes do 

Sense-Making, integrando-se com as perguntas propostas no questionário, agruparam-se estas 

informações no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1 – Relação entre os objetivos específicos, perfil do usuário/componentes do Sense-Making e as 
variáveis indicadas com as perguntas propostas no questionário 
 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
(OE) 

PERFIL DO 
USUÁRIO E 

COMPONENTES 
DO SENSE-

MAKING 

 
 

VARIÁVEIS 

 
PERGUNTAS DO 
QUESTIONÁRIO 

 
 
 
 

OE a 

 
 
 
 

Perfil do usuário 

Escola onde leciona; 
Turno; Idade; Sexo; 
Estado civil; Renda 
familiar; Local de 
residência; Escolaridade; 
Formação; Se é 
concursado; Exercício da 
profissão em outras 
escolas; Satisfação na 
docência. 

 
 

 
 

1.1 a 1.12 
 

 
 
 

OE b 

 
 
 

Situação 

Frequência e motivos que 
o levam a buscar e usar 
fontes, canais e recursos 
de informação; 
Estratégias e dúvidas 
ocorridas no momento de 
solucionar um problema 
informacional. 

 
 

2.1 a 2.4; 2.6;  
3.1 a 3.3 

 
OE d 

 
Lacuna 

Barreiras/dificuldades 
enfrentadas no decorrer 
da busca e uso da 
informação. 

 
2.5; 3.4 e 3.4.1 

 
 

OE c 

 
 

Uso 

Expectativas e esforços 
empreendidos durante o 
uso da informação 
adquirida; Experiências 
com a busca e o uso da 
informação na prática 
docente. 

 
 

3.5 e 3.6; 
4 

 
Fonte: Quadro baseado em Albuquerque (2010, p. 89).  
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Após o conhecimento do instrumento de coleta de dados, a saber, o questionário misto, 

segue-se para a explanação de como se procedeu à coleta desses dados no campo empírico da 

pesquisa. 

 

3.4 Procedimentos de coleta dos dados 

 

Com o objetivo de realizar a coleta dos dados, utilizando-se a aplicação do 

questionário de pesquisa para obter as informações pertinentes sobre as necessidades e uso de 

informação dos professores, inicialmente, a pesquisadora solicitou ao PPGCI/UFPB, um 

ofício de encaminhamento da mesma, aos órgãos competentes envolvidos para a coleta desses 

dados, no caso da realização do pré-teste, a Secretaria de Educação do Município de Bayeux 

(ANEXO C), e com relação à coleta de dados, propriamente dita, a Secretaria de Educação do 

Município de Santa Rita (ANEXO D), ambas na Paraíba. 

De posse desses ofícios, agendou-se a visita à Secretaria de Educação do Município 

de Bayeux para conhecimento do grupo de professores de Ciências (dez professores) que 

participariam da realização do pré-teste. A escolha desse município se deu pelo fato de ser 

limítrofe ao de Santa Rita e apresentar aspectos pedagógicos similares à realidade do 

município estudado. Recebendo a autorização e encaminhamento da Coordenadora Geral de 

Ensino (ANEXO E) de Bayeux, a pesquisadora se reuniu com as supervisoras educacionais 

para marcar o horário de realização do pré-teste nas escolas indicadas pelas mesmas, e assim 

procedeu-se à aplicação do pré-teste que durou um período de dez dias. Esse procedimento 

teve como objetivo validar o instrumento de coleta de dados, garantindo sua relevância e 

significância, como também permitindo uma melhor adequação, se necessária, das perguntas 

formuladas no questionário. 

Com relação ao pré-teste, Minayo (2005) adverte sobre a importância de saber como 

o instrumento de coleta de dados se comporta em uma situação real por meio de um pré-teste. 

Ela afirma que sem o pré-teste, pode-se perder tempo, credibilidade e ainda dinheiro, caso 

seja constatado algum problema grave no questionário já na fase de aplicação, pois, nesse 

caso, o questionário deverá ser ajustado e se perdem todas as informações que já foram 

coletadas. Para a autora, o pré-teste é um ensaio geral. 

A visão de Lakatos e Marconi (1992), sobre a importância do pré-teste, é a de que 

esse instrumento também evidencia as ambiguidades das questões, a existência de perguntas 

supérfluas, a adequação ou não da ordem de apresentação das questões, se são muito 

numerosas ou, ao contrário, se necessitam ser complementadas. 
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Numa posição de concordância com as autoras citadas, constatou-se a importância da 

realização do pré-teste, antes da aplicação do questionário, e, realmente, se fizeram 

necessários pequenos ajustes, em poucas questões do mesmo. 

O passo seguinte foi a visita à Secretaria Municipal de Educação de Santa Rita, para 

apresentação do ofício encaminhando a pesquisadora para a realização da pesquisa com os 

professores de Ciências do município. Mais uma vez, sendo autorizada e encaminhada pela 

Coordenadora Pedagógica (ANEXO F), a pesquisadora se reuniu com a coordenadora do 

Ensino Fundamental II para tomar ciência do número de professores que participariam da 

pesquisa e as escolas onde atuam. Nesse momento, a pesquisadora entregou a “Carta-

Convite” (APÊNDICE B) à referida coordenadora para ser enviada às escolas envolvidas na 

pesquisa. Teve início, assim, a coleta de dados, em visitação às 14 escolas do município, nos 

três turnos que funcionam, para aplicar o questionário com os 28 professores de Ciências. 

Esse procedimento realizou-se no período de 20 dias. 

Vale salientar que, antes da aplicação do questionário, o professor recebeu um 

“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (APÊNDICE C), e ao concordar com o 

mesmo, assinava-o e, em seguida, preenchia o questionário na presença da pesquisadora para 

tirar-lhes alguma dúvida, caso fosse necessário. 

Os dados obtidos na coleta foram organizados e arquivados para serem analisados na 

próxima fase, a análise dos dados. 

 

3.5 Organização e análise dos dados 

 

Após realizar a organização dos dados e informações contidas nos questionários 

preenchidos pelos professores, os mesmos foram criteriosamente analisados e os resultados 

descritos a partir das inferências fiéis às respostas dos sujeitos da pesquisa. Cabe ressaltar que, 

ao analisar os escritos dos professores, a fim de preservar o anonimato desses participantes, 

mantendo a ética em pesquisa com humanos da área de saúde, atribuíram-se códigos para 

cada questionário, ou seja, a letra do alfabeto “P”, para designar os professores, e os números 

de “1 a 28”, que indicam o número de sujeitos respondentes do questionário. Exemplo: P1, 

P2, P3 e assim sucessivamente. 

Nesse último momento metodológico, agruparam-se os dados por respostas e 

analisaram-se sob a ótica dos métodos quantitativo e qualitativo. Utilizou-se o método 

quantitativo para a organização e análise dos dados relacionados às perguntas fechadas, mais 

notadamente, às questões referentes ao Bloco 1, com relação ao PERFIL DO USUÁRIO , 
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atendendo ao objetivo específico (OE a) e às questões do Bloco 2, sobre NECESSIDADES E 

USO DA INFORMAÇÃO , que atendem ao objetivo específico (OE b). Analisaram-se e 

discutiram-se os resultados através de inferências percentuais e estatísticas básicas, 

demonstrados através de gráficos e quadros. 

Para analisar as perguntas abertas, concernentes ao Bloco 3, sobre a SITUAÇÃO 

RECENTE DE USO DA INFORMAÇÃO , empregaram-se abordagens do método 

qualitativo fazendo-se a análise de conteúdo, com base nas categorias de análise de Bardin 

(2000). Sendo assim, é necessário entender a seguinte definição de Análise de Conteúdo: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2000, p. 42) 
 

Segundo Bardin (2000), as diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em 

torno de três polos cronológicos: a pré-análise; a exploração do material; e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. A pré-análise é a fase de organização propriamente 

dita, correspondendo a um período de intuições, que tem como objetivo tornar operacionais e 

sistematizar as ideias iniciais, de modo que conduza a um esquema preciso do 

desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise. Já a exploração do 

material, é a fase de análise propriamente dita, correspondendo à administração sistemática 

das decisões tomadas, caso as diferentes operações da pré-análise tenham sido concluídas, 

convenientemente. Esta fase é considerada, pela autora, longa e fastidiosa, por consistir de 

operações de codificação, desconto ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas. Por fim, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação é a fase 

em que os resultados brutos são tratados de maneira a serem significativos, ou seja, falantes e 

válidos. Nessa fase, são feitas operações estatísticas simples ou mais complexas que permitem 

estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais condensam e põem 

em relevo as informações fornecidas pela análise. 

Na realidade da pesquisa, a pré-análise constituiu a leitura de todos os questionários 

com a observação das respostas, a identificação daquelas que foram dadas, incompletamente, 

fora do contexto da pergunta, dentre outras. Nessa fase, realizou-se a digitação de todas as 

respostas do questionário, para uma melhor utilização das mesmas nas próximas duas fases. 

Na exploração do material, começou-se a refletir como essas informações seriam descritas, 

de forma a torná-las mais compreensíveis aos leitores da pesquisa; como esses dados seriam 
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tratados e expostos para serem melhor assimilados. A última fase, que envolve o tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação, foi exatamente onde entrou a participação 

mais apurada da pesquisadora, que interagiu com os dados, interpretando-os, de tal forma que 

deu significados mais sólidos, contextualizados e interconectados com os pressupostos 

científicos que nortearam a pesquisa. Pode-se, ainda, acrescentar que essa fase englobou a 

análise feita, conforme interpretação pessoal da pesquisadora com relação aos dados obtidos 

na pesquisa, o que não teve como ser feita de forma neutra. São essas interpretações do 

pesquisador que contribuem para a geração de novos conhecimentos científicos.  

Após realizar essas três fases da análise de conteúdo, cabe refletir o pensamento da 

autora, ao afirmar que a maioria dos procedimentos de análise organiza-se em redor de um 

processo de categorização. Categorização essa que se utilizou na análise dos dados dessa 

pesquisa, e, portanto, nesse momento, define-se categorização segundo Bardin (2000, p. 117), 

como: 

 
[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o 
gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são 
rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 
registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 
agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes 
elementos. 
 

Ainda neste enfoque, é importante analisar as afirmações de Richardson (1999), 

quando recomenda que a aplicação metodológica da técnica de análise de conteúdo seja feita 

a partir da classificação e agrupamento de categorias objetivas, sistemáticas e relacionadas 

com a fundamentação teórica da pesquisa. Seguindo este raciocínio, com a mesma opinião, 

Minayo (1994) recomenda a utilização da técnica de análise de conteúdo pelo processo de 

categorização. 

Com base nos autores citados, para a análise dos dados utilizou-se a Técnica de 

Categorização presente na Análise de Conteúdo de Bardin. Assim sendo, justifica-se a 

utilização da análise de conteúdo, com as categorias situação-lacuna-uso do modelo Sense-

Making, interligando-as às perguntas do questionário referentes ao Bloco 3 (3.1 a 3.6 e 4), 

sobre a SITUAÇÃO RECENTE DE USO DA INFORMAÇÃO , estabelecendo relações 

com os objetivos específicos (OE b; OE c; OE d). 

Enfim, ao final da pesquisa, atendendo ao último objetivo específico (OE e), 

propõem-se sugestões que podem contribuir para a melhoria do desempenho dos professores 

em suas práticas docente e pedagógica. 
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Após o conhecimento da metodologia da pesquisa, parte-se, neste momento, para os 

capítulos seguintes, onde se abordaram os temas relacionados com a pesquisa desenvolvida 

nessa dissertação. 
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4 CONTEXTO HISTÓRICO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

O presente capítulo teve como objetivo principal apresentar uma breve descrição 

sobre os fundamentos teóricos da Ciência da Informação (CI), abordando temas que 

perpassam pelos visionários Otlet e La Fontaine; o surgimento da CI e seu objeto de estudo, a 

saber, a Informação; a relação intrínseca existente entre a informação e o conhecimento; e por 

fim, a relação entre a CI e Estudo de Usuários. 

 

4.1 O importante papel de Otlet e La Fontaine 

 

O que se observa na maioria das sociedades é que as pessoas sempre estão em busca 

de informação. Nessa busca, as informações são trocadas através das pessoas, e essa troca 

pode resultar de atividades mentais e de manejo técnico, através de linguagens e suportes que 

dão significados e constroem sentidos. 

Nas civilizações antigas, ainda que não existisse o registro escrito das informações, 

estas eram transmitidas através de figuras, pinturas, gravuras, etc. O importante é que a 

informação não deixava de ser repassada. E assim, construiu-se um saber acumulado por 

milhares de anos e muito desse saber se dava através da observação dos fenômenos. 

Observa-se, então, que desde o início da evolução da humanidade, os seres humanos 

começaram a perceber a necessidade de registrar o conhecimento acumulado ao longo dos 

anos, organizar a informação registrada, e começar a constituir meios eficazes para acesso ao 

conteúdo dos documentos quando precisassem e a qualquer tempo. 

É nesse momento que começam a surgir as raízes das práticas biblioteconômicas, 

arquivísticas e museológicas desenvolvidas a partir de conhecimento empírico. Começa, 

então, a construção dos acervos que na Idade Média concentravam-se em acervos da nobreza 

e do clero. 

No contexto da organização do conhecimento, as atenções estavam voltadas para o 

desenvolvimento de esquemas de classificação bibliográfica com o objetivo de encontrar uma 

melhor ordenação lógica dos acervos de bibliotecas e organizar, tematicamente, os itens em 

bibliografias especializadas e em outros serviços de indexação da literatura publicada. 

Nesse sentido, pode-se citar Burke (2003) quando, em seu livro Uma história social 

do conhecimento: de Gutenberg a Diderot, aborda a consolidação do conhecimento trazendo 

algumas informações: a maioria dos primeiros letrados modernos, como também, os 

intelectuais modernos não estavam livres, mas sim vinculados a instituições como as 
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universidades. Dessa forma, o contexto institucional do conhecimento era parte essencial de 

sua história. Nessa época, as universidades concentravam-se apenas na transmissão do 

conhecimento, e não em sua descoberta. Os professores limitavam-se a expor as 

fundamentações das autoridades como Aristóteles, Hipócrates, Tomás de Aquino e outros. 

Cabe ainda ressaltar que na Europa medieval, os professores universitários eram quase todos 

membros do clero, e que a instituição relativamente nova da universidade fazia parte de uma 

instituição muito mais antiga, a Igreja, que exercia o monopólio do conhecimento. 

O conhecimento estava sendo consolidado, mas o livre fluxo de informação e sua 

distribuição equitativa continuavam sendo um sonho da humanidade em diversas épocas, 

como demonstra Barreto (2007, p. 14): 

 
A luta por uma distribuição adequada do conhecimento produzido pela 
humanidade vem desde o século XVII passando por antigas instituições e 
grupos europeus e americanos do norte, como a construção da Enciclopédia 
de Diderot e D’Alembert. Paul Otlet e seu grupo na Bélgica, Vannevar Bush 
e seus pesquisadores na segunda Guerra Mundial, a aldeia global de Marshal 
McLuhan, as ideias de Roland Barthes, Jaques Derrida, os “mitemas” de 
Claude Lèvi-Strauss, a Arqueologia do Saber de Michel Foucault e o 
Decuverse global de Theodore Nelson. 
 

Ainda segundo o autor, o ideal compartilhado seria construir uma sociedade do 

conhecimento e não apenas, uma sociedade da informação. Não se deve confundir a sociedade 

da informação com a do conhecimento, pois a sociedade da informação é uma utopia de 

realização tecnológica, enquanto que a do conhecimento, uma esperança de realização do 

saber. Para ele, a sociedade do conhecimento contribui para que o indivíduo se realize na sua 

realidade vivencial, e a sociedade da informação está limitada a um avanço de novas técnicas 

devotadas para guardar, recuperar e transferir a informação. 

Com relação à preocupação em guardar e recuperar a informação surge o importante 

papel dos dois documentalistas visionários Otlet e La Fontaine, que começam a configurar a 

problemática moderna das relações culturais entre a informação e o conhecimento. Otlet 

sonha em facilitar o acesso do maior número de pessoas à informação graças a um complexo 

conjunto de bibliotecas conectadas por canais telegráficos e telefônicos (BARRETO, 2007). 

Conforme Mattelart (2002b), o campo privilegiado de ação de Otlet e La Fontaine é a 

documentação e ambos fazem dele a base de uma nova ciência, ao criar, em 1895, o Instituto 

Internacional de Bibliografia, com o objetivo de estudar as questões concernentes ao livro e à 

organização sistemática da documentação em bases internacionais e universais. 
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Na História da sociedade da informação, Otlet e La Fontaine, são colocados como 

fundadores de uma “nova ciência da organização sistemática da documentação” 

(MATTELART, 2002a). 

Já na visão de Figueiredo, a importância do trabalho de Otlet reside na construção de 

uma base teórica para uma ciência emergente, e não apenas na criação de tecnologias de 

informação. Conforme a autora: 

 
O [Tratado] de Documentação, culminação de pensamentos de toda uma 
vida, é, talvez, a primeira sistemática e moderna discussão dos problemas 
gerais da organização da informação. O termo documentação é um 
neologismo, criado por Otlet, para designar o que hoje em dia tendemos a 
chamar de armazenamento e recuperação da informação. De fato, não é 
exagero declarar-se que o tratado foi um dos primeiros textos de Ciência da 
Informação, pois começa com uma longa exposição geral sobre 
comunicação e informação examinadas do ponto de vista de várias ciências. 
Propõe, então, novos tipos de sistemas mecânicos integrados para o manejo 
da informação, os quais teriam ainda de ser inventados e transformariam o 
meio ambiente e as práticas dos pesquisadores. (FIGUEIREDO, 1996, p. 16) 
 

Para Pinheiro (1997), a “utopia” de Otlet e La Fontaine sobre o valor e a 

universalidade da ‘documentação’ pode ser vista como origem para a CI, cuja relevância foi 

comprovada na missão científica do Instituto Internacional de Bibliografia, de onde surgiu a 

ideia de bibliografia como registro, memória do conhecimento científico, desvinculada dos 

organismos, como arquivos e bibliotecas, e de acervos. 

Observa-se que o objetivo de Otlet era ordenar toda a documentação, de maneira que 

o conhecimento registrado pudesse estar disponível para toda e qualquer pessoa que dele 

precisasse. Ele acreditava que a informação recuperada operaria comunicação intelectual, 

mudança social e paz mundial. 

Segundo Freire e Freire (2010), o enfoque principal do trabalho de Otlet e La 

Fontaine é que no processo de criação dos instrumentos necessários para sua organização, 

armazenagem e recuperação, ambos centraram seus esforços no “conteúdo” dos documentos, 

isto é, na informação em si, sendo isto inovador, pois nunca tinha sido feito antes. 

Encerrando a abordagem sobre Otlet e La Fontaine, Freire e Freire (2010) afirmam 

que este novo paradigma informacional deslocou o foco de autores e coleções para o conteúdo 

dos documentos, para a informação em si, desde a produção do conhecimento científico até 

sua representação [ressignificação], organização e distribuição pelos canais formais de 

comunicação científica. 
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Pela análise do trabalho de Otlet e La Fontaine, conclui-se que o ideal do acesso ao 

conhecimento livre e para todos não surgiu com a internet, mas é algo que remonta a um 

passado bem distante. 

 

4.2 O surgimento da Ciência da Informação e seu objeto de estudo 

 

As raízes europeias da Ciência da Informação podem ser encontradas no Instituto 

Internacional de Bibliografia – IIB, como já referenciado por Otlet e La Fontaine, que teve 

seu nome alterado para Instituto Internacional de Documentação (IID), vindo a transformar-se 

em Federação Internacional de Informação e Documentação (FID), e nos Estados Unidos, 

onde os indícios, também antigos, se concretizam em 1937, com a criação do American 

Documentation Institute (ADI), motivado pelos novos métodos de reprodução de documentos, 

destacando-se a microfilmagem de documentos (FREIRE; FREIRE, 2010). 

Pode-se, ainda, admitir que a Ciência da Informação (CI) teve seu surgimento, a 

partir da necessidade que a sociedade enfrentava em ter uma ciência que estudasse as 

propriedades da informação bem como os processos de sua construção, comunicação e uso. 

Segundo Le Coadic (1996, p. 19-20), esse surgimento se deu sob tríplice influência: 

“Desenvolvimento da produção e das necessidades de informações científicas e técnicas; 

Surgimento do novo setor industrial das indústrias da informação; e Surgimento das 

tecnologias eletrônicas e fotônicas da informação”. 

Diante disso, observa-se que, atualmente, o objeto da CI não é mais o mesmo da 

Biblioteconomia (biblioteca e livros), da Museoconomia (museu e seus objetos), da 

Documentação (centros de documentação e documento) e do Jornalismo (indústrias da 

informação e comunicação), mas sim, a informação. 

Com isso, constata-se que a CI emergiu no âmago da revolução científica e 

tecnológica seguinte à Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, um número cada vez maior 

de pessoas preocupava-se com a criação e utilização de um número enorme de informação 

científica e técnica, trazendo juntamente com esse fato, ou seja, com a explosão informacional 

nessas duas áreas, uma preocupação quanto aos métodos e dispositivos de controle 

bibliográfico, bem como com a disseminação da informação. 

Fazendo um adendo, com relação ao problema da explosão informacional, Saracevic 

(1996, p. 42-43) cita o artigo de Vannevar Bush, onde Bush identificou o problema da 

explosão informacional (o irreprimível crescimento exponencial da informação e de seus 

registros, em particular em ciência e tecnologia), sugerindo como solução para combater o 
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problema usar as incipientes tecnologias de informação, propondo uma máquina “O 

MEMEX”, incorporando a capacidade de associar ideias, que duplicariam os processos 

mentais artificialmente. 

Segundo Barreto (2007), Vannevar Bush pode ser considerado o pioneiro da Ciência 

da Informação e 1945, sua data de surgimento, pela publicação do seu artigo. Bush indicou 

uma mudança de paradigma para a área de informação em ciência e tecnologia, que envolvia: 

seus profissionais, suas ferramentas de trabalho e falta de condições teóricas para embasar a 

representação da informação para processamento, armazenagem e recuperação. Ainda 

conforme o autor, Bush introduziu a noção de associação de conceitos ou palavras para a 

organização da informação, pois este seria o padrão que o cérebro humano utiliza para 

transformar informação em conhecimento; e indicou que os sistemas de classificação e 

indexação existentes à época eram limitativos e não intuitivos. Disse ainda, que os processos 

para armazenar e recuperar informação deveriam ser operacionalizados por associação de 

conceitos “como nós pensamos”. 

Além de Vannevar Bush (com seu Memex), outros cientistas notáveis na história da 

CI foram: Otlet, pioneiro da Ciência da Informação, internacionalista e visionário (como já 

citado); Ranganathan, indiano, especialista em classificações; Bradford, pai da famosa lei do 

mesmo nome, e Brookes, seu exegeta (LE COADIC, 1996, p. 80). 

Pode-se fazer referência à importância de Ranganathan, pela criação das cinco leis da 

Biblioteconomia, que ficaram conhecidas como as Cinco Leis de Ranganathan, que são vistas 

e discutidas tanto na visão conceitual, quanto nas questões de aplicações práticas pela 

interpretação destas leis por vários autores da literatura internacional. Recordando as cinco 

leis: Livros são para o uso; A cada leitor seu livro; A cada livro seu leitor; Economize o 

tempo do leitor; Uma biblioteca é um organismo em crescimento. Em seu artigo “A 

modernidade das cinco leis de Ranganathan”, Figueiredo (1992) comprova a modernidade das 

leis, ao afirmar que até hoje, ainda podem servir de fonte para o estabelecimento de uma 

filosofia para a Biblioteconomia, de base para uma atuação eficiente do bibliotecário e como 

elemento essencial para o processo de planejamento e avaliação de serviços e sistemas de 

informação de qualquer nível. Nesse sentido, Rajagopalan e Rajan (1984 apud 

FIGUEIREDO, 1992), fizeram uma interpretação dessas leis, deduzindo, a partir delas, o que 

chamam de “cinco leis da Ciência da Informação”. O ponto de maior importância e relevância 

desta reinterpretação é que as cinco leis são centralizadas no uso e no usuário da informação. 

Assim, eles enfatizam essa modernidade reescrevendo as cinco leis como sendo: A 

informação é para o uso; A cada usuário sua informação; Cada informação a seu usuário; 
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Economize o tempo do usuário – e o seu corolário: economize o tempo dos cientistas da 

informação; Um sistema de informação é um organismo em crescimento. 

Voltando ao surgimento da Ciência da Informação, Wersig e Neveling (1975) 

apontaram que o desenvolvimento histórico da CI se deu porque os problemas informacionais 

modificaram sua relevância para a sociedade e que, nos dias atuais, transmitir o conhecimento 

àqueles que dele precisa se torna uma responsabilidade social, e esta pode se constituir no 

específico fundamento da CI. 

Seguindo a linha de pensamento de Wersig e Neveling, pode-se observar que a 

Ciência da Informação fica inserida no campo das ciências sociais, uma vez que se preocupa 

com o esclarecimento de um problema social que é a informação, e volta-se para o ser social 

(o indivíduo) que procura informação. 

Ainda nesse contexto, cita-se Pinheiro (2005, p. 38) quando afirma: 

 
Como Ciência Social que é, a Ciência da Informação apresenta 
singularidades próprias de seu objeto de estudo, por si só, de acentuado grau 
de abstração e complexidade e pela subjetividade que perpassa o ciclo de 
transferência da informação, aí compreendida a geração de conhecimento, a 
sua subsequente representação em informação, por sua vez organizada, 
processada, recuperada, disseminada, disponível na Internet e utilizada, num 
ininterrupto processo-moto contínuo. 
 

Admitindo a subjetividade da CI, verifica-se que é uma das características das 

ciências sociais, pois segundo Santos (1998), a Ciência Social será sempre uma ciência 

subjetiva e não objetiva como as ciências naturais, tendo que compreender os fenômenos 

sociais a partir das atitudes mentais e do sentido que os agentes conferem às suas ações, para 

o que se torna necessário utilizar métodos de investigação e mesmo critérios epistemológicos 

diferentes dos correntes nas ciências naturais, métodos qualitativos em vez de quantitativos, 

com vista à obtenção de um conhecimento intersubjetivo, descritivo e compreensivo. 

Tendo como objeto de estudo a informação, e a informação sendo necessária nos 

mais diversos campos do conhecimento, a característica da interdisciplinaridade se torna 

essencial, uma vez que existem relações entre a CI e várias outras áreas científicas. A CI, 

então, se configura como uma interdisciplina, um novo campo de conhecimento onde 

colaboram entre si a Psicologia, Linguística, Sociologia, Informática, Matemática, Lógica, 

Estatística, Eletrônica, Economia, Direito, Filosofia, Políticas e as Telecomunicações. 

Nisto se inserem as características gerais da CI e Saracevic (1996, p. 42) aponta três 

características que a constituem: “a interdisciplinaridade, a ligação inexorável com a 
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tecnologia da informação e a participação ativa e deliberada na evolução da sociedade da 

informação”. 

Quanto à interdisciplinaridade na CI, Saracevic (1996) enfoca as relações 

interdisciplinares entre a CI e quatro campos, a saber: Biblioteconomia, Ciência da 

computação, Ciência cognitiva (incluindo inteligência artificial – IA) e Comunicação. 

Segundo o autor, é óbvio que outros campos também mantêm relações interdisciplinares com 

a CI, mas nenhum as desenvolveu de maneira tão pronunciada e significante como esses 

quatro. 

Dado que a CI tem múltiplas disciplinas que colaboram com ela, então, ela é 

frequentemente citada tanto como uma área interdisciplinar quanto multidisciplinar na teoria e 

na prática. Em seu artigo, Holland (2008) cita Rogers et al (2003, p. 4-5) quando assinala que 

a interdisciplinaridade visa obter novos conceitos, métodos e referenciais teóricos através da 

fusão de conceitos, métodos e estruturas provenientes de diferentes disciplinas. A pesquisa 

enfatiza uma fusão capturando com a exigência de integração novos conhecimentos ou 

métodos que são explicitamente intencionados, através da junção de uma variedade de 

componentes de disciplinas distintas. Já a pesquisa multidisciplinar visa desenvolver novos 

conhecimentos através da adaptação e modificação de conceitos existentes, métodos e 

estruturas teóricas através da adaptação e alteração dos atuais conceitos, métodos e estruturas 

dentro de uma disciplina e ocasionalmente, pedindo emprestado a outras. 

Dizer que a Ciência da Informação é caracterizada por sua natureza interdisciplinar 

não é mais novidade, contudo, estudos recentes têm observado que a CI se insere no contexto 

de ciência moderna, onde o novo modo de produção de conhecimento envolve diferentes 

mecanismos de gerar conhecimento e de comunicá-los. Muitos atores vêm de diferentes 

disciplinas e especialidades das áreas nas quais o conhecimento é produzido. Esses aspectos 

demonstram a característica transdisciplinar na CI e para compreender melhor estas questões 

Souza (2007a) examina o significado de disciplinaridade, multidisciplinaridade, 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 

Para Souza (2007a), enquanto a interdisciplinaridade pode ser provada com um 

elenco de quatro ou cinco disciplinas, a abordagem transdisciplinar permite à CI interagir com 

todos os campos do conhecimento, contribuindo com o seu arcabouço teórico e prático. Para a 

autora, a CI pode encontrar na abordagem transdisciplinar, uma forma de melhor trabalhar seu 

objeto de pesquisa que é a informação, com metodologias que atendam às suas características 

de ciência pós-moderna que exige novos procedimentos de pesquisa, que vão além das 

abordagens tradicionais da ciência. 
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Com relação à característica da ligação inexorável com a Tecnologia da Informação, 

Cronin (2008) afirma que as dimensões socioculturais do conhecimento e da natureza 

socialmente integradas de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são, e até certo 

ponto sempre foram, integrantes da base teórica da Ciência da Informação, sendo esta uma 

afirmação facilmente confirmada pela literatura publicada.  

Depois de falar tanto em Ciência da Informação, cabe ressaltar que alguns artigos 

registram, oficialmente, a denominação Ciência da Informação, como de fato um termo 

estabelecido, no início da década de 1960, a partir de uma definição que surgiu como 

resultado dos trabalhos realizados no quadro das conferências realizadas em outubro de 1961 

e abril de 1962, do Georgia Institute of Technology no Estado da Georgia, nos EUA e que foi 

apresentada como: 

 
Ciência que investiga as propriedades e o comportamento da informação, as 
forças que governam o fluxo da informação e os meios de processamento da 
informação para um máximo de acessibilidade e uso. Os processos incluem a 
geração, disseminação, coleta, organização, armazenamento, recuperação, 
interpretação e uso da informação. (SOUZA, 2007a, p. 77) 
 

Um comentário importante merece ser destacado acerca da definição citada: a autora 

Souza (2007b) pontua que nesta definição é relevante observar a importância dos métodos de 

processamento da informação contextualizados no estudo do fenômeno da informação 

visando o alcance dos objetivos de acesso ao conhecimento registrado para assimilação e uso 

pelos usuários de sistemas de informação. 

Em 1968, Borko escreve um artigo clássico intitulado Information Science: what is 

it?, no qual formula mais uma definição de CI, tendo semelhança com a que foi formulada no 

Georgia Institute of Technology: 

 
CI é a disciplina que investiga as propriedades e o comportamento da 
informação, as forças que governam seu fluxo, e os meios de processá-la 
para otimizar sua acessibilidade e uso. A CI está ligada ao corpo de 
conhecimentos relativos à origem, coleta, organização, estocagem, 
recuperação, interpretação, transmissão, transformação e uso de informação. 
Ela tem tanto um componente de ciência pura, através da pesquisa dos 
fundamentos, sem atentar para sua aplicação, quanto um componente de 
ciência aplicada, ao desenvolver produtos e serviços. (BORKO, 1968, p. 3) 
 

Comparando-se as duas definições, observa-se que Borko enfatiza duas 

características a mais com relação à CI, que são os componentes de ciência pura e aplicada. 

Encerrando as definições de CI, cabe ainda citar a definição de Saracevic (1996, p. 47): 
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A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO é um campo dedicado às questões 
científicas e à prática profissional voltadas para os problemas da efetiva 
comunicação do conhecimento e de seus registros entre os seres humanos, 
no contexto social, institucional ou individual do uso e das necessidades de 
informação. No tratamento destas questões são consideradas de particular 
interesse as vantagens das modernas tecnologias informacionais. 
 

Segundo Souza (2007b), esta definição não só evidencia a importância da CI como 

suporte profissional e de investigação frente à ‘avalanche de conhecimento’, como indica a 

atenção e necessidade devidas à ‘revolução’ tecnológica, cada vez mais marcante a partir da 

segunda metade do século XX. 

Fazendo um adendo quanto às modernas tecnologias informacionais comentadas na 

definição, Barreto (2007) evidencia que são exatamente essas novas tecnologias de 

informação que modificaram aspectos fundamentais da condição da informação e também da 

condição da sua distribuição. Estas tecnologias intensas modificaram a qualificação de tempo 

e espaço entre as relações do emissor, com os estoques e os receptores da informação. Para 

ele, quando se fala em novas tecnologias de informação, se pensa de imediato no computador, 

na telecomunicação, mas na verdade, as reais modificações que essas tecnologias de 

informação trouxeram ao ambiente foram uma nova forma de lidar com a relação informação 

e conhecimento e as modificações relacionadas ao tempo e ao espaço de sua transferência. 

Encerrando esse tópico, novamente é dada ênfase ao objeto de estudo da ciência da 

informação afirmando que é exatamente o estudo das propriedades gerais da informação 

(natureza, gênese, efeitos), ou ainda, mais especificamente, a análise dos processos de 

construção, comunicação e uso da informação e a concepção dos produtos e sistemas que 

permitem sua construção, comunicação, armazenamento e uso (LE COADIC, 1996, p. 26). 

Nesse ínterim, após a descrição apresentada, observa-se que a informação é a força 

vital da ciência e que sem a informação a ciência não se desenvolve e, logo, deixa de existir. 

Sem a informação, não existiria pesquisa e consequentemente, também não existiria 

conhecimento. Portanto, o capítulo segue fazendo uma análise da relação intrínseca entre 

informação e conhecimento, e essa relação como elemento impulsionador do progresso social. 

 

4.3 Informação e Conhecimento 

 

A busca de informação pelo ser humano sempre existiu desde os primórdios da 

sociedade. É comum ao “homem” procurar manter-se informado sobre os mais diversos 

acontecimentos que lhe chamam a atenção. Essa informação, como exemplo, mais simples, 
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poderá vir de uma notícia no jornal, ou veiculada pelo rádio ou televisão, ou ainda mais atual, 

veiculada pela internet. 

Cabe, nesse momento, citar algumas definições de informação, e para tanto, ressalta-

se uma definição de informação, segundo o autor Zeman (1970, p. 156) ao acentuar que: 

 
A palavra latina informare, de onde vem a outra, informação, significa dar 
forma, ou aparência, pôr em forma, formar, criar, mas também representar, 
apresentar, criar uma ideia ou noção. É possível compreender a informação 
em geral como algo que é colocado em forma, em ordem. A informação 
significa a colocação de alguns elementos ou partes – sejam materiais, ou 
não materiais – em alguma forma, em algum sistema classificado; significa a 
classificação de alguma coisa. Sob esta forma geral, a informação é também 
a classificação de símbolos e de suas ligações em uma relação, seja a 
organização dos órgãos e funções de um ser vivo, ou a organização de um 
sistema social qualquer ou de qualquer outra comunidade em geral. 
 

Tornando mais comum essa definição, pode-se entender a informação como um 

conjunto de dados acerca de algo, de alguma coisa ou mesmo de alguém; seria ainda, uma 

instrução, um direcionamento. Nesse sentido, a informação poderia ser compreendida como o 

ato de informar-se. E é seguindo este princípio, que é nato do ser humano buscar sempre 

informação sobre os mais diferentes fatos inerentes à sua vida. 

Ainda segundo Zeman (1970, p. 157):  

 
A informação é, pois, a qualidade da realidade material de ser organizada e 
sua capacidade de organizar, de classificar em sistema, de criar. É, 
juntamente com o espaço, o tempo e o movimento, uma outra forma 
fundamental da existência da matéria – é a qualidade da evolução, a 
capacidade de atingir qualidades superiores. Não é um princípio que existiria 
fora da matéria e independentemente dela e sim inerente a ela, inseparável 
dela. [...] A informação é, em sentido quantitativo, a medida da organização 
do objeto material. É evidente que não só a matéria está ligada à 
característica da organização, como o estão igualmente suas características 
referentes ao espaço, ao tempo e ao movimento. A matéria, o espaço, o 
tempo, o movimento e a organização estão em conexão recíproca. 
 

Seguindo o raciocínio do autor, observa-se nas entrelinhas que o processo de 

aquisição da informação está ligado ao tempo. É necessário, também, comentar que a 

informação está intrinsecamente associada ao tempo, não existindo, portanto, fora dele. Ao 

contrário: a informação aumenta, diminui, transporta-se e conserva-se no tempo e pode-se 

acrescentar, no espaço. Em suma, a informação sempre vai ocorrer no processo que envolve a 

tríade – tempo, espaço, movimento. 

Trazendo essa necessidade de informação para a sociedade, observa-se que esta 

última tem se organizado de tal forma, que crescem a cada dia a quantidade e a densidade de 
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informação social. Sob esse enfoque, a informação se torna um elemento social, na medida 

em que ela promove a interação entre os elementos sociais, ou seja, entre os indivíduos. 

Conforme o pensamento de Zeman (1970), hoje seria possível prever quais são as 

necessidades da sociedade e como satisfazê-las, bem como saber a capacidade e a tendência 

da evolução da prática social e do conhecimento social. Para ele, existe uma relação entre o 

trabalho social e a informação social, ou seja, o pensamento da sociedade (a consciência da 

sociedade). 

Outra definição de informação vem do autor Le Coadic (1996, p. 5), quando assevera 

que “a informação é um conhecimento inscrito (gravado) sob a forma escrita (impressa ou 

numérica), oral ou audiovisual”. O autor acrescenta ainda que a informação comporta um 

elemento de sentido, sendo um significado transmitido a um ser consciente através de uma 

mensagem inscrita em um suporte espacial-temporal: impresso, sinal elétrico, onda sonora, 

etc. Ele diz que essa inscrição é feita graças a um sistema de signos, ou seja, a linguagem, e 

este signo é um elemento da linguagem que associa um significante a um significado: signo 

alfabético, palavra, sinal de pontuação. Cabe, ainda, ressaltar o pensamento de Araújo (2009, 

p. 202), quando afirma que “a informação, como signo, tem como uma de suas propriedades a 

vagueza própria do signo, isto é, o fato de ele representar apenas em parte algo para alguém”. 

Encerrando os tópicos sobre definições de informação, o mesmo autor, Araújo 

(2009), frisa que na confluência das contribuições das teorias citadas em seu artigo, a saber – 

os estudos de natureza matemática, a teoria sistêmica, a teoria crítica, as teorias da 

representação, os estudos em comunicação científica e os estudos de usuários – bem como de 

outras que não foram citadas no artigo, desenha-se uma perspectiva nova de estudos da 

informação, que a entende não mais como coisa, mas como processo – algo construído, 

essencialmente histórico e cultural, que só pode ser apreendido na perspectiva dos sujeitos 

que a produzem, a disseminam e a utilizam. Sendo assim, na visão do autor, a informação 

deixa de ser apreendida como um objeto físico, com a mesma natureza de uma cadeira, uma 

pedra, um elemento químico, e passa a ser entendida como um fenômeno humano (portanto, 

cultural e histórico) tal como o poder, a ideologia, a felicidade, entre outros. 

Nesse sentido, por qualquer que seja o motivo, desde simplesmente se manter 

informado sobre os fatos políticos, econômicos, sociais, ou mesmo por querer conhecer, o 

objetivo da informação é apreender sentidos ou seres em sua significação, ou seja, é o 

conhecimento. 

A sociedade da informação vivencia, hoje, uma explosão informacional (como já 

comentada anteriormente) jamais vista. Isso vem sendo observado há muito tempo e teve 



43 
 

como impulsionante o advento da escrita, onde a comunicação da informação passou de sua 

forma oral (processo informal) à forma escrita (processo formal). Esse condicionante permitiu 

que a informação se multiplicasse de forma extraordinariamente rápida, principalmente, com 

a participação da imprensa. Outros adventos importantes nesse sentido foram: a eletrônica, a 

informática e as telecomunicações, contribuindo com a amplificação e disseminação de 

enormes volumes de informações. 

Essa realidade permite observar que hoje não há mais distanciamento que provoque 

obstáculo à velocidade. A informação é propagada rapidamente, nada a detém. Com as 

telecomunicações, todas as regiões do mundo têm acesso automático à informação. Isto nos 

leva ao fenômeno da globalização, conforme argumenta Anthony McGrew (1992), citado por 

Hall (2001, p. 67), a “globalização” se refere àqueles processos, atuantes numa escala global, 

que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em 

novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais 

interconectado. 

A globalização implica um movimento de distância da ideia sociológica clássica da 

sociedade como um sistema delimitado e sua substituição por uma perspectiva que se 

concentra na maneira de como a vida social ordena-se ao longo do tempo e do espaço. Essas 

características temporais e espaciais, resultantes na compreensão de distâncias e escalas 

temporais, estão entre os aspectos mais importantes da globalização que têm efeito sobre as 

identidades culturais. 

Seguindo esse raciocínio, Hall (2001, p. 70) afirma que “o importante na relação do 

impacto da globalização sobre a identidade é que o tempo e o espaço são também as 

coordenadas básicas de todos os sistemas de representação”. Ele enfatiza ainda, que todo meio 

de representação (quer seja escrita, pintura, fotografia, desenho) deve traduzir seu objeto em 

dimensões espaciais e temporais, e termina sublinhando que diferentes épocas culturais têm 

diferentes formas de combinar essas coordenadas espaço-tempo. 

Fazendo um adendo sobre a representação, o autor Azevedo Netto (2008, p. 48) 

revela que “atualmente, duas temáticas ganham espaço na discussão da inserção social da 

informação, que são as formas de representação e transferência da informação”. Nesse 

sentido, deve-se começar definindo a representação e para isto, usa-se “o conceito de 

representação que se encontra principalmente no conceito inglês representation(s) como 

sendo sinônimo de signo” (SANTAELLA; NÖTH, 1998). 

Segundo Azevedo Netto (2008, p. 51): “Na ótica da Ciência da Informação, a noção 

de representação é muito aproximada da noção de classificação, visto que esses dois conceitos 



44 
 

estão voltados para formas de organização da informação e do conhecimento”. O autor faz 

ainda uma relação estreita de um dos conceitos de informação com o conceito de 

representação, conceito esse citado na introdução desse tópico (ZEMAN, 1970, p. 156). 

Pode-se entender de maneira simples, que a representação é a forma como o homem 

se relaciona com o seu meio e essa forma seria o processo de selecionar e atribuir sentido e 

valor, a criações da mente feitas a partir de observações concretas da realidade. Baseando-se 

no processo informacional, a representação também é vista a partir tanto do produtor como do 

receptor da informação. Nesse sentido, a representação é usada como forma de comunicar 

uma informação e nisto, se insere um emissor (produtor) que comunica uma mensagem ao 

receptor. 

Seguindo esse pensamento, Azevedo Netto (2008, p. 52) cita Jardim (1994, p. 98), 

quando afirma que a representação é representação social, e é entendida como “[...] as 

concepções, imagens, visões de mundo que os autores produzem e consomem no âmbito de 

práticas sociais diversas em um tempo e espaços determinados”. Ao mencionar Jardim, vê-se 

claramente que a representação está totalmente inserida na relação espaço-tempo, como já 

definida anteriormente por Hall, e fora dessa relação, ela perde totalmente a sua 

representatividade. 

Voltando ao objetivo da informação que é o conhecimento, inicia-se reconhecendo 

que hoje o conhecimento tem se tornado mais importante do que nunca, e um dos motivos 

gira em torno do fato de que o mundo não é explicado por sistemas de crenças, mas pelo 

conhecimento. Esse é gerado empiricamente, sendo representado de forma que pode ser 

provado e de maneira que todos podem acompanhá-lo. 

De início, é apresentado um apanhado histórico sobre o conhecimento, e para isso  

serão abordados aspectos sobre a sua consolidação, sua classificação e seu controle, conforme 

Burke (2003) em seu livro Uma história social do conhecimento: de Gutenberg a Diderot. 

Sobre a consolidação, já se falou no início do tópico de Otlet e La Fontaine. Outro enfoque 

dado por Burke (2003) foi com relação à classificação do conhecimento, na qual o mesmo era 

classificado por grupos diferentes, de maneiras também diferentes. Algumas das distinções 

mais comuns de conhecimento são: conhecimento teórico e prático; o conhecimento dos 

filósofos e o dos empíricos, ou como alguns diziam, “ciência” e “arte”; conhecimento público 

e “privado”, onde o privado incluía os segredos de Estado e os da Natureza. O conhecimento 

especializado era muitas vezes contrastado com o conhecimento geral ou mesmo universal. 

Com relação ao conhecimento geral, o autor afirma que saber tudo, ou pelo menos saber 

alguma coisa sobre tudo, continuou como um ideal ao longo de todo esse período, e era 
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descrito como “cultura geral”. Na verdade, o importante nesse capítulo tratado pelo autor, é o 

conhecimento acadêmico e seus vários campos. Para examinar como a classificação do 

conhecimento acadêmico entrava na prática cotidiana das universidades seria útil analisar três 

subsistemas, que ele considera como uma espécie de tripé intelectual composto de currículos, 

bibliotecas e enciclopédias. Nesse sentido, as redes de distribuição de saber, começando pelas 

enciclopédias, procuravam organizar o conhecimento, mesmo considerando que nas mesmas, 

a codificação do saber se dá em língua modelo e com conteúdos em universos particulares de 

linguagem. 

Encerrando essa parte histórica do conhecimento, o enfoque agora é dado à questão 

do controle do conhecimento, onde Burke (2003) declara que o objetivo naquele momento 

voltava-se para uma política do conhecimento no sentido da coleta, armazenamento, 

recuperação e supressão da informação pelas autoridades, tanto da Igreja quanto do Estado. 

Os governos tinham interesse em coletar e armazenar informações sobre os povos que 

controlavam, e essa centralização trouxe a ascensão da burocracia, entendida como o 

“exercício do controle com base no conhecimento”. Argumenta-se que a primeira burocracia 

europeia não tenha sido secular, e sim eclesiástica, considerando a Igreja Católica como o 

maior exemplo da burocracia europeia, tendo o clero, praticamente como detentor do 

monopólio da alfabetização. Outro ponto a ser observado era a censura, onde muitas 

informações eram “altamente sigilosas” e, por isso operava um sistema de controle e censura, 

tendo a Igreja Católica como detentora nesse aspecto, associada ao Índex de Livros Proibidos. 

E já no fim desse capítulo, o autor comenta sobre a dificuldade em se controlar as 

informações, e dizia-se que, às vezes, difundir a informação era uma arma politicamente mais 

eficaz do que suprimi-la. Os governos precisavam manter o equilíbrio entre dar ao público 

informação de menos ou informação demais. 

Dando continuidade, observa-se que a característica da informação passou a ser a sua 

verdadeira intenção para gerar o conhecimento no indivíduo e por consequência, em sua 

realidade. Nesse sentido, o conhecimento, para o qual se destina a informação é organizado 

em estruturas mentais pelas quais o homem assimila a informação. O ato de conhecer é uma 

interpretação individual, uma espécie de apropriação do objeto informação pelas estruturas 

mentais de cada pessoa. O conhecimento adquirido é um potencial que não se transfere para 

outro indivíduo, é uma dádiva exclusiva de cada um, é um tesouro que não se deixa para 

ninguém. 

Nessa linha de pensamento, concorda-se com Barreto (2007, p. 27), quando afirma 

que “A geração de conhecimento é uma reconstrução das estruturas mentais do indivíduo 
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realizada através de sua competência cognitiva, ou seja, é uma modificação em seu estoque 

mental de saber acumulado, resultante de uma interação com uma forma de informação”. 

Para ressaltar ainda mais o papel da informação na geração do conhecimento, 

segundo um prisma cognitivista, podem-se observar as seguintes definições de Farradane 

sobre informação e conhecimento: 

 
[...] a ‘informação’ deve ser definida como qualquer forma física de 
representação, ou substituta, do conhecimento, ou de um determinado 
pensamento, usado para comunicação. [...] Proponho esta definição porque 
tal ‘informação’ é o único elemento externo disponível como um objeto 
físico no processo de comunicação, mas que, como eu tinha ressaltado, não 
é, por si mesma, relacionada ao emissor ou ao efeito da informação no 
receptor. (FARRADANE, 1979, p. 13) 
 
O conhecimento é um registro de memória de um processo cerebral, ou seja, 
algo que está disponível apenas na mente; a produção de consciência na 
mente ocorre de forma livre e inexplicável. [...] enquanto que a informação 
seria um representante do conhecimento, por exemplo, a linguagem, usada 
para a comunicação. (FARRADANE, 1980, p. 78-79) 
 

Nessa intrínseca relação entre informação e conhecimento, começa-se falando em 

estado anômalo de conhecimento que é exatamente quando o “homem” constata uma 

deficiência em seu estado de conhecimento. Isso a partir do conhecimento que ele tem sobre 

determinado assunto, num dado momento, e que é representado por uma estrutura de 

conceitos ligados por suas relações, ou seja, sua imagem do mundo. A partir dessa 

deficiência, o “homem” busca uma ou várias informações que irão corrigi-la (LE COADIC, 

1996). 

Ainda sob esse enfoque, Capurro (2003) cita Wersig (1979), quando afirma que a 

teoria dos estados cognitivos anômalos parte da premissa de que a busca de informação tem 

sua origem na necessidade (“need”) que surge quando existe o mencionado estado cognitivo 

anômalo, no qual o conhecimento ao alcance do usuário, para resolver o problema, não é 

suficiente. Ele acrescenta que tal situação inicial também pode ser denominada de “situação 

problemática”. 

Nesse contexto, Choo (2006) realça que pessoas em situações problemáticas, que 

buscavam informações, sentiam a inadequação de seu estado de conhecimento. Ele ainda 

expõe que Belkin denominou esse estado, de estado anômalo de conhecimento. A hipótese 

desse estado implica que os que buscam a informação são quase sempre incapazes de 

especificar suas necessidades, já que não conseguem expressar prontamente o que não sabem 

ou o que está faltando. Essa hipótese sugere, portanto, que o sistema de informação seja 
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concebido para ajudar o usuário a descobrir e representar o que sabe de uma situação 

problemática, em especial as anomalias que impedem a especificação da necessidade. 

Seguindo esse princípio é que começa realmente a necessidade de informação na 

sociedade, quando o ser humano sente que precisa entender mais sobre determinado assunto. 

Este é um fato que sempre aconteceu: o ser humano precisou (ontem), precisa (hoje) e 

precisará (amanhã) da informação, pois é impossível conhecer acerca de tudo. Em sua busca 

de informação, nem sempre tudo o que ele encontra lhe será útil: muitas informações serão 

descartadas e outras, serão úteis, apreendidas e transformadas em conhecimento. 

Sob esse prisma, Pinheiro (2004) cita a significativa contribuição teórica de Tefko 

Saracevic à construção do conceito de relevância (propriedade associada à informação). A 

relevância está associada ao fornecimento de informação a tempo, regularmente, de forma 

efetiva e eficiente, capaz de eliminar informação não relevante, pois, se não é relevante, não é 

informação. Nisto se concentra o objetivo de todo e qualquer sistema de informação, ou seja, 

alcançar relevância nas informações oferecidas aos seus usuários, sendo este, um problema 

crucial da Ciência da Informação. 

Em seu dia a dia, o ser humano depara-se com uma enorme quantidade de dados que, 

através de interpretações, poderão ser transformados em informação, e que de posse da 

apreensão desta, serão convertidas em conhecimento, resultando num último estágio, em 

sabedoria. Baseados nessa relação dados-informação-conhecimento-sabedoria, podem-se 

analisar as definições dessas palavras, segundo Stonier (1997), citado por Zins (2007). Dados 

são uma série de fatos desconexos e observados; estes podem ser convertidos para 

informações através da análise, remissão, seleção, classificação, resumo, ou em algumas 

formas de organização dos dados. Conhecimento sendo um corpo de informações 

organizadas, estruturadas sistematicamente. E, por fim, essas informações são padrões que 

formam a base de percepções, decisões e atitudes que se chama de sabedoria. 

Ainda sobre a relação entre dado, informação e conhecimento, Pinheiro (2004) cita 

uma das distinções que McGarry estabelece entre dado e informação, sendo o primeiro a 

“matéria prima a partir da qual se pode estruturar informação” e a segunda, “mais complexa e 

estruturada do que dado”. Pinheiro (2004) também cita Hoshovsky e Massey (1969), quando 

afirmam: Dados “denotam fatos não avaliados para qualquer uso específico, sendo passíveis 

de ser avaliados para validação”. Informação é “o dado mais a avaliação para uso futuro 

antecipado”, enquanto conhecimento, segundo conceito citado de McDonough, “equivale ao 

termo informação comumente usado na discussão técnica”. Assim, segundo Hoshovsky e 
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Massey (1969), informação é “[...] o processo que ocorre, na mente humana, quando um 

problema e um dado útil para sua solução estão juntos numa união produtiva”. 

Numa correlação entre esses conceitos, Shera e Cleveland (1977, p. 263) citam 

Kochen (1969) quando propõe que o coração da Ciência da Informação deve ser o que ele 

chama de “dinâmica epistemológica”. Ela está preocupada com “regularidades legais que 

regem a aquisição de informação e sua transformação em conhecimento, a assimilação de 

conhecimentos para a compreensão, a fusão de entendimento em sabedoria”. 

Deste modo, fecha-se esse item, afirmando que ao usar a informação desta maneira, 

obteve-se um efeito de plena satisfação da necessidade de informação do usuário, de tal forma 

que esse uso gerou uma ação resultante nas atividades do mesmo, modificando a sua 

realização. A informação apreendida, de fato gerou conhecimento que culminou em 

sabedoria. Logo, pode-se concluir com uma definição de informação, segundo Silva (2006, p. 

32), como sendo “o conjunto estruturado de representações mentais e emocionais codificadas, 

subentendendo-se, nesta enunciação, uma plena similitude com a noção de conhecimento 

explícito”. Observa-se, então, que o indivíduo em busca de informação, parte de um estado 

anômalo de conhecimento e consegue, com o uso efetivo da informação, se apropriar do 

conhecimento explícito. 

 

4.4 A relação entre Ciência da Informação e Estudo de Usuários 

 

Como já explicitado, o objeto de estudo da CI é a informação e de nada valeria uma 

informação se não existisse “um alguém” que estivesse interessado nesta informação. 

Portanto, a informação só assume o cerne de seu objetivo quando existe um usuário para se 

apropriar da mesma. 

Nesse sentido, o objetivo da CI só é alcançado, de acordo com a bibliografia, quando 

ocorre a “transferência da informação” para o usuário e, portanto, a apropriação da 

informação pelo mesmo. Nesta condição, o usuário pode gerar um novo conhecimento ou 

reformular um conhecimento já existente (SMIT; TÁLAMO; KOBASHI, 2004). 

Segundo a autora Figueiredo (1999), houve uma mudança de paradigma, onde o 

acesso à informação, através do modelo centrado na informação, passou para o modelo focado 

no usuário. Com essa mudança de paradigma, as pesquisas passaram a detectar as 

características únicas de cada usuário e buscar identificar quais as cognições comuns à 

maioria dos usuários de sistemas de informação. A partir dessa abordagem, surge uma nova 

definição de usuários: “[...], os usuários de informação são imaginados como pessoas com 
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necessidades cognitivas, afetivas e psicológicas, atuando em um ambiente com influências 

sociológicas, culturais, políticas e econômicas” (FIGUEIREDO, 1999, p. 14). 

Para Moraes (1994, p. 219), “Usuário da informação é o indivíduo, grupo ou 

comunidade, favorecido com os serviços da biblioteca, sistemas ou centros de informação e 

documentação”. 

Numa visão de opinião bem parecida com a de Moraes, Nuñez Paula (2000, p. 109) 

afirma que “Usuário da informação pode se referir a uma pessoa, a um grupo ou a uma 

entidade”. Ele acrescenta que o termo usuário costuma vir acompanhado de um qualificativo, 

e cita os mais comuns: potencial, real, externo e interno, intermediário, final. Dentre estes, 

cabe citar a sua definição de usuários reais, como aqueles que já fizeram, em alguma ocasião, 

uma solicitação de serviço à unidade de informação. 

Analisando as definições, constata-se que o usuário é, de fato, um ser que sente uma 

necessidade de informação, e vai à procura dessa informação onde supõe encontrá-la, com a 

expectativa de se apropriar dessa informação para suprir a sua necessidade inicial. As 

necessidades de informação de cada usuário são influenciadas pelo ambiente em que ele 

convive e pelas atividades que ele desempenha. As unidades de informação devem estar 

direcionadas ao pronto atendimento das necessidades informacionais dos usuários, pois, 

afinal, é este o seu objetivo de existir. A satisfação do usuário só acontece, realmente, no 

momento em que a informação é útil às suas necessidades. 

Portanto, pode-se considerar que o trinômio documento-informação-usuário, presente 

na contextualização dos sistemas de informação, indica como objetivo fim a satisfação do 

usuário na busca de conhecimento registrado em documentos. Segundo Souza (2007b), a 

eficiência de todo sistema de informação será medida pela adequação do processo de 

tratamento da informação, tendo como referenciais a própria natureza da informação e a 

caracterização das expectativas dos usuários frente ao sistema em questão. 

Seguindo esse pensamento, pode-se perceber nas entrelinhas, que nesse momento a 

ênfase é dada à informação em si que está contida no documento. O usuário, na realidade, 

precisa da informação e neste sentido, segundo Freire (2006, p. 10), “o usuário começa a se 

deslocar da periferia para o centro do processo de comunicação da informação, e a 

informação começa a se constituir como campo de atividade científica”. 

No processo de comunicação da informação, o usuário para se apropriar da 

informação que lhe está sendo comunicada, precisa ter competências técnicas, linguísticas, e 

até psicológicas, razão pela qual o processo se torna subjetivo, individual e, muitas vezes, 
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requerendo do usuário, uma pesquisa em outras áreas do conhecimento, como as ciências 

cognitivas, a educação, a sociologia, a filosofia, etc. 

Abordando o enfoque cognitivo, reporta-se a Capurro (2003), quando aborda o 

paradigma cognitivo proposto por B. C. Brookes. Brookes subjetiva esse modelo no qual os 

conteúdos intelectuais formam uma espécie de rede que existe somente em espaços cognitivos 

ou mentais, e chama tais conteúdos de “informação objetiva”. A perspectiva desse paradigma 

é cognitiva no sentido de que se trata de ver de que forma os processos informativos 

transformam ou não o usuário, entendido em primeiro lugar como sujeito cognoscente 

possuidor de “modelos mentais” do “mundo exterior”, que são transformados durante o 

processo informacional. 

Cabe ressaltar neste espaço, outra contribuição de Brookes (1976), ao propor um 

novo paradigma para a CI, conhecido como paradigma biológico. Em seu artigo, A New 

Paradigm for Information Science?, o autor faz um questionamento sobre como é que a 

adoção do paradigma biológico afeta o trabalho dos profissionais da informação, e responde, 

dizendo que como esses profissionais estão em contato direto com os usuários, deverão tratá-

los como pessoas e não como “coisas”. Para ele, o paradigma biológico enfatiza a necessidade 

de interpretar as informações para os seus usuários. Ele aponta para a análise das informações 

e sugere que a primazia seja dada ao esclarecimento dos problemas. Acima de tudo, ele exige 

que você permaneça humano em seu trabalho, usando suas habilidades humanas, seu 

julgamento humano, bem como suas técnicas, ao invés de se tornar apenas mecânico no 

processamento das informações. 

Fazendo uma reflexão sobre o paradigma biológico (a ênfase no “humano”), e vendo 

a importância que tem o usuário para a Ciência da Informação, faz-se necessário realizar 

estudos de usuário para melhor entendê-los, compreender mais precisamente suas 

necessidades de informação e, por fim, satisfazer a essas necessidades, que é o objetivo 

central da CI. Nesse sentido, cita-se Freire (2006, p.17) afirmando que: 

 
Quando cientistas e profissionais da informação organizam textos ou 
documentos para atender à necessidade de um determinado setor da 
sociedade, deveriam fazê-lo acreditando que essas informações serão úteis 
para seus usuários potenciais e que delas resultarão benefícios para a 
sociedade. 
 

Para disponibilizar a informação mais precisa ao usuário, a partir do conhecimento 

de suas necessidades, que se obtém através do estudo desse usuário, torna-se necessário, 
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inicialmente, entender o que é um estudo de usuário. Nesse sentido, Figueiredo (1979, p.79), 

explica com muita propriedade, quando diz: 

 
Estudo de usuários são investigações que se fazem para se saber o quê os 
indivíduos precisam em matéria de informação, ou então, para se saber se as 
necessidades de informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de 
um centro de informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada. 
 

Pode-se, ainda, conhecer os objetivos que os estudos de usuários apresentam, 

conforme Moraes (1994): Determinar os documentos requeridos pelos usuários; Descobrir os 

hábitos dos usuários para a obtenção da informação, bem como as maneiras de busca; Estudar 

o uso feito dos documentos; e Estudar a maneira de obtenção do acesso aos documentos. 

Após o entendimento do estudo de usuários e do conhecimento de seus objetivos, 

apresenta-se, nesse momento, uma correlação entre as matrizes da Ciência da Informação e 

dos estudos de usuários. Sob esse enfoque, Araújo (2010) afirma que a evolução teórica que 

ocorreu no campo da Ciência da Informação como um todo, tomou um caminho um pouco 

diferente daquele vivenciado especificamente no campo dos estudos de usuários. O autor 

utiliza a sistematização de Capurro (2003), ao assegurar que o campo da CI teria vivenciado, 

desde seu surgimento, três grandes formas de se estudar a informação, ou seja, três 

“paradigmas”. Apoiando-se nesses paradigmas, ele cruza as matrizes dos Estudos de Usuários 

e da CI, e apresenta um quadro em que: 

 

a) A abordagem tradicional de estudos de usuários corresponderia ao 

paradigma físico de Capurro (2003). A informação é considerada como algo 

objetivo, um objeto da realidade cujo sentido independe do usuário que se 

relaciona com ela, dotada de propriedades objetivas. Fazer estudos de 

usuários na perspectiva do paradigma físico consiste em determinar as taxas 

de uso de cada tipo ou fonte de informação e correlacioná-las com os dados 

de perfil sociodemográfico dos usuários; 

b) A abordagem alternativa de estudos de usuários corresponderia ao 

paradigma cognitivo de Capurro (2003). A informação seria entendida como 

um recurso usado por um sujeito diante de uma situação de lacuna ou estado 

de vazio de conhecimento. As diferentes formas como um sujeito percebe 

essa lacuna irão determinar os tipos de atitudes desencadeadas por ele para 

buscar a informação necessária, bem como os diferentes usos previstos para 

a informação, também vão intervir no processo; 



52 
 

c) O paradigma social descrito por Capurro (2003) não teria ainda uma 

manifestação muito nítida no campo de estudos de usuários. A maneira 

como diferentes pesquisadores têm desenvolvido esse paradigma, fornece 

importantes pistas de como poderia se dar sua aplicação nos estudos de 

usuários. 

 

Após apresentar esse quadro correlacional entre as abordagens e os paradigmas, 

Araújo (2010) afirma que não se trata de comparar os paradigmas para determinar qual o 

melhor. Segundo ele, cada modelo teórico apreende alguns aspectos da realidade e deixa de 

fora outros. Aquilo que não era respondido pelo paradigma físico da CI tornou-se parte das 

preocupações do paradigma cognitivo; da mesma forma, que o paradigma social surgiu para 

iluminar questões não compreendidas pelo cognitivo. O autor ainda assegura que: 

 
No caso dos estudos de usuários da informação, o paradigma social vem para 
problematizar aspectos de como a definição de critérios de qualidade e valor 
da informação é construída socialmente, e atravessada por fatores históricos, 
culturais, políticos, sociais e econômicos. (ARAÚJO, 2010, p. 35-36) 
 

Sintetizando as ideias explicitadas nesse capítulo, conclui-se que os seres humanos, 

quer tenham sido no passado, no presente, e, muito, provavelmente, no futuro, têm 

necessidade de informação da mesma forma que necessitam de alimento ou abrigo. Essa 

necessidade informacional tem, portanto, o caráter de necessidade física fundamental. Ao 

longo do texto, discorreu-se sobre a importância da Ciência da Informação na 

disponibilização de seu objeto de estudo, a informação; informação esta, intrinsecamente 

ligada ao “homem”, pois, só fará sentido uma informação, se houver um receptor que venha a 

interpretá-la, a usá-la. E é exatamente nesta perspectiva, que o papel da CI em contribuir para 

que a informação se tornasse um elemento de inclusão social foi avaliado, visto que se 

analisou como uma ciência social, que está totalmente inserida na responsabilidade social, ao 

atuar na sociedade de maneira imprescindível. 

Os Estudos de Usuários, anteriormente tratados como uma das teorias da Ciência da 

Informação, constituem o capítulo cinco da dissertação. 
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5 ESTUDO DE USUÁRIOS: DAS DEFINIÇÕES ÀS ABORDAGENS 

 

Focalizando o tema central da presente dissertação – NECESSIDADES E USO DE 

INFORMAÇÃO NA PRÁTICA DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS – surge a necessidade 

de se abordar assuntos de especial pertinência, como o conhecimento dos usuários da 

informação. 

Nesse sentido, os professores são os mais interessados no uso da informação e, para 

conhecer mais profundamente esses usuários com o objetivo de verificar suas reais 

necessidades de informação, faz-se necessário, também, um embasamento teórico sobre 

estudo de usuários, necessidades, buscas e uso da informação. 

 

5.1 Usuários da informação 

 

Adentrando nas especificidades dos termos “Usuários e Informação” é relevante, 

nesse momento, definir-se cada um deles para poder-se compreender o sentido literal dessas 

palavras. Apoiada na literatura, pode-se definir usuário como aquela pessoa que usa um 

determinado serviço e informação. Poderia ser a ação ou efeito de informar-se sobre 

quaisquer assuntos. 

Analisando essas definições, pode-se construir uma definição de usuário da 

informação como sendo aquele indivíduo que usa os serviços oferecidos por um sistema de 

informação com o objetivo final de informar-se sobre algo. Outra definição poderia ser: 

alguém que utiliza os serviços oferecidos por uma biblioteca, museu, arquivo, centro de 

informação, etc. e que tira proveito dessa informação. 

Figueiredo (1999, p. 19) apresenta duas definições sobre o assunto. Na primeira, 

“Usuário é a pessoa que no último ano fez uso do serviço” e, na segunda, “[...] usuários 

podem ser indivíduos com necessidades informacionais únicas e com características 

educacionais, psicológicas, sociais também únicas”. 

Na visão de Guinchat e Menou (1994, p. 481): 

 
O usuário é um elemento fundamental de todos os sistemas de informação, 
pois a única justificativa das atividades destes sistemas é a transferência de 
informações entre dois ou mais interlocutores distantes no espaço e no 
tempo. 
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Para Choo (2006, p. 83): 

 
Usuário da informação é uma pessoa cognitiva e perceptiva; de que a busca e 
o uso da informação constituem um processo dinâmico que se estende no 
tempo e no espaço; e de que o contexto em que a informação é usada 
determina de que maneiras e em que medida ela é útil. 
 

Correlacionando as quatro últimas definições, observa-se que o usuário faz uso de 

um determinado serviço exatamente porque tem uma necessidade de informação e esta 

necessidade vai ser suprida pelos sistemas de informação, pois para estes, o usuário é a única 

e essencial fonte de sua existência. É para o usuário que foi  preparada toda a transferência de 

informações pelos sistemas informacionais. 

Nesse sentido, o usuário é entendido, conforme Guinchat e Menou (1994, p. 482), 

como:  

 
[...] um agente essencial na concepção, avaliação, enriquecimento, 
adaptação, estímulo e funcionamento de qualquer sistema de informação. Ele 
é um fator dinâmico, mas pode ser também um fator de resistência se 
desconhece os mecanismos da informação e se retém informações. 

 
Conscientes da importância do usuário dentro dos sistemas de informação torna-se 

inerente que houvesse uma relação e um diálogo muito bom entre usuário e especialistas da 

informação. Infelizmente, isso nem sempre é a realidade, pois por um lado, muitos usuários 

não concebem as atividades de informação como tarefas específicas que exigem técnicas 

particulares e organização coletiva. Eles estão simplesmente interessados na informação e não 

se preocupam com as unidades de informação nem com seu pessoal. Por outro lado, os 

especialistas da informação privilegiam a conservação e a classificação em detrimento da 

difusão e das reais necessidades dos usuários. 

Para ultrapassar esses problemas, Guinchat e Menou (1994, p. 482-483) estabelecem 

algumas condições, a saber: 

 
a) os especialistas de informação devem tomar consciência do fato de que a 
finalidade de sua profissão é o serviço aos usuários; devem ter a capacidade 
de desvendar suas necessidades e de traduzi-las em demandas; devem 
adaptar seus serviços em função da evolução da demanda e das técnicas; e 
aceitem colaborar com os usuários; b) os usuários devem tomar consciência 
das exigências dos mecanismos modernos de transferência do conhecimento; 
devem aceitar a disciplina resultante destes mecanismos; e delegar algumas 
tarefas aos especialistas de informação; ter confiança nestes especialistas e 
seguir uma formação adaptada às técnicas de informação. 
 

Como em toda relação humana, o respeito às individualidades deve ser preservado. 

No que se refere ao lado profissional, é preciso o respeito para com a profissão, mas, também,  
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o entendimento de suprir as expectativas daqueles para os quais nossa profissão existe. Sendo 

assim, é necessária a compreensão, por parte dos sistemas de informação, de que seu princípio 

norteador é satisfazer as necessidades de informação do usuário. 

Nem todo usuário é igual. Ainda que suas necessidades sejam as mesmas, cada um 

tem suas características individuais, únicas e processa essas necessidades de forma 

diferenciada. Daí, torna-se importante a distinção entre os grupos de usuários que são 

apontados por  Guinchat e Menou (1994, p. 483), como: 

 
a) os usuários que ainda não estão na vida ativa, ou estudantes; 
b) os usuários engajados na vida ativa, cujas necessidades de informação se 
originam da vida profissional; 
c) o cidadão, considerado com relação às suas necessidades de informação 
geral, ligadas à sua vida social. 

 
Analisando essas três categorias de usuários se reconhece que, de fato, o que 

realmente caracteriza cada uma delas é o tipo de necessidade que predomina. Os estudantes, 

primeiro tipo, têm necessidades de informação ligadas ao seu aprendizado. O que realmente 

os fazem usuários é a busca de subsídios que complementem sua aprendizagem e, neste 

aspecto, o professor entra como certo orientador nessa busca informacional. Os profissionais 

vão em busca de ajuda para suas atividades relacionadas à função principal que exercem. O 

que os fazem usuários é aquilo que vivenciam diariamente, e que eleva o seu nível de 

responsabilidade para com a sociedade em que vive. Já o cidadão, busca informações gerais, 

que estão inseridas em sua vida social e isso recebe influência dos assuntos que permeiam a 

atualidade ou ainda do que faz parte de sua vivência diária. 

Essas reflexões entram em consonância com a definição de Sanz Casado (1994) com 

relação ao usuário da informação, quando o define como um indivíduo que necessita de 

informação para desenvolver suas atividades. Sendo assim, o autor considera que todo ser 

humano é usuário da informação, uma vez que cada um de nós, diariamente, faz uso de 

informações para realizar as atividades cotidianas. 

Ainda segundo o mesmo autor, os usuários, de um modo geral, podem ser 

enquadrados em dois grandes grupos, a saber: Usuários potenciais sendo aqueles que 

necessitam de informação para desenvolver suas atividades, mas não são conscientes disto, e 

logo não expressam suas necessidades; e Usuários reais sendo aqueles que além de serem 

conscientes de sua necessidade de informação, utilizam-na com frequência. 

Ainda com relação ao aspecto de que as necessidades informacionais dos usuários 

estão inseridas nas funções que eles exercem diariamente, Figueiredo exemplifica um modelo 
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de variabilidade das necessidades de informação de acordo com a atividade que o indivíduo 

exerce, estando relacionado à área de agricultura, como exposto a seguir: 

 
Planejador (policy maker) – envolvido na alocação de recursos. Requer 
digestos de estatísticas da produção, consumo. 
 
Administrador – responsável em converter as decisões em ações, 
possivelmente também responsável pela coleta de dados e preparação dos 
digestos de uso para o planejador: necessidades de informação explícitas e 
relacionadas com o dia a dia da administração. 
 
Pesquisador – requer informação ou pesquisa realizada em outro local; 
noção detalhada da sua própria situação local e/ou nacional, para permitir 
aplicação de conhecimento. Realiza experimentos e produz relatórios de 
pesquisa para uso de administradores, professores e práticos. 
 
Professor – extrai conhecimento dos resultados dos relatórios de pesquisa e 
da prática; livros e periódicos o mantêm atualizado. 
 
Estudante – obtém informação do seu professor e de livros-texto, usualmente 
recomendados pelo professor. 
 
Prático (extensionista) – atua baseado no conhecimento que adquiriu como 
estudante e na experiência acumulada. Precisa de manuais, guias, 
especialmente para introduzir novos métodos. (FIGUEIREDO, 1999, p. 20) 
 

Diante de tudo o que foi exposto, concebe-se que o usuário é a razão da existência de 

todo e qualquer sistema de informação. Logo, os sistemas de informação devem direcionar 

tudo o que dispõem para a satisfação dos usuários e para tanto torna-se imprescindível 

conhecê-los e estudá-los, para melhor entender  suas necessidades informacionais. É, pois, o 

usuário, o elemento-chave para orientação do funcionamento desses sistemas. Os 

profissionais da informação devem incorporar como o cerne de sua profissão, o serviço ao 

usuário, tendo em mente que, quanto mais sua necessidade for satisfeita, maior será a 

confiabilidade do serviço prestado pela unidade de informação e maior o reconhecimento 

desta pela sociedade. Segundo Le Coadic (1996), por profissionais da informação, entendem-

se as pessoas, homens e mulheres, que adquirem informação registrada em diferentes 

suportes, organizam, descrevem, indexam, armazenam, recuperam e distribuem essa 

informação em sua forma original ou como produtos elaborados a partir dela. E todas essas 

tarefas desenvolvidas por eles visam exatamente à disponibilização da informação ao usuário. 

Dentro dessa perspectiva, é importante também analisar o pensamento de Le Coadic 

(1996, p. 39), quanto ao uso que o usuário fará dessa informação, quando afirma: 
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O objetivo final de um produto de informação, de um sistema de informação, 
deve ser pensado em termos dos usos dados à informação e dos efeitos 
resultantes desses usos nas atividades dos usuários. A função mais 
importante do sistema é, portanto, a forma como a informação modifica a 
realização dessas atividades. 
 

Surge então, a importância do profissional da informação interagir com o usuário 

para saber se a informação encontrada, realmente, satisfez suas necessidades, trazendo 

aumento de benefícios quanto à atuação em suas atividades, ou apenas foi uma busca 

satisfatória: encontrou o assunto, mas não serviu para o que de fato ele queria. Nesse caso, 

houve a recuperação da informação, mas não houve o principal, que é o uso efetivo dessa 

informação na vida do usuário. 

Alguns fatores podem afetar o uso efetivo da informação, segundo Figueiredo 

(1999): um, é o fator subjetivo que é a acessibilidade intelectual, física e pela qualidade, 

sendo o ponto de vista do usuário, a sua expectativa quanto à informação. Outro fator é o que 

será feito da informação, pressupondo uma finalidade auxiliar na solução de problemas. Outro 

ainda seria o comportamento do usuário, como indivíduo; a posição do indivíduo na 

organização, na sociedade e o seu nível e, por fim, as consequências do uso, se de fato ele vai 

proporcionar sucesso, melhoria ou aumento de produtividade. 

Ainda segundo Figueiredo (1999), são diversas as barreiras que podem limitar a 

utilidade da informação disponível, entre estas: Falta ou inconsistência nos padrões de 

publicação: citações incompletas; Desconhecimento da informação: busca-se somente onde se 

acredita poder encontrar o que se deseja; Barreira da língua estrangeira; Restrições de tempo: 

20-25% do tempo gasto na busca por informação; Atraso na biblioteca, sistemas nacionais 

fracos, bibliotecas com coleções falhas, serviços inadequados. Confrontando essas barreiras 

informacionais, que se evidenciam em estudos de buscas e usos de informação, com o 

pensamento de Guinchat e Menou (1994), concernentes aos obstáculos à comunicação da 

informação que são complexos e numerosos, observa-se que ambos enfatizam que a 

comunicação é o fundamento das sociedades. Os obstáculos informacionais ocorrem entre 

indivíduos, entre grupos e com relação aos sistemas de informação devendo-se a várias 

causas, como: financeiras, técnicas, linguísticas e psicológicas. 

Tratando ainda das barreiras na comunicação da informação, que podem contribuir 

para uma significativa diminuição das chances de o usuário atribuir sentido à informação que 

lhe é repassada, Wersig (1970) enfoca barreiras, como: ideológicas, econômicas, legais, de 

tempo, de eficiência, financeiras, terminológicas, de idioma, de capacidade de leitura, de 

consciência e conhecimento da informação e, de responsabilidade. 
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Em sua dissertação “Transferência da informação tecnológica para produtores rurais: 

estudo de caso no Rio Grande do Norte”, Freire (1987a) aborda as barreiras na comunicação 

da informação tecnológica para produtores rurais no nordeste brasileiro, agregando as 

barreiras apresentadas por Wersig (1970) em três níveis, a saber: estrutural , definido como o 

das barreiras relacionadas a processos sociais (ideológicas e de eficiência); institucional, 

definido como o das barreiras relacionadas a agências e agentes de informação 

(terminológicas, de consciência e conhecimento da informação e de responsabilidade), e, 

pessoal, definido como o das barreiras relacionadas a características dos usuários finais 

(capacidade de leitura). 

Diante do exposto, torna-se necessário conhecer de fato a existência das barreiras 

informacionais, que permeiam o processo comunicacional, na tentativa de minimizá-las ou 

solucioná-las para que o objetivo primordial de todo e qualquer sistema de informação seja 

atingido, que é realmente satisfazer às necessidades do usuário da informação. 

 

5.2 Estudo de usuários 

 

A existência das unidades de informação deve-se ao fato primordial de atender às 

necessidades de sua comunidade de usuários. Sendo assim, torna-se clara a necessidade de 

uma avaliação dessas unidades de informação para conhecer se, realmente, atendem às 

necessidades dos usuários. 

Nesse sentido, há uma íntima relação entre avaliar as unidades de informação e 

conhecer as necessidades dos usuários, pois como será possível fazer uma avaliação dessas 

unidades, do que realmente elas dispõem para oferecer, se não se conhecem as reais 

necessidades da sua comunidade de usuários. 

Logo, torna-se essencial realizar estudos com os usuários, para conhecê-los, conhecer 

suas atividades diárias, suas atividades profissionais, seus gostos particulares de leituras, 

enfim, suas preferências. Diante disso, concorda-se com a seguinte opinião acerca de Estudo 

de Usuários: 

Estudos de usuários se baseiam em técnicas usadas nas ciências sociais para 
observar ou questionar os usuários dos sistemas de informação, com o 
objetivo de entender as suas necessidades, preferências, opiniões e 
avaliações a respeito de serviços que a eles são oferecidos ou podem vir a ser 
oferecidos. O termo e as técnicas são também utilizados para a compreensão 
dos não-usuários, ou usuários potenciais dos sistemas de informação. 
(CONCURSOS..., 2006, p. 28) 
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Visando a atender melhor aos usuários que frequentam a unidade de informação, 

bem como conhecer os usuários potenciais, que são aqueles que um dia poderão fazer uso 

dessa unidade, da biblioteca ou de centros de informação, nasce a essência da realização dos 

estudos de usuários. 

Acredita-se que através dos estudos de usuários, pode-se verificar por que, como, e 

para quais finalidades os indivíduos usam informação, e por quais fatores esses usos são 

afetados. Esses estudos servem, também, para incentivar os usuários a revelarem suas 

necessidades informacionais e, assim, cobrar das bibliotecas, centros de informação, que elas 

sejam atendidas. 

Nesse aspecto, os estudos de usuários se tornam verdadeiros canais de comunicação 

entre os centros de informação e a comunidade a qual eles servem. Sendo assim, os centros de 

informação tornam-se organismos ativos a partir do momento em que se preocupam em 

conhecer seus usuários. Eles passam a direcionar todo o seu funcionamento projetando-o no 

usuário. Para tanto, eles podem criar novos serviços, ou mesmo aperfeiçoar os que já existem; 

disponibilizar serviços de bibliografias; reformular índices e resumos de acordo com as 

necessidades expostas pelos usuários; enfim, procurar estabelecer maneiras que sejam mais 

eficazes no atendimento às necessidades individuais de cada usuário. 

Cabe ressaltar e conhecer, ainda, uma definição de estudo de usuários inspirada na 

metodologia científica como sendo: 

 
O conjunto de estudos que trata de analisar, qualitativamente e 
quantitativamente, os hábitos de informação dos usuários, através da 
aplicação de diferentes métodos, entre estes os matemáticos, principalmente 
estatísticos, ao uso da informação. (SANZ CASADO, 1994, p. 31) 
 

Embora não objetive avaliar unidades de informação, os estudos de usuários 

apresentam seu cunho avaliativo, uma vez que tratam de: 

 
a) Conhecer os hábitos e necessidades de informação dos usuários, bem 
como detectar as mudanças que estão ocorrendo; b) Avaliar os recursos do 
centro de informação; c) Medir a eficácia dos centros de informação; d) 
Adequar espaços; e) Avaliar o sistema nacional de informação; f) Conhecer 
a estrutura e a dinâmica dos grupos de pesquisadores; g)Facilitar a realização 
de cursos de educação do usuário. (SANZ CASADO, 1994, tradução nossa). 
 

Entendendo o que são os estudos de usuários, conhecendo a importância que eles têm 

e os objetivos a que se propõem, cabe ressaltar, nesse momento, que o campo relativo ao 

estudo dos usuários da informação desenvolveu-se com diferentes configurações, e, portanto, 

se faz necessário um breve apanhado histórico sobre esse tipo de estudo. 
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Segundo Araújo (2009), os primeiros estudos, normalmente denominados “estudos 

de comunidade” ou de perfil de usuários, podem ser incluídos na perspectiva dos estudos 

funcionalistas. O objetivo desses estudos era mapear características de determinada 

população, a fim de planejar a aquisição, organização e disponibilização das informações 

mais adequadas para os usuários. Os estudos que vieram a seguir eram conhecidos como 

estudos de uso, estando voltados à mediação de indicadores e efetiva utilização e grau de 

satisfação do uso de fontes, serviços ou sistemas de informação. Na verdade, eles consistiam 

em estudos que avaliavam os sistemas de informação, tendo o caráter de oferecer feedback 

para os sistemas. Em ambos os casos, os usuários eram estudados na perspectiva sistêmica. 

Por volta dos anos 1940 e 1950, os estudos de usuários passaram a se desenvolver no âmbito 

das pesquisas em comunicação científica, e promoviam estudos relacionados aos fluxos de 

informação e hábitos informacionais dos cientistas. Nas décadas seguintes, a ênfase foi dada 

às pesquisas quantitativas, sendo realizadas com o objetivo de correlacionar perfis 

sociodemográficos dos usuários com padrões de comportamento informacional. 

Ainda conforme o referido autor, somente na década de 1970 é que surgem estudos 

com abordagens efetivamente voltadas para os usuários. O principal marco do 

desenvolvimento destes estudos é a Conferência de Copenhaguen, que ocorreu em 1977, onde 

foram apresentados e debatidos vários trabalhos sugerindo tal abordagem. Segundo essas 

abordagens, os usuários são estudados como seres dotados de determinado “universo” de 

informações em suas mentes, utilizando essas informações para pautar e dirigir suas 

atividades cotidianas. Uma vez verificada a falta de determinada informação, inicia-se o 

processo de busca de informação, e nesse momento, a informação é considerada como 

“aquilo” capaz de preencher uma lacuna, satisfazer uma ausência. Em síntese, o que é 

enfatizado, realmente, são as percepções dos usuários em relação à sua própria ausência de 

conhecimento, os passos trilhados para solucionar essa ausência e o uso da informação para a 

execução de determinada tarefa ou problema. 

Com relação aos métodos de estudo de usuário da informação, Sanz Casado (1994) 

afirma que estes podem ser de dois tipos: método direto, no qual o usuário fala de suas 

próprias necessidades e usos de informação quando, por exemplo, responde a um questionário 

ou é entrevistado; e método indireto, ao contrário, não envolve, diretamente, o usuário no 

processo. Esse é o caso das pesquisas que tratam de estudar os usuários através de análise das 

fontes, documentos, tais como: análise de citação, análise de referência, solicitação de 

documentos, entre outros. 
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Os estudos de usuários também trazem implicações significativas para a 

Biblioteconomia, como podem ser aqui descritas: guiam a política de seleção de uma 

biblioteca para voltar-se aos interesses dos usuários, dinamizam a aquisição, com a busca de 

publicações de difícil obtenção, como anais de congressos, pré-prints, etc., e a organização 

total da biblioteca propriamente dita, desde a construção de edifícios, bem como os serviços e 

produtos a serem disponibilizados, além de apontar as diretrizes para o serviço de referência e 

de disseminação da informação (FIGUEIREDO, 1979). 

Existem várias maneiras de se caracterizar estudos de usuários. Uma das 

classificações pertinentes é dividi-los em dois tipos, conforme o posicionamento de 

Figueiredo (1979, p. 80): “Estudos orientados ao uso de uma biblioteca ou centro de 

informação individual; Estudos orientados ao usuário, isto é, investigação sobre um grupo 

particular de usuários, como este grupo obtém a informação necessária ao seu trabalho”. 

Com relação aos estudos de bibliotecas individuais, observa-se que esse tipo de 

estudo normalmente abrange todos os serviços prestados pela biblioteca, ou pode delimitar-se 

a um serviço apenas, como o serviço de referência. Isto porque ele tem a finalidade de 

orientar, informar e disponibilizar ao usuário, no menor tempo possível, todos os serviços da 

biblioteca, constituindo-se do serviço fim da biblioteca. Também podem estar relacionados 

aos instrumentos disponibilizados ao uso dos usuários, como os catálogos, a coleção de 

índices e resumos, etc. 

Já os estudos orientados aos usuários não se limitam a uma instituição, mas 

investigam o comportamento de uma comunidade de usuários com o objetivo de conhecer as 

formas de obtenção de informação por parte de cada usuário, individualmente. 

Concentrando a visão na pesquisa ora realizada, por ter seu foco em usuários da 

informação e por estar inserida em estudos de comportamento de busca e uso da informação, 

cabe ressaltar que, a partir do final de 1970, surge uma nova concepção para esses estudos e, 

segundo Dervin e Nilan (1986), a partir daí, a literatura diverge em duas direções: a 

abordagem tradicional (System-oriented Approach ou Traditional Approach) e a abordagem 

alternativa (User-oriented Approach ou Alternative Approach). Dentro da abordagem 

tradicional, esses estudos têm sido dirigidos ao “conteúdo” ou à “tecnologia”, sendo 

direcionados sob a ótica do sistema de informação ou biblioteca. Já na abordagem alternativa, 

é direcionada sob a ótica do usuário, sendo também conhecida como “abordagem centrada no 

usuário” ou “abordagem da percepção do usuário”. 

Com relação às necessidades e ao comportamento que envolvem a busca e o uso da 

informação, vários estudos surgiram nos últimos anos. Alguns desses estudos atuais vêm 
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sendo desenvolvidos sob a tendência dos estudos de usuários, centrados no usuário e que 

utilizam abordagens qualitativas. De acordo com as revisões do Annual Review of Information 

Science Technology, sobre necessidades e usos de informação, a partir de 1966, são citados na 

literatura, estudos que empregam ou abordam teorias como as de Taylor (1982), Wilson 

(1981), Belkin e Oddy (1982), Kuhlthau (1999), Ellis (1989), aperfeiçoado por ele mesmo 

com a colaboração de Cox e Hall (1993), Choo (2003), Krikelas (1986) e Brenda Dervin 

(1983). Podem-se citar, ainda, os estudos de usabilidade e os modelos de Godbold (2006) e 

Tuominen e Talja e Savolainen (2005).  

De acordo com a oportuna revisão de literatura realizada por Costa e Silva e 

Ramalho (2009), no artigo – (Re)visitando os estudos de usuário: entre a “tradição” e o 

“alternativo” – serão apresentadas a seguir, as principais abordagens do paradigma centrado 

no usuário: 

 

• Wilson (1981) – Modelo baseado nas seguintes proposições: as necessidades de 

informação têm sua gênese nas necessidades básicas do sujeito (fisiológicas, 

cognitivas e afetivas). Logo, não é uma necessidade primária, mas sim, secundária; e, 

diante da busca de informação para satisfazer a sua necessidade, o sujeito pode 

deparar-se com barreiras individuais, pessoais, interpessoais e ambientais. Wilson 

propõe um novo modelo, a partir do seu modelo anterior, e através de um exaustivo 

estudo em que utilizou teorias de diferentes áreas, como a Ciência da Informação, a 

Psicologia, a Comunicação, dentre outras, para analisar o comportamento de busca de 

informação. 

• Dervin (1977) – Conjunto de premissas conceituais e teóricas para analisar como 

pessoas constroem sentido nos seus mundos e como elas usam a informação e outros 

recursos nesse processo. Procura lacunas cognitivas e de sentido expressas em forma 

de questões que podem ser codificadas e generalizadas a partir de dados diretamente 

úteis para a prática da comunicação e informação (situação > lacuna > uso). 

• Belkin e Oddy Brooks (1982) – A abordagem do Estado Anômalo do Conhecimento 

(Anomalous States of Knowledge) focaliza pessoas em situações problemáticas, em 

visões da situação como incompletas ou limitadas de alguma forma. Usuários são 

vistos como tendo um estado de conhecimento anômalo, no qual é difícil falar ou 

mesmo reconhecer o que está errado, e enfrentam lacunas, faltas, incertezas e 

incoerências, sendo incapazes de especificar o que é necessário para resolver a 

anomalia (situação anômala > lacunas cognitivas > estratégias de busca). 
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• Taylor (1986) – A abordagem do Valor Agregado (User-values ou Value-added), de 

Robert Taylor (1986) focaliza a percepção da utilidade e valor que o usuário traz para 

o sistema. Pretende fazer do problema do usuário o foco central, identificando 

diferentes classes de problemas e ligando-os aos diferentes traços que os usuários 

estão dispostos a valorizar quando enfrentam problemas. É um trabalho de orientação 

cognitiva em processamento da informação (problema > valores cognitivos > 

soluções). 

• Ellis (1989) e, Ellis e Cox e Hall (1993) – Modelo de comportamento de busca de 

informação que parte do pressuposto de que o processo de busca se dá por meio de 

aspectos cognitivos, constituído por etapas que não acontecem de forma sequencial, 

características gerais que não são vistas como etapas de um processo. Inicialmente, se 

baseia em seis categorias de análise: Iniciar, Encadear, Vasculhar, Diferenciar, 

Monitorar e, finalmente, Extrair. Posteriormente, esse modelo foi aperfeiçoado pelo 

próprio Ellis em conjunto com Cox e Hall (1993), que acrescentaram mais duas 

categorias ao modelo original que são: Verificar e Finalizar. Assim, o modelo é 

composto por oito categorias. 

• Kuhlthau  (1994) – Modelo denominado de Information Search Process e se baseia no 

conceito de estado anômalo do conhecimento de Belkin (1982). Segundo Kuhlthau 

(1994), o Information Search Process é um modelo potencializado pela Teoria do 

Construtivismo na qual a aprendizagem de um novo conhecimento se realiza por uma 

construção individual e ativa e não pela transmissão. O processo se desenvolve em 

seis estágios: Iniciação, Seleção, Exploração, Formulação, Coleta e Apresentação. 

Cada estágio se caracteriza pelo comportamento do usuário em três campos de 

experiência: o emocional, o cognitivo e o físico. 

• Choo (2003) – Modelo que ressalta três propriedades da busca e do uso da 

informação: a) o uso da informação é estabelecido a partir do significado que o 

indivíduo lhe impõe à luz de suas estruturas emocionais e cognitivas; b) o uso da 

informação é situacional. O indivíduo faz parte de um meio, profissional ou social, 

que afeta, diretamente, suas escolhas para o uso da informação e; c) o uso da 

informação é dinâmico, interagindo com os elementos cognitivos, emocionais e 

situacionais do ambiente, que impulsionam o processo de busca da informação, 

modificando a percepção do indivíduo em relação ao papel de informação e os 

critérios pelos quais a informação é julgada, sob um dado assunto. A busca se 
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caracteriza por um processo implementado pelo indivíduo para modificar o estágio 

anterior. 

• Krikelas (1986) – Considera que o comportamento de busca de informação pode ser 

definido como uma atividade que um indivíduo exerce quando se empenha em 

identificar uma mensagem para satisfazer uma necessidade percebida: 

 
A abordagem alternativa ao posicionar informação como algo construído 
pelo ser humano, está visualizando o indivíduo em constante processo de 
construção, livre para criar o que quiser junto aos sistemas ou às situações. 
Essa abordagem se preocupa em entender como as pessoas chegam à 
compreensão das coisas, pesquisando por dimensões passíveis de 
generalizações dessa tomada de consciência (ou de compreensão), e ainda 
em identificar o processo de uso da informação em situações particulares. 
(FERREIRA, 2002, p. 11) 
 

No que se refere aos estudos de usabilidade, Baptista e Cunha (2007) afirmam que 

estes têm crescido em busca de soluções para sistemas de informação automatizados, com as 

páginas da Web e outros tipos de interação, via sistemas amigáveis. O termo usabilidade 

substituiu o termo user friendly que tinha conotações subjetivas. A usabilidade pode, também, 

ser mensurada de acordo com os atributos ergonômicos do produto, em termos do esforço 

mental e atitudes dos usuários e pela forma como os usuários interagem com o produto e sua 

aceitação. 

Em seu artigo “Paradigma social nos estudos de usuários da informação: abordagem 

interacionista”, Araújo (2012) apresenta alguns autores que, recentemente, estão trabalhando 

com outros modelos de “comportamento informacional”, Godbold (2006), bem como 

Tuominen e Talja e Savolainen (2005). Uma breve descrição desses modelos será exposta a 

seguir. 

A autora Godbold (2006) decidiu construir um modelo geral de “comportamento 

informacional” que viesse aliar diferentes contribuições anteriores, como os quatro modelos 

propostos por Wilson no período de 1981 a 1999 e o modelo Sense Making de Brenda Dervin 

que fora desenvolvido a partir de 1983, sendo aperfeiçoado em 2000. Seu objetivo era ampliar 

os modelos propostos para que se pudessem incorporar novas dimensões do problema, como a 

multidirecionalidade do processo e as múltiplas estratégias levadas a termo pelos usuários. 

Nesse caso, o processo que envolve busca e uso da informação deixaria de ser compreendido 

numa perspectiva linear e o usuário como ser ativo construtor dos diferentes caminhos e 

possibilidades. 

Já os autores Tuominen e Talja e Savolainen (2005) propuseram uma perspectiva 

moldada no construcionismo social para o estudo do comportamento informacional, que 
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buscava entender, através da ideia de “construção”, de que forma os usuários eram ativos no 

processo de escolher, determinar os sentidos e usar as fontes de informação; e, por meio da 

ideia de “social”, enfatizar o caráter coletivo, determinado no seio das interações desse 

processo. 

Embora que em seu artigo, o autor Araújo (2012) tenha apresentado um referencial 

teórico com vários autores que criaram modelos de uso da informação, seu objetivo nesse 

texto era aproximar a discussão de Rafael Capurro sobre o “paradigma social” da Ciência da 

Informação com os avanços recentes no campo dos estudos de usuários da informação, e com 

esta aproximação propor o desenvolvimento de uma “abordagem interacionista” para o 

campo. 

A proposta dessa nova abordagem designada como “abordagem interacionista de 

estudos de usuários da informação” se somaria às duas abordagens já conhecidas nos estudos 

de usuários – a abordagem tradicional e a alternativa – como já foi tratado, anteriormente. 

Nesse contexto, “interação” emerge como o conceito-chave de uma nova abordagem 

para os estudos de usuários, capaz de integrar os avanços realizados nas discussões 

contemporâneas dos estudos de usuários e de comportamento informacional com o paradigma 

social da CI. Interação significa “ação recíproca”, onde o fato de uma ação ou influência 

exercida por algo também pode ser afetada por esse algo. 

 
Numa perspectiva interacionista, o usuário não é totalmente determinado 
pelo contexto no qual se insere, nem é totalmente isolado ou alheio a ele; a 
determinação que o contexto exerce existe, é real, mas não é mecânica nem 
absoluta, é interpretada e alterada pelo sujeito. O mesmo vale para o 
significado da informação: ele não está totalmente dado pelo documento 
material, pelos elementos que compõem a “mensagem”, nem é dado 
totalmente pelo usuário – o sentido da informação é resultado tanto de 
determinações da informação como “coisa” quanto das estratégias cognitivas 
operadas pelo usuário na interpretação dessa “coisa”. Igualmente, o usuário é 
social, mas isso não significa nem que ele seja totalmente determinado pelo 
coletivo, nem isolado deste: ele é ao mesmo tempo construtor desse coletivo 
(o coletivo é construído pelos sujeitos concretos que pertencem a ele) e 
também construído por ele. E, por fim, acessar e usar a informação é tanto 
uma ação cognitiva quanto, também, uma ação emocional, cultural, 
contextual – o usuário não é apenas uma “mente cognitiva”, mas o é 
também. (ARAÚJO, 2012, p.149-150) 
 

Na visão do autor, o conceito de interação parece ser capaz de superar algumas 

dicotomias que marcaram o campo dos estudos de usuários: sujeito ativo/sujeito passivo, 

significado na mensagem/significado na mente do usuário, usuário cognitivo/emocional e 

cultural. Na perspectiva interacionista, percebe-se a dimensão, reciprocamente, referenciada 

dos fenômenos e dos elementos que a compõem. Ao estudarmos os usuários da informação e 
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seu comportamento informacional percebemos que o usuário é determinado pelo social, mas 

também que o primeiro não é totalmente alheio ao segundo; implica observar que o 

significado da informação está no documento, mas também pode ser recriado pelo usuário. 

Como nesse artigo o autor propõe essa nova abordagem, ele próprio afirma que o 

plano teórico ainda é insuficiente: é necessária que uma discussão teórica, novas 

problematizações e conceitos sejam efetivamente usados e aplicados nas pesquisas concretas 

para que possam contribuir para uma melhor compreensão dos fenômenos estudados. Sendo 

assim, com o objetivo de evidenciar com mais clareza o que significa fazer uma pesquisa de 

usuários numa abordagem interacionista, analisaram-se pesquisas concretas realizadas com 

usuários da informação, a saber, cinco estudos sobre comportamento informacional de 

prostitutas, fãs de histórias em quadrinhos, bailarinos, presidiários e ouvintes de rádio que 

estão descritos no artigo. 

Retornando à discussão acerca das estratégias metodológicas utilizadas para mapear 

e compreender o comportamento informacional do ser humano na Ciência da Informação, 

destaca-se o modelo de estudo de usuário intitulado “Sense Making Approach”. Como foi essa 

a estratégia metodológica escolhida para estruturar o desenvolvimento da pesquisa, a seguir 

será feita uma explicação mais apurada sobre o modelo Sense-Making, contextualizando-o na 

visão de alguns autores importantes. 

 

5.2.1 A abordagem Sense-Making 

 

A abordagem Sense-Making, pertencente ao paradigma alternativo, foi construída em 

1972 por Brenda Dervin, Ph.D. em Ciências da Comunicação, docente do Departamento de 

Comunicação da Ohio State University, na cidade de Columbus, Estados Unidos. É 

importante ressaltar que, somente a partir de maio do ano de 1983, foi sistematizada e 

propagada, por ocasião do International Communications Associations Annual Meeting,  

tendo também sido feita a publicação do documento contendo a sua base filosófica, 

conceitual, teórica e metodológica (DERVIN, 1983 apud FERREIRA, 1997). 

Ainda comentando sobre a atuação de Brenda Dervin, no artigo “A contribuição de 

B. Dervin para a Ciência da Informação no Brasil”, os autores Araújo e Pereira e Fernandes 

(2009) apresentam os resultados de uma pesquisa que buscou identificar o impacto dessa 

pesquisadora norte-americana na produção científica brasileira em Ciência da Informação, 

com ênfase em suas ideias e sua importância para as pesquisas realizadas na área, e conhecer 

também a temática na qual seus trabalhos mais contribuem. 
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Na pesquisa, buscaram-se referências à autora em todos os artigos publicados entre 

os anos de 2003 e 2007, em sete periódicos nacionais; todos presentes na classificação Qualis 

da CAPES (Ciência da Informação – IBICT; Perspectivas em Ciência da Informação – 

UFMG; Informação & Sociedade: Estudos – UFPB; Datagramazero – IASI/RJ; 

Transinformação – Puccamp; Encontros Bibli – UFSC e Em Questão – UFRGS). Dervin é 

citada em 27 dos 872 artigos analisados. Das 19.577 referências bibliográficas destes artigos, 

42 são de trabalhos da pesquisadora. A sua obra mais citada, Information needs and uses, teve 

16 referências. A maior contribuição da autora se dá no âmbito dos estudos de usuários da 

informação e os comportamentos informacionais. A instituição brasileira com o maior índice 

de citação, acerca dessa autora, é a UFMG e o tipo de citação mais comum é a conceitual. A 

autora é reconhecida como a estudiosa que deu impulso à volta do direcionamento das 

pesquisas ao usuário da informação. Deve-se destacar ainda que, apesar de seus trabalhos 

cobrirem um vasto período de tempo, indo de 1986 a 2003, as citações feitas a Dervin não se 

referem a trabalhos recentemente publicados, isto é, após o ano de 2003. Percebe-se que a sua 

maior contribuição está nos trabalhos mais antigos, o que parece indicar que o que vem 

aumentando é a percepção da importância de seus trabalhos. Tal fato pode ter relação com o 

crescimento, nos últimos anos, de estudos com foco no usuário e de trabalhos sobre design de 

sistemas centrados nos usuários, em que a metodologia Sense-Making tem sido cada vez mais 

utilizada. Enfim, Brenda Dervin tem apresentado considerável influência junto aos 

pesquisadores brasileiros, como também aos pesquisadores estrangeiros que aqui publicam. A 

sua produção científica é utilizada pelos autores para embasamento teórico, proposição de 

reflexões, críticas e definição de metodologias de pesquisa, etc. Uma dificuldade que talvez 

ainda limite a abrangência de seus trabalhos, é que estes não têm sido traduzidos para o 

português (ARAÚJO; PEREIRA; FERNANDES, 2009). 

Ainda conforme esses mesmos autores, a produção científica de Dervin teve sua 

origem no campo da comunicação social e englobava temáticas como metodologia de 

pesquisa na comunicação, comunicação participativa e campanhas de comunicação pública. 

Aos poucos, a autora foi se aproximando da Ciência da Informação, principalmente a partir do 

desenvolvimento da “metodologia Sense-Making”. Essa metodologia é amplamente utilizada 

no Brasil, principalmente na Ciência da Informação, em estudos sobre as necessidades, 

interesses e usos dos meios de comunicação, informação, sistemas de comunicação e 

mensagens de usuários, patrocinadores, público, pacientes, clientes e cidadãos. Para essa 

abordagem, a informação é considerada como uma construção do sujeito, a partir de suas 
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experiências sociais, culturais, políticas e econômicas. Sendo assim, a informação é subjetiva 

e só se torna significativa no contexto no qual está inserida. 

O Sense Making Approach focaliza e procura entender as necessidades de 

informação dos usuários ou o que eles querem dos sistemas, o que obtêm e o que pensam 

sobre esses sistemas. Conforme Ferreira (1997), a base conceitual do Sense-Making foi 

desenvolvida com suporte na teoria de vários estudiosos, como Bruner e Piaget (cognição), 

Kuhn e Habermas (constrangimento das ciências tradicionais e alternativas), Ascroft, Beltran 

e Rolins (teoria crítica), Jackins e Roger (teoria psicológica) e, principalmente, Carter (teoria 

da comunicação) afirmando que o homem cria ideias para transpor as lacunas que lhes são 

apresentadas em decorrência da descontinuidade sempre presente na realidade. 

Ferreira (1997) continua explicando que o modelo Sense-Making tem sido 

considerado como a mais completa e abrangente metodologia de estudo de usuários, sendo 

ideal, eficiente e lógico para mapear as necessidades de busca e uso da informação dos 

usuários e as suas respectivas interações e interferências ocorridas em decorrência das 

situações apresentadas durante o processo de captação da informação. Essa condição, reforça 

a autora, é generalizável porque a situação na realidade é descontínua, difusa e muda 

constantemente. Observa-se que o indivíduo sempre procura uma informação quando se vê 

mediante uma lacuna/vazio/gap, em uma situação de mudança ou até mesmo de caos. 

Destaca-se ainda, que, ao fazer uso da informação, o usuário consegue transpor os vazios que 

aparecem no seu caminho, reduz as incertezas, informa-se, instrui-se. Enfim, faz progressos 

na sua vida individual e social, completando assim, aquilo que seria a base da construção do 

modelo de Brenda Dervin: o trinômio “situação-lacuna-uso”. 

É relevante ainda destacar que a expressão Sense-Making é utilizada por Dervin 

(1983), em dois sentidos: num primeiro, refere-se ao objeto de estudo, ao processo empírico 

através do qual os usuários de informação atribuem sentido às situações em que se encontram 

(às lacunas cognitivas, às necessidades de informação sentidas, ao engajamento no processo 

de busca da informação), bem como às informações que encontram, utilizam e das quais se 

apropriam. Já num segundo, se refere à maneira de estudar o comportamento informacional 

dos usuários, ou seja, ao tipo de metodologia preparada para analisar os processos por meio 

dos quais os usuários atribuem sentido às situações em que se encontram e às informações que 

utilizam. Essa metodologia relaciona-se, diretamente, com o estabelecimento de categorias ou 

tipos ideais de situações, de parada de situação, de busca de informação e de uso da 

informação no contexto das descontinuidades do real, encontradas pelos usuários, no que se 

refere às suas atuações, vivências e experiências. 
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Em relação à experiência, Gasque (2008) reconhece que na visão contemporânea da 

aprendizagem, as pessoas elaboram novos conhecimentos a partir de suas experiências e 

vivências de mundo. Assim sendo, as ideias e o conhecimento científico são produtos de 

esquemas de pensamentos preliminares e de interação atenta entre o sujeito e o mundo, no 

qual ele busca e usa informações que levam à construção de conhecimentos. Nesse raciocínio, 

presume-se que quanto mais experiência os usuários adquirirem com a busca e o uso da 

informação, maior será o impacto no conhecimento construído, produzido. Logo, se torna 

essencial aos membros da comunidade, desenvolver as competências necessárias para buscar 

e usar informações, visando à construção de novos conhecimentos, reiniciando continuamente 

o ciclo de produção científica. 

Segundo as autoras Venâncio e Nassif (2008), a metodologia do Sense-Making, nos 

estudos de busca e uso da informação, está associada ao deslocamento da ênfase que é 

colocada nos sistemas de informação (havendo uma correspondência entre a busca de 

informação e a recuperação dos documentos) para os usuários da informação (onde há 

correspondência entre o sistema e a necessidade de informação). Contudo, Dervin percebe 

que o direcionamento do enfoque para os usuários individuais é dado através da análise dos 

processos de busca e uso da informação como práticas comunicacionais produzidas e 

reproduzidas por diferentes indivíduos, nos diversos contextos nos quais atuam. 

Continuando nessa mesma linha de pensamento, Carvalho et al (2001, p. 2) afirmam 

que:  

 
Nesse processo, do modelo centrado na informação para o modelo centrado 
no usuário, determina-se uma nova linha de estudo e atuação para a 
correlação e inter-relação usuário/informação. O serviço de acesso a essa 
informação ou a gerência de recursos reavalia uma prática já consolidada 
pelas unidades sistêmicas de informação, destacando uma mudança de 
ênfase: da simplória descrição da coleção para o acesso e a disseminação 
informacional. Explicando melhor, dá-se início a busca da informação para 
entendermos a(s) necessidade(s) do indivíduo que, por sua vez, habita um 
tempo mutante, cheio de transformações bruscas em suas esferas sócio-
político e econômicas. 
 

Na visão de Márdero (1997), na busca da informação, os indivíduos constroem 

verdadeiras “pontes”, ou sejam, respostas, tentativas frente ao que não apresenta uma resposta 

clara, para tentar cruzar a lacuna/vazio/gap. Seguindo esse mesmo raciocínio, Ferreira (1997) 

afirma que os indivíduos, criaturas dotadas de inteligência e criatividade são capazes de 

compreender os sentidos das coisas que os cercam, ao se verem diante de dúvidas e 

inquietações cognitivas, e assim, partem para a estratégia de construção de pontes necessárias 
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para transpor os vazios/lacunas/gaps, reduzir ou resolver ambiguidades, para em seguida, 

buscar e utilizar as fontes potenciais de informações úteis para solucionar problemas e/ou 

direcionar seu comportamento, como se pode verificar, na Figura 2. 

 

Figura 2 – A metáfora do “Sense-Making”  

Fonte: Dervin (1992, p. 69). 
 
 

A situação, busca e uso da informação, de acordo com a metáfora do Sense-Making, 

é uma representação do estado cognitivo do ser humano em um movimento de continuidade, 

sempre em frente, como um caminho que é delimitado no tempo e no espaço. Conforme 

Dervin (1998), a ideia da metáfora é que o ser humano passa por diversas etapas e que a 

posição atual do indivíduo será sempre em função de onde ele esteve, de onde está e para 

onde ele vai. De acordo com a autora, o Sense-Making se expressa com uma metáfora central, 

que pode ser entendida como:  

 
[...] a metáfora dos seres humanos viajando através do tempo e do espaço, 
saindo de situações com histórias e com uma instrução parcial, chegando a 
novas situações, lidando com lacunas, construindo pontes através das 
lacunas, avaliando resultados e se movendo. (DERVIN, 1998, p. 39) 
 

Nesse pensamento, pode-se refletir que cada experiência vivida pode ser considerada 

nova, ainda que seja a repetição de uma experiência já vivenciada no passado, pois, estará 

ocorrendo em um momento diferente no tempo e no espaço, o que, será considerado uma 

nova realidade (situação), que implica uma necessidade de informação. O vazio que é 

experimentado (lacuna) pode ser referido à problemática e à diferença entre a realidade 

vigente e a realidade que se deseja alcançar, e como resultado e produto final, está inserido o 

(uso) concreto da informação, com possibilidade de satisfação plena do usuário, configurando 
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assim, nos momentos que correspondem ao ciclo de experiência do indivíduo que passa pela 

situação-lacuna-uso. 

Na concepção das autoras Venâncio e Nassif (2008), o estado cognitivo do indivíduo 

é representado, metaforicamente, como um movimento contínuo, no tempo e no espaço, onde 

o próprio indivíduo vai criar sentido para suas ações e para o ambiente. No entanto, 

constantemente, ele se depara com situações desagradáveis que podem ser: barreiras, dilemas, 

confusões e desordens, que tentam impedi-lo de prosseguir devido à percepção do vazio 

cognitivo. O indivíduo reage tentando compreender tal vazio, e baseado nessa compreensão, 

determina as estratégias para superá-lo. Nesse contexto, as autoras afirmam que a teoria do 

Sense-Making enfatiza: 

a) As situações experienciadas pelos indivíduos em um contexto 
temporal e espacial no qual surgem as necessidades de informação, 
influenciadas pela experiência e pelas histórias de vida do indivíduo; b) 
Os gaps cognitivos enfrentados (necessidades de informação, questões 
que as pessoas têm quando constroem sentido e movem-se através do 
tempo-espaço), que são representados pelas angústias, desordens e 
confusões; c) O uso da informação, ou seja, as pontes ou estratégias 
construídas (ideias, pensamentos, atitudes) para superação dos gaps. 
(VENÂNCIO; NASSIF, 2008, p. 98) 

 
Abrindo um adendo, objetivando fazer a correlação com a figura da Metáfora do 

Sense-Making, apresenta-se nesse momento, a figura que contextualiza a Metáfora da 

Construção de Sentido, conforme descrevem Bax e Dias (1997). Segundo os autores, a 

metodologia estuda quatro pontos fundamentais, presentes em todas as situações de busca de 

informação vividas por seres humanos. “Tais pontos podem ser melhor explicados através da 

metáfora de um indivíduo atravessando uma ponte”. Os pontos são: a situação (S), as lacunas 

(L), os auxiliadores (A) e as pontes (P). 
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Figura 3 – Metáfora da Construção de Sentido 

 
Fonte: Bax e Dias (1997). 

 

Explicando a figura, que também é apresentada por Gonçalves (2012), este assevera 

que dada uma determinada situação de busca de informação, o ponto (S) é caracterizado por 

um conjunto de ideias e conceitos sob a influência das restrições, contexto, experiências e 

história do entrevistado. Já os pontos (L)  vão representar problemas ou lacunas do tipo 

questões, confusões, angústias, que impedem que a pessoa alcance os auxiliadores. Os pontos 

(A) são aqueles conceitos ou ideias que ajudarão a cruzar a ponte sobre as lacunas, ou seja, 

resultados, consequências, impactos, efeitos, usos e utilidade. Finalmente, o ponto (P) 

representa as ideias formadas, conclusões alcançadas, emoções e sentimentos que formam a 

ponte sobre as lacunas e ligam a situação aos auxiliadores. 

Fazendo uma correlação entre as duas figuras (Metáfora do “Sense-Making” e 

Metáfora da Construção de Sentido), fica nítida a existência da situação em ambas. Este seria 

o momento inicial em que o indivíduo vivencia a sua experiência de necessidade de uma 

informação; as lacunas também são evidenciadas em ambas, que correspondem ao momento 

do vazio em que o indivíduo está situado, em meio a tantas opções de buscar a informação 

desejada. É um momento de dúvidas, incertezas, questionamentos; os auxiliadores estariam 

associados ao uso, que é exatamente o momento em que o indivíduo se apropria da 

informação encontrada e essa satisfaz ao seu desejo inicial, de fato faz uso dessa informação; 

e a ponte é responsável por intermediar a situação aos auxiliadores (uso), sendo, portanto, as 

estratégias que foram seguidas para se chegar à informação que tanto se desejava, estratégias 
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que conduziram a conclusões satisfatórias, que geraram emoções e sentimentos de sucesso. A 

ponte, nesse sentido, desfez todo o sentimento de incerteza que havia inicialmente no 

indivíduo. Mas existe, também, a possibilidade de ao se encontrar a informação, esta não 

satisfazer à necessidade do indivíduo, gerando um recomeço no processo de busca da 

informação. 

Voltando à reflexão inicial sobre o Sense-Making, as autoras Venâncio e Nassif 

(2008, p. 97) afirmam que: 

 
Um pressuposto básico da teoria reside na ideia de descontinuidade. 
Segundo Dervin (1992), a descontinuidade é um aspecto central da 
realidade, presente em todas as situações vivenciadas pelo ser humano. O 
indivíduo cria sentido para transpor os gaps cognitivos que lhes são 
apresentados em decorrência da descontinuidade sempre presente na 
realidade, incompleta e inconstante. 
 

Nesse mesmo sentido, para Gonçalves (2008), o Sense-Making fundamentado em 

uma metáfora, advém da ideia da descontinuidade, na qual o ser humano se desloca, através 

do tempo e do espaço, e se depara, constantemente, com uma lacuna/vazio. Este indivíduo ao 

transpor um vazio é capaz de atribuir sentido e se deslocar para uma nova etapa. Segundo a 

autora, essa metáfora gerou o modelo de Dervin, conhecido como modelo de três pontas, 

elaborado sobre o triângulo que representa o trinômio situação-lacuna-uso, conforme 

demonstrado na Figura 4, a seguir: 

 

Figura 4 – O trinômio do “Sense-Making”  

Fonte: Dervin (1992, p. 69). 

 
Pode-se observar através das constatações de Ferreira (1997), e das demonstrações 

de Dervin (1992) na Figura 4, que o ser humano, durante toda a sua vida, passa por 

incontáveis momentos de novas lacunas, necessitando fazer outras buscas e usos, 
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continuamente. Em outras palavras, esse ciclo está em constante movimento. Fica claro que a 

situação seria o componente mais abrangente desse modelo, sendo algo que está em constante 

modificação ao longo do tempo (DERVIN; NILAN, 1986). A necessidade de informação 

surge exatamente nesse contexto temporal e espacial, e estabelece uma ligação entre a busca e 

o uso da informação, na tentativa de resolução e compreensão do problema. 

Com relação à lacuna, a mesma é entendida como o ponto em que o indivíduo não 

compreende total ou parcialmente, levando a interromper sua trajetória, como aponta 

Gonçalves (2008). Ferreira (1997), ainda ressalta sobre a lacuna, que esta pode representar 

uma oportunidade de a informação auxiliar o indivíduo a continuar seu caminho. Já com 

ênfase no uso, ele pode ser definido como o emprego dado ao conhecimento recém-

assimilado, traduzido na maioria dos estudos de usuários como a informação útil (DERVIN, 

1983 apud FERREIRA, 1997). 

De forma mais resumida e sucinta, Dervin (2003) apresenta a situação como o 

contexto temporal e espacial no qual surge a necessidade de informação, estabelecendo o 

período em que a busca de informação vai ocorrer, e se chega ou não à compreensão do 

problema inicial. A lacuna seria definida como um estado anômalo de conhecimento, uma 

situação na qual um indivíduo está tentando chegar à compreensão de alguma coisa, ou seja, 

pode ser analisada como a própria necessidade de informação. O uso é o emprego dado ao 

conhecimento recém-adquirido, ou ainda, a informação útil, podendo ser compreendida como 

aquela que satisfaz a uma necessidade de informação. No decorrer de uma busca de 

informação, cada um dos componentes do triângulo pode ir se repetindo inúmeras vezes, de 

forma cíclica, até que se chegue à resolução do problema que gerou o início da busca. 

De acordo com o exposto, certifica-se que a compreensão da operacionalização do 

trinômio situação-lacuna-uso é essencial ao processo de transferência da informação por 

facilitar o entendimento das necessidades e usos informacionais dos indivíduos. Pode-se, 

também, fazer uma análise da abordagem Sense-Making e observar a sua consonância com o 

enfoque conceitual da Ciência da Informação na proposta de Saracevic (1996, p. 47), quando 

afirma que esta área do conhecimento é: 

 
[...] um campo dedicado às questões científicas e à prática profissional 
voltadas para os problemas da efetiva comunicação do conhecimento e de 
seus registros entre os seres humanos, no contexto social, institucional ou 
individual do uso e das necessidades de informação. 
 

Encerrando a descrição do modelo “Sense-Making”, registra-se, enfaticamente, que o 

mesmo centra suas atenções entre o usuário e as situações de busca e uso da informação, 
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como mostram Dervin e Nilan (1986), ao elencar que os estudos de comportamento de 

usuários, sob esta perspectiva, se caracterizam por: 

 

1) Observar o ser humano como sendo construtivo e ativo; 

2) Considerar o indivíduo como sendo orientado situacionalmente; 

3) Visualizar holisticamente as experiências do indivíduo; 

4) Focalizar os aspectos cognitivos envolvidos; 

5) Analisar sistematicamente a individualidade das pessoas; 

6) Empregar maior orientação qualitativa. 

 

Cabe também ressaltar que o emprego desse modelo ou abordagem, nos estudos de 

comportamento de busca e uso da informação, presume a aceitação de alguns atributos, a 

saber: 

a) individualidade – usuários devem ser tratados como indivíduos e não 
como um conjunto de atributos demográficos; b) situacionalidade – cada 
usuário se movimenta através de uma única realidade de tempo e espaço; 
c) utilidade da informação – diferentes indivíduos utilizam a informação 
de maneira própria; e informação é o que auxilia a pessoa a compreender 
sua situação; d) padrões – analisam-se as características individuais de 
cada usuário, buscando-se atingir os processos cognitivos comuns à 
maioria. (FERREIRA, 1997, p. 53) 
 

Conforme o exposto sobre Estudo de Usuário, e sua ênfase na abordagem Sense-

Making, pode-se observar que, atendendo aos seus objetivos, os estudos de usuários 

constituem-se como uma das mais adequadas formas de se conhecer as unidades de 

informação e os seus usuários, bem como o que se relaciona com serviços e produtos que são 

oferecidos. Somente entendendo as reais necessidades dos usuários, de fato, o fazer sentido na 

informação, é que se pode disponibilizar a informação para seu uso, o que pode proporcionar 

aos usuários, satisfação na realização de suas atividades cotidianas.  

Fecha-se o raciocínio quanto à importância do uso da abordagem Sense-Making 

quando se refere ao fazer sentido (sense-making) e ao não fazer sentido (sense-unmaking) e se 

definir informação/conhecimento como produto desse fazer ou não fazer sentido. Nessa visão, 

o conhecimento é o sentido feito sob uma perspectiva particular num determinado espaço de 

tempo por alguém (DERVIN, 1998). Dessa forma, o fazer sentido é a condição necessária 

para que a informação seja usada e satisfaça a uma necessidade de informação do usuário. 
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5.3 Necessidades, Buscas e Uso da Informação 

 

Depois das reflexões sobre o usuário da informação e estudos de usuários e, focando 

o tema da pesquisa, chega-se ao momento de concentrar a fundamentação teórica nas 

necessidades, buscas e usos de informação. 

Começa-se por entender que na visão de Choo (2006), o estudo das necessidades e 

dos usos da informação é, necessariamente, transdisciplinar, e liga várias áreas de 

conhecimento como a psicologia cognitiva, estudos de comunicação, difusão de inovações, 

economia, armazenamento de informações, teoria organizacional e antropologia social. 

Nos dois tópicos anteriores do referencial teórico, muito já se falou em necessidades e 

usos de informação, portanto, torna-se essencial nesse momento, saber de fato o que se 

entende por estes termos, e nesse sentido, observa-se, inicialmente, a seguinte definição: 

 
As necessidades de informação são muitas vezes entendidas como as 
necessidades cognitivas de uma pessoa: falhas ou deficiências de 
conhecimento ou compreensão que podem ser expressas em perguntas ou 
tópicos colocados perante um sistema ou fonte de informação. (CHOO, 
2006, p. 99) 
 

Baseado nessa definição reconhece-se que, para satisfazer uma necessidade 

cognitiva, torna-se necessário armazenar a informação que responde ao que se pergunta, e 

nesse sentido, a informação tem que satisfazer não apenas às necessidades cognitivas, mas 

também às necessidades afetivas ou emocionais, enfatizando-se que o desempenho das tarefas 

organizacionais, como por exemplo, a tomada de decisões (relacionada ao campo 

profissional), se constitui do principal gerador de necessidades cognitivas. 

Na opinião de Ramalho (2012), o que direciona a busca e o uso da informação é, 

exatamente, a necessidade de informação. Para a pesquisadora, a necessidade de informação 

do indivíduo está relacionada aos papéis desempenhados por este em seu cotidiano, quer 

sejam, de ordem profissional ou particular. De fato, geralmente, o usuário necessita de 

informações que lhe proporcionem melhorias em função de seu trabalho ou para o 

engrandecimento de seu conhecimento particular, direcionado a qualquer área de sua vida. 

Poderia se acrescentar ainda, que toda necessidade de informação surge de um interesse 

pessoal: o indivíduo precisa se interessar por determinado assunto, independente de sua 

natureza, para em seguida, começar sua busca. 

Segundo Sanz Casado (1994, p. 24), “a necessidade de informação, pode ser definida 

como a sensação de carência de algo”. Importante considerar a opinião de Crawford (1978), 
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ao expor que a necessidade de informação é um conceito muito difícil de definir, isolar ou 

medir, pois implica processos cognitivos que podem operar em diferentes níveis de 

consciência e, portanto, podem, até mesmo, não estar claros nem para o próprio usuário. 

Concorda-se com esta afirmação, pois, muitas vezes, o usuário não consegue 

expressar claramente sua necessidade de informação, ou até mesmo não sabe o que está 

querendo naquele momento, e o profissional da informação assume um papel 

importantíssimo, ao auxiliar o usuário na verbalização das suas reais necessidades, e isso o 

ajudará a encontrar, de fato, a informação de que precisa. 

Dando enfoque ao profissional da informação, cabe ressaltar a opinião de Totterdell e 

Bird (1976), ao relacionarem as necessidades de informação à atividade bibliotecária, 

propondo três formas de necessidades: necessidade não expressa (aquela que as pessoas 

sentem, podem ter consciência dela, mas não fazem uso da biblioteca para satisfazê-la); 

necessidade não ativada ou não sentida (por ser a forma mais fácil de avaliar, pode ser 

ignorada, é apreendida pela escola, família, pelos pares, etc.) e necessidade expressa (aquela 

que as pessoas sentem e têm consciência, e explicitam buscando a satisfação; pode ser 

intencional ou não intencional, com relação ao uso de uma biblioteca). 

Outra definição sobre necessidade de informação é fornecida por Nascimento e 

Weschenfelde (2002, p. 2), como sendo “a carência de informação que o indivíduo deve 

suprir para realizar uma pesquisa, para sua educação e atualização pessoal, ou para uma 

tomada de decisão em seu desempenho profissional”. Para as referidas autoras, a necessidade 

de informação vai depender de inúmeras variáveis, e essa necessidade pode vir a ser satisfeita 

ou se transformar numa frustração para o indivíduo. Logo, surge a importância dos estudos 

que objetivam conhecer o perfil dos usuários, saber sobre suas reais necessidades, bem como 

as formas de busca e uso da informação. 

Miranda (2006, p. 106) apresenta uma definição de necessidades de informação, 

como sendo: “um estado ou um processo no qual alguém percebe a insuficiência ou 

inadequação dos conhecimentos necessários para atingir objetivos e/ou solucionar problemas, 

sendo essa percepção composta de dimensões cognitivas, afetivas e situacionais”. 

Com base na definição, concorda-se com a autora, pois, diante de um problema, na 

tentativa de resolvê-lo, e não tendo conhecimento para tal, surge um sentimento de 

necessidade de algo, de incapacidade de resolução, e, junto a esses sentimentos, a necessidade 

de se buscar informação para sair dessa situação de incompetência. Nesse momento, a 

primeira iniciativa do usuário é sair em busca dessa informação. 
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Ainda refletindo sobre as necessidades de informação, são apresentados dois 

entendimentos de necessidade de informação, na pesquisa tradicional e na alternativa, como 

podem ser verificados, a seguir: 

 
Na pesquisa tradicional, a necessidade de informação é vista como o estado 
de necessidade de algo que o pesquisador chama de informação, focada no 
que o sistema possui, e não no que o usuário precisa. Já na pesquisa 
alternativa, a necessidade de informação é quando a pessoa reconhece que 
existe algo errado em seu estado de conhecimento e deseja resolver essa 
anomalia, estado de conhecimento abaixo do necessário, estado de 
conhecimento insuficiente para lidar com incerteza, conflito e lacunas em 
uma área de estudo ou trabalho. (DERVIN; NILAN, 1986, p. 17) 
 

Na concepção de Barros e Saorim e Ramalho (2008, p. 174), a necessidade de 

informação é vista sob a “percepção de um vazio cognitivo, em que perpassa incertezas, 

dúvidas, angústias, todo tipo de manifestação que poderá ou não, canalizar forças no 

indivíduo para transpor tal situação”. 

Os autores consideram que quando o indivíduo se conscientiza dessa necessidade, ele 

a materializa em uma unidade de informação, gerando uma procura, ou uma busca de 

informação para mudar o seu estado de conhecimento. Essa busca pode, portanto, ocorrer de 

forma satisfatória ou não. A informação encontrada pode ser útil, contribuindo para a 

apreensão do conhecimento, ou simplesmente não contribuir para a resolução do seu 

problema inicial, que estava gerando um vazio cognitivo. 

Ainda sob o foco nas necessidades informacionais, Garcez e Rados (2002, p. 16) 

mencionam que “a necessidade de informação é caracterizada pela busca de conhecimentos 

que preencham uma lacuna de informação, essenciais para o suporte às atividades de ensino, 

pesquisa e mesmo profissional”. Nessa busca de conhecimentos, o usuário espera que os 

sistemas de informação atinjam seu principal objetivo que é, simplesmente, conhecer esse 

usuário, compreender sua necessidade, e satisfazê-lo plenamente, ao invés de apenas 

satisfazê-lo. 

A seguir será apresentado o Quadro 2, que resume alguns conceitos sobre 

Necessidades e Expectativas envolvidos no comportamento dos indivíduos na busca de 

informação, que compuseram parte do referencial teórico de dois importantes artigos de 

renomados pesquisadores na área de Estudo de Usuários, a saber, Barros e Saorim e Ramalho 

(2008), bem como Garcez e Rados (2002). 
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Quadro 2 – Conceitos sobre necessidades e expectativas de informação 

 NECESSIDADES  EXPECTATIVAS 
AUTORES  AUTORES  

Drumond (1995); 
Maslow (1970) 

Hierarquia das necessidades 
humanas (fisiológicas, de 

segurança, sociais, de estima e de 
autorrealização). 

Figueiredo 
(1994) 

Relacionou a expectativa à 
probabilidade de algo 
ocorrer, refletindo o 

desempenho antecipado. 
Shera (1977) Necessidade de informação 

essencial à sobrevivência humana, 
sendo a informação, fator 

imprescindível à sobrevivência 
física. 

Oliveira 
Júnior (1994); 
Paim, Nehmy 
e Guimarães 
(1996) 

Atender às expectativas dos 
usuários, considerando-se 

cinco maneiras de gerenciar 
serviços: aprender a atender o 

que é valor para o usuário; 
especificar um sistema 

compatível com as 
necessidades; manter sob 

controle o processo de 
prestação de serviços; prover 

o sistema de informações; 
mensurar os resultados, 
comparando-os entre o 
serviço esperado e o 

percebido. 
Kotler e 
Amstrong (1993) 

Relação da necessidade à 
satisfação como produtos: bens 

físicos, serviços e ideias. 

Cooper et al 
(1998) 

Padrões pelos quais o 
desempenho de um vendedor 
ou provedor de serviços deve 

ser julgado. 
Taylor (1968) Criou uma estratégia de 

diagnóstico de necessidades 
chamada de cinco filtros: assuntos 

de interesse, motivação, 
características pessoais, 

relacionamentos perguntas-arquivo 
e resposta antecipada. 

Garcez e 
Rados (2002) 

Relacionam expectativas com 
o esforço pedagógico por 

parte do pessoal da 
biblioteca; antecipação à 

demanda da clientela; aquilo 
que os usuários esperam em 
termos de bens e serviços. 

Lancaster (1979) Necessidades têm várias 
conotações, em se tratando de 

informações; sugere a necessidade 
de uma busca ampla. 

  

Cole (1998) Estabelece clara definição de 
necessidades para a busca, ou seja, 

a pergunta na forma de frase, 
sentença ou parágrafo. 

  

Kuhlthau (1991) Sistematizou estágios de busca por 
informações, e em cada estágio, o 
usuário completa uma subtarefa 

específica. 

  

Ferreira (1995) Sugere a substituição do termo 
necessidade por busca de 

informação. 

  

Fonte: Barros e Saorim e Ramalho (2008, p. 174-175); Garcez e Rados (2002, p.14-15). Baseado em Silva 
(2012, p. 64). 

 

Entendendo-se que as necessidades de informação geralmente não surgem 

plenamente formadas, mas vão crescendo e evoluindo com o tempo, geralmente o indivíduo 

sente vagamente uma preocupação ou inadequação em seu conhecimento, e isto, poderá levá-

lo à busca de informação. Em suma, a partir da sensação da necessidade de informação, o 
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indivíduo irá prever que tipo de informação será necessária, e julgando ser esta informação 

útil, o mesmo estará preparado para iniciar sua busca. 

Considerando que os interesses individuais dos usuários determinam qual tipo de 

necessidade informacional eles têm, quando em situações bem peculiares, cada usuário 

demanda tipos específicos de informação. Numa visão geral sobre as necessidades humanas 

de informação, Taylor (1968) ratifica que estas necessidades passam por quatro níveis: 

visceral, consciente, formalizado e adaptado. No nível visceral, o indivíduo sente uma vaga 

sensação de insatisfação, um vazio de conhecimento e não consegue exprimi-lo 

linguisticamente; o nível consciente ocorre quando o indivíduo consegue descrever 

mentalmente a sua necessidade, embora essa descrição seja feita na forma de afirmações 

vagas devido à ambiguidade que a pessoa ainda está sentindo. Partindo para o nível 

formalizado, o indivíduo já é capaz de descrever racionalmente a necessidade de informação 

e pode expressá-la através de uma pergunta, ou mesmo, um tópico, ainda que sem saber quais 

fontes de informação estejam disponíveis. Por último, a pergunta formalizada é modificada ou 

reelaborada de uma maneira que seja compreendida ou processada pelo sistema de 

informação. A pergunta, finalmente apresentada, representa a necessidade de informação no 

nível adaptado. 

Quanto mais consciente o indivíduo estiver sobre esses níveis que definem suas 

necessidades, maior chance ele terá de obter a informação que irá satisfazer realmente a sua 

necessidade, sendo considerada informação valiosa, pertinente, significativa ou útil. 

Torna-se oportuno nesse momento, apresentar quatro conceitos registrados por Line 

(1974), ao apontar que os estudos de usuários têm sido mais voltados às necessidades do que 

aos usos ou demandas. Seguem os conceitos: Necessidades: o que o indivíduo precisa ter para 

o seu trabalho, instrução, pesquisa, recreação. Uma necessidade é uma demanda em potencial; 

Desejo: refere-se ao que o indivíduo gostaria de ter, o desejo pode ou não ser traduzido em 

uma demanda a uma biblioteca. Um desejo, como uma necessidade, é uma demanda em 

potencial; Demanda: é o que o indivíduo pede, ou seja, um pedido para um item de 

informação desejada. Uma demanda é um uso em potencial; Uso: é o que o indivíduo, 

realmente, utiliza. Um uso pode ser uma demanda satisfeita, ou pode ser o resultado de uma 

leitura casual ou acidental. Os usos podem ser indicadores parciais de demandas, demandas de 

desejos, desejos de necessidades. Alguns desses conceitos podem ser explicitados na Figura 5, 

a seguir: 
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Figura 5 – Necessidade, desejo, demanda e uso da informação 

Sistema de 
Informação

Demanda

Itens Recuperados

Necessidade

Uso

Meio 
Ambiente

Sistema de 
Informação

Demanda

Itens Recuperados

Necessidade

Uso

Meio 
Ambiente

 
Fonte: Line (1974). 

 

Analisando os conceitos de Line (1974) e observando a sua correlação na Figura 5, 

verifica-se que o indivíduo é influenciado pelo meio ambiente, ou o meio em que vive, e este 

interfere em suas necessidades de informação. Uma necessidade de informação gera dúvidas, 

incertezas, interrogações no indivíduo com relação ao que ele precisa saber para aplicar em 

sua vida no geral; o desejo, embora não apareça na figura, representa aquilo que o ser humano 

gostaria de ter; com relação à demanda, se for entendida como procura, é aquilo que vamos 

buscar, através de informações em qualquer sistema informacional e que pode se traduzir em 

uso; ao recuperar itens informacionais, eles poderão, realmente, ser utilizados e desfazer toda 

a dúvida e incerteza que havia no início do processo. Esse comportamento adquire uma 

constituição cíclica, uma vez que, em toda a sua vida, o indivíduo necessitará, continuamente, 

de informação. Neste caso, numa comparação muito apropriada, poder-se-ia lembrar da 

Metáfora do Sense-Making e observar a semelhança entre esses dois processos de busca 

informacional. 

Voltando à reflexão sobre necessidades de informação, em seu artigo “Os Agregados 

de Informação – Memórias, esquecimento e estoques de informação”, Barreto (2000) cita a 

hierarquia das necessidades humanas, que determina o comportamento dos indivíduos, 

mapeada por Maslow (1970), com o objetivo de indicar os fatores determinantes da 

motivação, desempenho e satisfação no trabalho. Em seu estudo empírico, Maslow apresenta 

uma pirâmide das necessidades humanas e o comportamento associado a cada nível desta 

pirâmide. O esquema foi adaptado para relacionar o que seria, possivelmente, a demanda e a 

oferta de informação, em sua estrutura básica. A pirâmide pode ser observada na Figura 6: 
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Figura 6 – Pirâmide das necessidades humanas 

 
Fonte: Barreto (2000, p. 3). 

 

Na pirâmide das necessidades humanas, o indivíduo se movimenta da base para o 

topo, e só passa de um estágio para o outro, quando tiver satisfeito todas as suas necessidades 

naquele estágio. A configuração da pirâmide indica um maior número de pessoas na base do 

triângulo do que no topo, pois na base da pirâmide haveria as pessoas que procuram satisfazer 

suas necessidades básicas de alimentação, habitação, vestuário, saúde, educação, tendo o seu 

comportamento de perseguir e satisfazer estas necessidades, que representam a segurança de 

existir em um determinado espaço. Sendo assim, procuram informação utilitária para a sua 

necessidade de segurança, ordem e liberdade do medo e da ameaça. 

No próximo estágio, estariam os indivíduos que após terem resolvido as suas 

necessidades de segurança, orientam-se por um comportamento participativo e por uma 

vontade de permanecer nos grupos em que estão inseridos, quer seja na família, no trabalho, 

na comunidade, na igreja, afetivos ou profissionais. Procuram, então, informação que lhes 

traga garantia de permanência nos diversos contextos em que habitam e que querem 

permanecer. A informação é elaborada em proveito próprio e das instituições em que 

participam. 
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Já no topo da pirâmide, estão os indivíduos que, tendo satisfeito suas necessidades 

anteriores, são incentivados por sentimentos de autorrealização e voltam-se à informação com 

compromissos de reflexão, criatividade e realização de seu potencial. Verifica-se que o 

número de indivíduos no topo, é extremamente menor do que na base da pirâmide, pois um 

número bem mais reduzido de pessoas apresenta essas necessidades, ao contrário das 

necessidades básicas que são peculiares a todos os indivíduos. 

Após observar a disposição piramidal e entender o processo em que se configura a 

demanda de informação, deduz-se que o fluxo de informações está agregando qualidade 

(valor) no sentido da base para o topo. 

Nesse sentido, acredita-se que a oferta de informação, ou melhor, a estrutura dos 

estoques, está relacionada à demanda como uma pirâmide invertida, inversamente 

proporcional em termos quantitativos e qualitativos às posições da informação demandada, 

configurando situações de racionamento e excedente de informação nos seus extremos, 

conforme constata-se  na Figura 7. 

 

Figura 7 – As necessidades e os estoques de informação 

 
Fonte: Barreto (2000, p. 4). 

 

A Figura 7 está indicando a tendência histórica de composição dos estoques de 

informação. Grande parte da seleção de informação e toda a ideologia redutora de 

significados da informação estão orientadas para as duas partes superiores da pirâmide. A 
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grande massa de indivíduos na base da pirâmide demanda uma informação inexistente. Como 

a grande massa de informação está direcionada para uma elite informacional, são formados 

excedentes que aumentam o volume da oferta de informação, criando uma crescente 

disparidade com a demanda total e potencial dos estoques de informação, se pensados como 

um todo. Isto significa que os estoques aumentam sempre para uma população que não vai 

consumi-los, proporcionalmente. 

Muito já se falou em busca de informação, mas chega o momento em que esse 

assunto será abordado com mais propriedade. Segundo Choo (2006), uma das primeiras 

pesquisas sobre a busca da informação do ponto de vista do usuário, ao invés do documento 

ou do sistema de informação, foi realizada por Belkin em 1980. Ele observou que as pessoas 

em situações problemáticas, ao buscarem informações, sentiam a inadequação de seu estado 

de conhecimento, estado este, denominado por Belkin de estado anômalo de conhecimento. Já 

tratou-se, anteriormente, sobre esse estado anômalo. 

Outro autor, Tom Wilson, também defendeu uma abordagem centrada no usuário 

para analisar as necessidades de informação e o comportamento de busca da informação. O 

autor acredita que as pessoas constroem seu mundo social, a partir do mundo de aparência que 

os cerca. As necessidades de informação surgem dessas tentativas de dar sentido ao mundo, e 

começam a aparecer do ambiente de trabalho e dos papéis que o indivíduo desempenha na 

vida social, incluindo o profissional. 

Conforme Gasque (2008, p. 154), “a busca da informação relaciona-se ao modo 

como as pessoas procuram as informações que atendam às suas necessidades”. Esse processo 

pode envolver estratégias e motivação para atingir os objetivos, bem como o conhecimento e 

definição de canais ou fontes de informação potenciais, e, principalmente, competências para 

usar tecnologias da informação. 

Nesse mesmo raciocínio, Nadaes e Borges (2008) atestam que o resultado na busca 

de informações é influenciado pelo humor e pelas atitudes do indivíduo face à tarefa de busca. 

Para as pesquisadoras, essa tarefa se constitui em uma série de escolhas únicas e pessoais, que 

se baseiam nas expectativas do usuário, acerca das fontes de informação e estratégias que 

devem ser efetivas ou adequadas para solucionar os problemas iniciais apresentados, que 

foram os responsáveis pela busca. 

Vários outros autores já teorizaram sobre os processos que envolvem o 

comportamento de busca da informação, alguns deles já citados no referencial sobre “Estudo 

de usuários”. Sobre o comportamento na busca da informação, Choo (2006) apresenta 

algumas definições. Numa primeira, ele definiu como sendo a soma das atividades por meio 
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das quais a informação se torna útil. Ainda nesse mesmo sentido, ele afirma que a busca da 

informação é o processo humano e social por meio do qual a informação se torna útil para um 

indivíduo ou grupo. E num terceiro momento, ele define a busca da informação como o 

processo no qual o indivíduo engaja-se decididamente em busca de informações capazes de 

mudar seu estado de conhecimento. 

Ainda segundo o referido autor, a busca de informação ocorre em três estágios, quer 

sejam, no momento em que o indivíduo reconhece as necessidades de informação, que leva à 

busca e, finalmente, ao uso da informação. 

Em seu artigo “Preenchendo as lacunas cognitivas: como as pessoas processam 

informações”, Choo (2004) reforça exatamente o que mencionou no item anterior, 

assegurando que se pode dividir a busca de informação em três processos: experiência de 

necessidades de informação, busca de informação e uso de informação. No artigo, ele faz uma 

análise dos fatores cognitivos, afetivos (emocionais) e situacionais que influenciam cada um 

desses processos e os apresenta através da Figura 8: 

 

Figura 8 – Processos humanos de busca de informação 

 
Fonte: Choo (2004, p. 279). 

 

A busca inicia-se exatamente no momento em que o indivíduo decide se esforçar em 

descobrir, procurar ou encontrar determinada “coisa ou aspecto” que ele precisa entender. É a 

necessidade de informação que está trazendo uma inquietação no estado cognitivo do 

indivíduo. Esse ato de pesquisar, através de uma investigação, torna-se algo fascinante. É na 

verdade, um empenho para conquistar aquilo que procura. É a busca em si, que ocorre nessa 

situação. Quando se encontra, e de fato, se consegue mudar o estado inicial de conhecimento, 

para uma apreensão real desse conhecimento, surge exatamente o uso da informação. É 

quando se experimenta a sensação de realização informacional. 
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Com base no que já foi exposto, afirma-se que o comportamento de busca de 

informação é direcionado para as ações que os indivíduos realizam com o objetivo de 

localizar o que procuram. Para isto, várias atividades precisam ser executadas. Nesse sentido, 

Crespo e Caregnato (2006), em seu artigo “Padrões de comportamento de busca e uso de 

informação por pesquisadores de biologia molecular e biotecnologia”, citam Marchionini 

(1998), quando sintetiza que a busca de informação é composta por diversos estágios que 

compõem um processo, os quais envolvem aspectos relacionados aos sentimentos que 

motivam os indivíduos à sua percepção a respeito da questão que precisam pesquisar. Os 

estágios apresentados pelo autor são os seguintes: Reconhecimento e aceitação do problema 

de informação; Definição e entendimento do problema; Seleção das fontes de informação; 

Formulação da pergunta; Execução da pesquisa; Verificação dos resultados e Extração da 

informação. 

Concordando-se com este posicionamento, percebe-se que esses estágios são 

perfeitamente entendidos e colocados em prática num momento de busca de informação. O 

indivíduo, inicialmente, reconhece e aceita que existe em sua vida, um problema que requer 

informação para resolvê-lo. Em seguida, ele define esse problema e o entende, partindo, 

então, para selecionar as possíveis fontes de informação que lhe ajudem. Formula uma 

pergunta sobre o que quer de fato saber; começa a pesquisar sobre o assunto; analisa os 

resultados da busca que fez e os materiais que conseguiu recuperar e extrai no meio de tantos 

resultados obtidos, o que de fato se encaixa na necessidade do que ele tinha, usa a informação 

para resolver sua dúvida inicial, resolvendo, enfim, seu problema informacional. 

Após o entendimento dos termos “necessidades de informação e busca de 

informação”, centra-se agora, na parte mais importante que é o uso dessa informação, pois, de 

nada valeria para o usuário encontrar a informação procurada e a mesma não ser útil para 

resolver o seu problema. Neste prisma, buscar e usar a informação constituem competências 

cruciais na sociedade da aprendizagem. Choo (2006) considera que é difícil definir 

satisfatoriamente o conceito do uso da informação, mas considerando-o pragmaticamente, o 

indivíduo seleciona mensagens entre um grupo maior de mensagens que recebe ou 

acompanha e ele faz a escolha quando percebe uma relação significativa entre o conteúdo da 

mensagem e a tarefa ou problema que tem em mãos. O resultado do uso da informação é uma 

mudança no estado de conhecimento do indivíduo ou de sua capacidade de agir. Portanto, o 

uso da informação envolve a seleção e o processamento da informação, de modo a responder 

a uma pergunta, resolver um problema, tomar uma decisão, negociar uma posição ou entender 

uma situação. 
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Segundo a ideia de Gasque (2008, p. 154), “O uso da informação compõe-se de 

atividades em que o indivíduo se engaja para apreender a informação e transformá-la em 

conhecimento”. Para a autora, esse processo compreende habilidades intelectuais como 

decodificação, interpretação, controle e organização do conhecimento. As duas primeiras 

habilidades, decodificar e interpretar incluem atividades de leitura e pontes de ligação entre o 

conhecimento prévio e as novas informações. Com relação às duas últimas, controle e 

organização dizem respeito à organização da informação através do uso de instrumentos 

cognitivos como esquemas, mapas conceituais, resumos, elaboração e interpretação de textos. 

Outra definição de uso da informação é a citada por Line (1974): “aquilo que um 

indivíduo aplica efetivamente a algo imediato e concreto”. Aqui, o uso está no sentido de 

aplicação, e envolve você realmente apreender a informação, modificando sua estrutura 

cognitiva e construindo o seu próprio conhecimento. Este é um processo contínuo e recorrente 

durante todo o processo de busca e uso da informação. 

Taylor (1968) propõe oito classes de usos da informação. Essa classificação é gerada 

pela necessidade percebida pelos usuários em determinadas situações de carência de 

informação. Taylor explica que as categorias não são excludentes, de maneira que a 

informação utilizada numa classe pode atender às necessidades de outras classes. As referidas 

classes são: 

 

a) Esclarecimento: a informação é utilizada para criar um contexto ou dar significado a 

uma situação. É usada para responder a perguntas; 

b) Compreensão do problema: a informação é usada de uma maneira mais específica, 

para permitir melhor compreensão de um determinado problema; 

c) Instrumental: a informação é usada para que o indivíduo saiba o que e como fazer; 

sendo as instruções uma forma comum de informação instrumental; 

d) Factual: a informação é usada para determinar os fatos de um fenômeno ou 

acontecimento, para descrever a realidade. O uso da informação factual costuma 

depender da real qualidade da informação disponível; 

e) Confirmativa: a informação é usada para verificar outra informação. O uso da 

informação confirmativa envolve a busca de uma segunda opinião, que venha ou não, 

confirmar a informação existente; 

f) Projetiva: a informação é usada para prever o que provavelmente vai acontecer no 

futuro. O uso dessa informação envolve previsões, estimativas e probabilidade; 
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g) Motivacional: a informação é usada para iniciar ou manter o envolvimento do 

indivíduo, para que ele prossiga num determinado curso de ação; 

h) Pessoal ou política: a informação é usada para criar relacionamentos ou promover uma 

melhoria de status, de reputação ou de satisfação pessoal. 

 

O autor explica, de forma nítida e clara, as referidas classes, e o uso da informação 

em cada classe contribui para a solução de problemas específicos em cada situação vivenciada 

pelo indivíduo. Por exemplo, se o indivíduo precisa de uma informação na classe pessoal, esta 

informação vai promover um sentimento de satisfação para sua vida, ou seja, o uso da 

informação gerou melhorias em sua vida pessoal. 

Pode-se, ainda, analisar algumas nuances estabelecidas por Choo (2006), quando 

destaca que existem três importantes propriedades da busca e do uso da informação. Primeiro, 

ele afirma que o uso da informação é construído, pelo fato de ser o indivíduo quem sugere 

significado e energia à informação fria. O modo como essa informação vai ganhar propósito, 

sentido, vai depender das estruturas cognitivas e emocionais do próprio indivíduo. É ele quem 

especifica os objetivos, presta atenção a sinais minuciosos dentro da informação, coloca em 

prática experiências já vividas em outras buscas de informação. Em segundo lugar, o uso da 

informação é situacional: vai depender do meio social ou profissional em que o indivíduo está 

inserido, do ambiente em que vive e até mesmo do modo de resolver os problemas. Em 

terceiro lugar, o uso da informação é dinâmico em dois sentidos complementares. A 

necessidade, a busca e o uso da informação ocorrem em ciclos recorrentes, que estão 

interagindo sem, obrigatoriamente, uma ordem predeterminada. O processo de busca e uso da 

informação também é dinâmico na forma como interage com os elementos cognitivos, 

emocionais e situacionais do ambiente. Ao mesmo tempo, o contexto em que a informação é 

usada é remodelado pelo fato de serem criados significados, que resultam do uso da 

informação. 

Numa visão de coesão de pensamentos, volta-se a citar o artigo de Choo, 

“Preenchendo as lacunas cognitivas: como as pessoas processam informações”, numa síntese 

final que ele faz através de uma figura, um modelo integrado de busca de informação, onde se 

encontram os três processos, que podem ser integrados em um modelo geral, de como os seres 

humanos buscam informações. 
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Figura 9 – Um modelo integrado de busca de informações 

 
Fonte: Choo (2004, p. 285). 

 

Observando a Figura 9, entende-se que, inicialmente, os indivíduos passam por 

necessidades de informação quando se apercebem das lacunas em seu conhecimento, ou em 

sua capacidade de dar sentido. São incertezas, estresses cognitivos, dúvidas, problemas. Toda 

essa experiência é moldada por fatores cognitivos, afetivos e situacionais. As pessoas têm dois 

caminhos a seguir: ignorar a necessidade ou decidir fechar a lacuna buscando informações. 

Quando resolve buscar informação, começa, então, a seleção das fontes e informações de 

acordo com vários fatores, como qualidade e acessibilidade, complexidade da tarefa e 

interesse pessoal de quem busca. A informação também pode ser recebida de forma 

“acidental”, de forma simples, sem que demande esforços deliberados. O resultado da busca é 

um conjunto muito pequeno do total considerado. O meio como a informação é colocada em 

uso vai depender dos hábitos mentais do indivíduo, de suas respostas emocionais e do 

contexto social e cultural em torno do uso da informação. O resultado final do uso representa 

uma mudança no conhecimento do indivíduo, permitindo que ele perceba uma situação ou 

tome uma determinada atitude. Também deve ser considerado, que tudo isso poderá dar início 

a novas experiências e novas necessidades de informação, de modo que o ciclo é contínuo. 

Recapitulando as ideias do texto, é perfeitamente compreensível que a tríade do 

Sense-Making (situação-lacuna-uso) se constitui em um ciclo que envolve necessidade, busca 

e uso da informação. Essa atitude de buscar informação sempre vai estar presente na vida do 
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ser humano, pois é próprio da sua natureza esse “querer saber” acerca de tudo o que está à sua 

volta, o que desperta a sua curiosidade, ou simplesmente, o que faz parte de sua vida como 

um todo. Encerra-se essa reflexão, com uma citação de Albuquerque e Oliveira e Ramalho 

(2009, p. 125), ao pesquisarem sobre necessidades e usos informacionais, e levantarem a 

seguinte constatação de que:  

 
A informação é necessária e útil para a sobrevivência do homem e que esta o 
estimula a ter uma visão crítica de sua realidade, possibilitando, também, 
uma interiorização, reflexão e assimilação de conhecimentos, capazes de 
darem significados às ações ou atividades desenvolvidas pelo homem. 
 

Assim, pode-se analisar que o comportamento de busca e uso da informação não 

segue um modelo único e, notadamente, deve englobar a experiência humana em sua 

totalidade, quer sejam, os pensamentos, os sentimentos, as ações e o ambiente onde estes se 

desenvolvem. Pessoas diferentes têm necessidades, comportamentos, análises e usos de 

informações, também, diferentes. A redução da incerteza no momento de usar a informação, 

concentra-se em cada usuário e na sua capacidade individual de agregar valor à “informação”. 

Os Estudos de Usuários, base dessa dissertação, têm como sujeitos de pesquisa, 

professores de Ciências. Nesse sentido, torna-se oportuno conhecer a opinião de alguns 

autores que escrevem sobre a ação reflexiva do professor acerca de sua prática educativa, 

compondo o capítulo seis, a seguir. 
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6 PRÁTICA EDUCATIVA E A AÇÃO REFLEXIVA DO PROFESSOR 

 

A noção de prática educativa poderia começar a ser pensada como sendo uma forma 

de conduzir o ensino de um determinado tema; os objetos que seriam utilizados para essa 

finalidade; quais seriam os envolvidos nesse processo e como participariam do mesmo e, por 

fim, que objetivos se pretende alcançar. 

Na visão de Libâneo (1994, p. 16-17): “A educação – ou seja, a prática educativa – é 

um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana necessária à existência e 

funcionamento de todas as sociedades”. Para o autor, cada sociedade deve formar seus 

indivíduos, auxiliando-os no desenvolvimento de suas capacidades físicas e espirituais, 

preparando-os para participarem, de forma ativa e transformadora, nas diversas instâncias da 

vida social. Ele ainda acrescenta que não existe sociedade sem prática educativa, nem prática 

educativa sem sociedade e afirma que a prática educativa é o processo de prover os indivíduos 

dos conhecimentos e experiências culturais que venham a torná-los aptos a atuar no meio 

social e a transformá-lo em função de suas necessidades, quer sejam econômicas, sociais e 

políticas da coletividade. 

Em concordância com o autor, essa prática deve constituir a ação cotidiana dos 

professores, uma vez que se considera estes como os principais responsáveis pelo processo de 

aprendizagem dos alunos, tornando-os cidadãos conscientes de sua importante atuação na 

sociedade. 

 

6.1 A formação continuada do professor  

 

O profissional da educação, em especial, o professor, precisa sentir-se parte 

integrante do processo educativo, objetivando ser um transformador consciente da sociedade. 

Como este objetivo está inserido, normalmente, na função da escola, é comum que ele seja 

alvo de questionamentos no contexto social, qual a função real da escola e como estão as 

práticas dos professores na educação escolar, com ênfase na formação dos discentes. 

Nessa discussão educacional, um dos eixos principais é a formação dos educadores e 

como se configuram suas práticas de ensino. Hoje é uma realidade encontrar professores 

totalmente desmotivados diante das circunstâncias e dificuldades da profissão. Segundo a 

afirmação da autora Aranha (2006, p. 45): “O professor é um profissional e, como tal, além da 

boa formação deve ter garantidas condições mínimas para um trabalho decente”. Infelizmente 

isso não é uma realidade constante na educação, a desmotivação dos professores começa pelo 
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descaso com os baixos salários, bem como, às vezes, o atraso e o não pagamento dos mesmos. 

Ainda, nas escolas são comuns as péssimas condições de infraestrutura, a falta de materiais 

didáticos e pedagógicos, assim como de recursos humanos, e a própria insegurança no interior 

das escolas advinda, muitas vezes, do consumo de drogas por parte dos próprios alunos. 

Nesse sentido, o educador pode ser percebido como um aprendiz, que apresenta 

limitações humanas e que, portanto, é mais do que necessária a discussão em torno de sua 

formação. Baseado na temática de Freire (1996), ele esclarece que a formação docente deve 

causar a indagação no educador desafiando-o à apropriação de saberes que são necessários à 

prática educativa. É essa apropriação de saberes e práticas, por parte do educador, que estará 

diretamente relacionada à vida do educando, conduzindo-o a ser um indivíduo capaz de 

administrar as suas próprias ideias. 

Ao discutir sobre formação de professores, conforme o pensamento de Oliveira 

(2008), acredita-se na necessidade da compreensão de aspectos da educação tais como: 

perceber o profissional como um indivíduo, que luta para realizar sua profissão de educador, e 

o aluno como um ser pensante, capaz de construir juntamente com o educador seu 

aprendizado, estimulando dessa maneira o prazer de estudar. É fato, que o estímulo pelo gosto 

de estudar vem, em muitas das vezes, pela atuação do professor. Particularmente, já ouvi de 

muitos alunos que passaram a estudar e a gostar de determinada disciplina, após o incentivo 

do professor, bem como a sua forma de administrar e lecionar sua disciplina. Já tive alunos 

que hoje cursam graduação em Biologia e em Fisioterapia, e que relatam a minha influência 

em suas decisões por tais cursos, graças à minha atuação em sala de aula como professora das 

disciplinas Ciências e Biologia. Ouvir o testemunho desses alunos foi gratificante demais para 

mim, pois é o reconhecimento de um trabalho realizado com todo empenho e dedicação. Esta 

é uma das grandes alegrias de um educador, saber que teve uma participação essencial na 

formação crítica de seus alunos, tornando-os cidadãos conscientes daquilo que realmente 

querem para suas vidas.  

De acordo com Brandão (1995), a educação faz parte de um todo na sociedade e 

deve ser ofertada para todos. A escola não é o único lugar em que ela ocorre. Nessa assertiva 

é perceptível que a educação está condicionada ao processo de transformação social por meio 

de práticas educativas, e a escola aparece como espaço privilegiado da aquisição dos saberes 

socioculturais historicamente construídos. Ainda na concepção do autor, não há uma forma 

única e nem um modelo específico de educação, mas, ninguém escapa da educação. Todos 

nós dedicamos parte da vida a esse caminho: quer seja para aprender, ou para ensinar, todos 

os dias a nossa vida se entrelaça à Educação. 
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O professor é, por excelência, o profissional da educação que deve buscar sua 

profissionalização naquilo que faz, sua formação deve ser parte integrante da continuação de 

sua pesquisa e aprendizado. Dessa forma, o educador deve se manter em constante pesquisa, 

buscando uma formação continuada, entendendo-a como uma formação sem fim. Nesse 

sentido, concorda-se com Freire (1996, p. 44) quando afirma que “[...], na formação 

permanente dos professores o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática, de 

maneira que se pense na prática de hoje ou de ontem para melhorar a próxima”. Assim sendo, 

haverá sempre a necessidade e o uso da informação por parte do professor em sua prática 

educativa, a sua busca pela informação não vai cessar jamais, haverá sempre algo novo em 

sua sala de aula que o inquietará à busca informacional. Entre essas buscas, também está 

inserida a necessidade de informação para alterar, continuamente, seu estoque de 

conhecimento, atualizando-se nas suas áreas de magistério. 

Esse pensamento também é confirmado pelas autoras Gasque e Costa (2003, p. 55), 

quando dizem:  

 
Sob a ótica do comportamento informacional, os professores atuantes na 
educação básica são entendidos como usuários de informação, na medida em 
que esse comportamento é condicionado por necessidades de informação 
para a sua formação continuada. 
 

Esse enfoque teórico permite uma ponte de aproximação entre os campos de estudo 

da Ciência da Informação e da Educação, pois nessa perspectiva o professor emerge, de fato, 

como um usuário da informação, quando ele se torna um usuário potencial de fontes de 

informação, que podem ser representadas por documentos e eventos (quer sejam, cursos, 

seminários, palestras, congressos, oficinas pedagógicas), além do seu papel nato de 

mediador/facilitador/agente de informação. 

Segundo Pereira e Freire (1998), o professor assume uma função social ao ser 

considerado um mediador na transferência da informação entre um estoque de conhecimento, 

acumulado e disponível na sociedade, e um usuário que necessita de conhecimento no seu 

processo de desenvolvimento pessoal e social. Nesse sentido, o professor ainda pode ser 

abordado, como agente de informação, com possibilidades e barreiras de comunicação. Na 

visão dos autores, o professor atua como agente de informação ou mediador na transferência 

da informação, em um processo educacional que tem o propósito de gerar transformações nas 

estruturas cognitivas de seus usuários (os alunos), na medida em que lhes transmite um novo 

conhecimento. 
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Os autores, acima citados, ainda afirmam que em seu papel social, o professor tem a 

função de formar indivíduos conscientes e competentes, a fim de atuar num mundo em 

transformação a partir de um padrão sociocultural nacional rumo a uma sociedade global. 

Segundo esses autores, é nesse contexto que o processo educacional pode ser colocado na 

perspectiva da transmissão da informação. 

Corroborando com essa reflexão, pode-se observar a seguinte afirmação:  

 
O campo específico de atuação profissional e política do professor é a 
escola, à qual cabem tarefas de assegurar aos alunos um sólido domínio de 
conhecimentos e habilidades, o desenvolvimento de suas capacidades 
intelectuais, de pensamento independente, crítico e criativo. Tais tarefas 
representam uma significativa contribuição para a formação de cidadãos 
ativos, criativos e críticos, capazes de participar nas lutas pela transformação 
social. (LIBÂNEO, 1994, p. 22) 
 

Ainda para este autor, o trabalho docente que se constitui no exercício profissional 

do professor é uma atividade fundamentalmente social, porque contribui para a formação 

cultural e científica do povo; tarefa indispensável para outras conquistas democráticas. 

Cabe ao professor assumir, realmente, a função de transmitir o seu conhecimento, 

através de informações aos alunos, de tal forma que, estes ao se sentirem parte integrante do 

processo educativo, sejam capazes de receber aquelas informações, processá-las, assimilá-las 

e ao apreendê-las, transformá-las em conhecimento. No momento em que o aluno dispõe de 

liberdade para expor suas opiniões acerca de seus conhecimentos prévios, tendo suas dúvidas 

esclarecidas, fazendo seus questionamentos sobre o assunto, e construindo uma ponte entre o 

senso comum e a informação científica ora recebida, ele torna-se o sujeito da própria 

aprendizagem. Sendo portador de saberes e experiências que adquire em suas vivências, este 

aluno pode experimentar grandes transformações em suas estruturas cognitivas. 

 Voltando um pouco às reflexões no campo da Ciência da Informação, cabe ressaltar 

um termo cabível, explorado por Barreto (1996) que é o termo agregados de informação. 

Para o autor, as estruturas de informação são armazenadas ou estocadas no que ele denomina 

de agregados de informação. Estes agregados representam os diferentes estoques que as 

estruturas significantes de informação, disponíveis na sociedade, podem assumir, tais como, 

acervos de bibliotecas ou centros de informação/documentação, bases de dados ou estoques 

em qualquer outro meio eletrônico, redes de informação, ou até mesmo pessoas, que aqui no 

contexto estudado, podem ser representadas por professores. O autor apresenta como funções 

básicas de um agregado de informação, a função de produção da informação e a função de 

transferência da informação. 
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Ainda sob a ótica da Ciência da Informação, ao tratar do que se denomina saber ou 

conhecimento, Marteleto (1995) destaca que esse saber classifica-se e fragmenta-se em 

disciplinas que formam o currículo escolar, ressaltando a atuação do professor nas duas 

funções dos agregados de informação – de produção, enquanto estoque, e de transferência, 

enquanto agente. A autora considera a escola um espaço informacional por excelência e 

afirma, por conseguinte, que ao desenvolver sua atividade de magistério, o professor utiliza 

seus estoques de informação, acumulados através dos processos de formação e atualização 

profissional, objetivando promover a criação de conhecimento nos alunos. 

Pereira e Freire (1998) consideram que, em seu papel social de facilitador da 

transmissão do conhecimento, o professor se coloca como um agregado de informação, um 

espaço existencial onde as funções de produção e de transferência da informação interagem 

para um tipo de atuação profissional que exige a busca regular de informação nas fontes 

disponíveis. Os autores afirmam que o professor assume um triplo papel informacional, quer 

sejam, emissor/produtor, mediador/canal e receptor/usuário da informação. 

Ao considerar o triplo papel do professor, discutindo cada um deles, é notório que 

realmente o professor é um emissor/produtor de informações, pois, ao preparar suas aulas, 

seus materiais didáticos, textos, slides para apresentação de seus temas de aula, resumos de 

conteúdos, etc., ele está produzindo informação. Essa produção advém dos seus estoques de 

informação adquiridos ao longo de sua formação e atualização constantes. Como 

mediador/canal da informação, esse papel é ainda mais nítido. É ele quem media e dirige a 

aula, facilitando o aprendizado de seus alunos; essa é uma tarefa essencial na aprendizagem, 

pois, o entendimento por parte dos alunos vai depender de sua forma de ministrar os 

conteúdos. O professor precisa usar uma linguagem acessível e entendível aos seus alunos. 

Muitas vezes, nos deparamos com depoimentos de alunos, ao dizer que determinado professor 

sabe muito, mas não consegue repassar a sua informação de forma clara e transparente. Na 

função de receptor/usuário da informação, o professor precisa se manter em contato direto 

com as fontes de informação, atualizando suas aulas, fazendo um paralelo com o cotidiano 

dos alunos, e trazendo os assuntos atuais para debate em sala de aula. Essa necessidade de 

atualização por parte do professor, me faz lembrar do meu curso de graduação, quando tive 

um professor, de uma determinada disciplina, que tinha seus apontamentos de aula já 

amarelados pelo tempo, e não conseguia ministrar uma aula se não se orientasse por eles. Nos 

dias de hoje, isto ainda é uma realidade, embora seja lamentável uma situação dessas em 

plena sociedade da informação. Nesse caso, cabe um preocupante questionamento: Onde está 

a importância da atualização profissional para o professor? 
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Uma reflexão sobre essa questão pode ser proferida pelo pensamento de Silva (1996, 

p. 99-100) quando diz: 

 
A formação contínua do professor é um processo que não pode ter um fim, 
considerando-se a natureza do trabalho pedagógico. Ser professor é assumir 
um compromisso com o conhecimento, com a cultura elaborada, renovando-
a e renovando-se por meio dos diálogos travados com as novas gerações. 
Caso o professor pare de ler, de estudar, de interrogar, é bem provável que 
ele fique fora do seu tempo e, por extensão, fiquem também a sua escola e os 
seus alunos. 
 

A atualização profissional, em qualquer que seja a área, é indispensável e, portanto, 

se torna inadmissível, em pleno século XXI, um profissional desatualizado, aquém das 

constantes mudanças e avanços científicos decorrentes da atual sociedade da informação. 

Logo, indiscutivelmente, o professor necessita de informações atuais em sua prática 

educativa, cotidianamente, de tal forma que contribua para a aprendizagem significativa de 

seus alunos. 

 

6.2 Projetos pedagógicos no cotidiano dos alunos 

 

Hoje, o próprio sistema educativo incentiva uma mudança na educação. Uma prática 

educacional diferenciada, que favoreça a realização de projetos de pesquisa, onde o professor 

e o aluno, conjuntamente, se inserem num contexto de atualização. Ao escrever um projeto de 

pesquisa e ao desenvolvê-lo, tanto o educador quanto o educando, se envolvem numa busca 

contínua de informações nas mais diversas e atualizadas fontes. Atualmente, faz parte da 

nossa realidade educativa, a promoção do prêmio incentivador por parte das esferas 

Municipais e Estaduais de Ensino, dos 14º e 15º salários para as escolas e os professores que 

desenvolverem projetos educacionais. As escolas estão se engajando nessa metodologia e 

juntos, professores e alunos, desenvolvem projetos de pesquisa que só contribuem para uma 

aprendizagem mais significativa. 

Diversos autores da didática pedagógica sugerem métodos e técnicas de ensino para 

serem abordados em sala de aula, numa forma de Como Ensinar. Entre esses métodos 

encontra-se, exatamente, o método de projetos. Para Piletti (2003), o método de projetos se 

propõe a transformar as atitudes dos alunos durante o ensino. Nesse método, o aluno deve 

converter-se em um ser ativo que concebe, prepara e executa o seu próprio trabalho, onde a 

tarefa do professor consiste em dirigi-lo, sugerir-lhe ideias úteis e auxiliá-lo quando 

necessário. 
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O autor ainda apresenta os objetivos do método de projetos, como sendo: 

a) Proporcionar ao aluno uma situação autêntica de vivência e experiência; 
b) Estimular o pensamento criativo; c) Desenvolver a capacidade de 
observação para melhor utilizar informações e instrumentos; d) Valorizar a 
necessidade de cooperação; e) Dar oportunidade ao aluno para que 
comprove suas ideias, por meio da aplicação das mesmas; f) Estimular a 
iniciativa, a autoconfiança e o senso de responsabilidade. (PILETTI, 2003, p. 
118-119) 
 

Com relação ao método de projeto de pesquisas, Freire (1996, p. 32), também é claro 

ao ressaltar que “[...] não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. O que o autor 

enfatiza é que essas dimensões andam juntas e não têm como se separarem. Para ele, sem a 

pesquisa, não é possível desenvolver um estudo. Não há como falar que houve novas práticas. 

A pesquisa deve permitir se conhecer o que não se conhece e, depois de desenvolvida, precisa 

ser anunciada ou comunicada. 

Outro posicionamento é o de Demo (2002), ao afirmar que o educar pela pesquisa é 

um desafio, mas se torna compensativo e faz toda a diferença na história do educando. Para o 

autor, é mister desenvolver a face educativa da pesquisa, também para não restringi-la. Ele 

observa que existem momentos de acumulação de dados tais como leituras, materiais, 

experimentos, que não passam de insumos preliminares. No entanto, na pesquisa, se inclui a 

percepção do pesquisador que busca fazê-la à medida que começa e se reconstitui pelo 

questionamento sistemático da realidade, a prática como componente necessário da teoria, e 

vice-versa, englobando a ética dos fins e valores. 

Cabe ressaltar ainda, o posicionamento de Perrenoud (2000, p. 35), quanto à essa 

temática, quando enfatiza que:  

 
Antes de ser uma competência didática precisa, ligada a conteúdos 
específicos, envolver os alunos em atividades de pesquisa e em projetos de 
conhecimento passa por uma capacidade fundamental do professor: tornar 
acessível e desejável sua própria relação com o saber e com a pesquisa, 
encarnar um modelo plausível de aprendiz. 
 

Como principal porta-voz do conhecimento científico, e o mediador e incentivador 

por excelência do processo de aprendizagem do aluno, deve partir do próprio professor o 

desejo de se envolver com projetos de pesquisa, e instigar nos alunos a vontade de resolver 

problemas ou descobrir o novo, praticando o ato de pesquisar. Cabe ao professor incentivar 

seus alunos a pesquisar partindo da resolução de situações-dilema de seus interesses pessoais. 

Para que haja interesse e aprendizado real por parte dos alunos é necessário envolvê-los em 

atividades de certa importância e de certa duração, que garantam ao mesmo tempo, uma 
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progressão visível e resultados notáveis, a ponto de despertar obsessiva vontade de se 

debruçar durante dias, sobre um problema ou uma situação que resiste e que os motive a 

encontrar solução. 

Um aspecto que merece ser destacado, em virtude de sua importância na pedagogia 

de projetos de pesquisa, é que se torna viabilizada a relação dialógica entre professor e aluno. 

Não se concebe na realização de um projeto, uma relação de verticalidade entre educador e 

educando, em que um é o sujeito e o outro objeto. Nessa pedagogia dialógica, ambos são 

sujeitos do ato cognoscente, em que se pratica o “aprender ensinando e o ensinar 

aprendendo”. Há uma mútua relação de dependência entre o professor e o aluno. 

Conforme o pensamento de Freire (1987b, p. 68) “[...], o educador já não é o que 

apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 

educado, também educa”. Para ele, ambos se tornam sujeitos do processo ao crescerem juntos 

e ao derrubarem aqueles antigos “argumentos de autoridade”. Ainda nessa relação dialógica 

entre educador e educando, em outro de seus livros, Freire (1996, p. 23) continua enfatizando 

que “[...] não há docência sem discência”, pois ao mesmo tempo em que um ensina, aprende 

ao ensinar e, quem aprende, ensina ao aprender. Essa é uma possibilidade da reconstrução, 

partindo da realidade do educando, das vivências no seu cotidiano. Dessa maneira, se torna 

visível, o acontecimento da prática educativa, que se faz necessária no aprendizado de 

educandos e no ensino dos educadores. 

A prática educativa pensada e realizada nessa perspectiva, não pode ser, 

simplesmente, uma mudança de comportamento. A realidade é que não tem como separar os 

fatos do cotidiano dos alunos, nem tampouco dos professores, e nem demarcar espaços e 

horários para que o aprendizado aconteça. Na aprendizagem, deve ser aproveitado cada 

momento vivenciado pelos alunos, seja em qualquer lugar ou em qualquer situação. Trazer o 

dia a dia do aluno para a sala de aula é fundamental para a sua aprendizagem. É o professor 

conseguir mediar o ensino, com a vivência de fatos ocorrentes na sociedade pelos alunos. Isto 

me faz recordar um momento vivenciado em minha sala de aula, quando ao explicar 

determinado conteúdo, um aluno, imediatamente, fez uma ligação do mesmo, com o que ele 

estava vivendo numa situação de doença com a sua mãe. Ele apreendeu aquela informação 

que eu estava repassando, ligando-a com a situação vivenciada no dia anterior. 

Dando ênfase à importância da vida cotidiana no processo educativo, cabe ressaltar a 

seguinte assertiva: 

 



99 
 

A vida cotidiana é a objetivação dos valores e conhecimentos do sujeito 
dentro de uma circunstância. É através dela que se faz concreta a prática 
pedagógica, no caso do professor. É tentar descobrir como ele vive e percebe 
as regras do jogo escolar, que ideias vivencia na sua prática e verbaliza no 
seu discurso e que relações estabelece com os alunos e com a sociedade em 
que vive. (CUNHA, 2004, p. 35) 
 

A autora enfatiza a importância de se discutir o cotidiano, na perspectiva de que o 

mesmo está organizado em torno do aqui e do agora, do presente do sujeito. O cotidiano 

produz, através de experiências, diversas formas de perceber a realidade, que perpassam pelos 

sentidos, lembranças e emoções. Cada sujeito é único, com sua história própria que lhe 

permite dar significado à experiência e construir seu cotidiano. Ainda segundo a autora, a 

prática educativa só acontece de fato, quando é analisada e levada a sério, a vida cotidiana dos 

educandos: “O existir na vida cotidiana é estar continuamente em interação e comunicação 

com os outros e os significados próprios são partilhados com os significados das outras 

pessoas, que vivem também o cotidiano” (CUNHA, 2004, p. 36). Essa vivência deve ser 

participativa entre todos; a realidade da vida cotidiana inclui a participação coletiva, pois, 

admite-se que, o mesmo fato pode ter significados diferentes para pessoas diferentes. 

Uma atividade bem simples, que poderia comprovar significados diferentes para um 

mesmo fato vivido por pessoas diferentes, seria solicitar aos alunos de uma turma que 

observassem como acontecia o momento do almoço em sua casa e que descrevesse esse 

momento em forma de texto. Na aula seguinte, convidassem os alunos que quisessem relatar o 

texto que haviam escrito. Com toda certeza, cada texto teria peculiaridades específicas para 

um mesmo fato – o almoço em família. 

Analisando com mais profundidade o que se entenderia por “vida cotidiana”, Muñoz 

(2004, p. 49) frisa que esta deveria ser entendida como: 

 
Aquela em que o ser humano se objetiva, se conhece. Aquela que realiza 
uma função de mediação entre o ser humano e a sociedade, entre a natureza 
e a sociedade e, sobretudo, entre a Educadora, o Educador e o(a) outro(a), 
com a qual se garante a relação educativa e se evita a relação dual ou 
fusional. Aquela que permite ao indivíduo ou ao grupo apropriar-se de suas 
capacidades fundamentais, de seus afetos, de seus modos de comportamento, 
com os quais transcende a própria pessoa e o próprio ambiente. Aquela que 
permite alcançar a unidade da personalidade. 
 

Muñoz continua a sua reflexão sugerindo que talvez uma vida cotidiana, assim 

entendida, tivesse de ser apoiada por uma Pedagogia da Vida Cotidiana. Dessa forma, ele a 

concretiza (em alguns pontos) como uma ciência que: 
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Demonstra que a vida do ser humano passa essencialmente pelos momentos 
triviais, pequenos, latentes de sua vida cotidiana; Entende a vida não como 
rotina, mas como o que existe quando se produz, detecta e partilha vida; 
Tenta a libertação do cotidiano a partir de uma busca de novas leituras; 
Expõe para nós a profunda relação que existe entre as funções da educação e 
a vida: produzir prazer, produzir poder, permitir que cada indivíduo escreva 
a própria história, permitir que cada indivíduo adquira a própria identidade; 
Permite-nos não apenas trabalhar os momentos comuns, mas enriquecê-los e, 
além disso, provocar momentos difíceis com intenção estruturante ou 
reestruturante; Facilita passar do princípio de realidade ao princípio de 
crescimento; Potencializa mais a pergunta que a afirmação do profissional, 
como apoio à participação cidadã (ninguém pergunta se antes não se 
pergunta). (MUÑOZ, 2004, p. 49-50) 
 

Comentando alguns desses pontos no processo educativo, a Pedagogia da Vida 

Cotidiana, ao expor a relação existente entre as funções da educação e a vida, me chama 

atenção quanto ao produzir prazer. O prazer pelo aprender algo é muito gratificante, não há 

como expressar, por exemplo, um adulto que está sendo alfabetizado fora de faixa etária. 

Quanta alegria em conseguir ler uma frase, conseguir entender o seu significado; o produzir 

poder, ao se sentir conhecedor de determinado assunto ou tema, é poder falar com autoridade, 

expor sua opinião acerca daquele conteúdo; é você como aluno escrever a sua própria história, 

a partir do conhecimento adquirido na fase escolar; adquirir a própria identidade, quem sou eu 

nessa sociedade? Qual o meu papel? Onde posso influenciar com a minha participação? É 

transformar um momento comum em um momento enriquecedor, é ter a capacidade de 

reestruturar uma situação contornando-a para melhor. É administrar uma fase real de sua vida, 

de tal forma que cresça com aquela determinada situação; é o aluno ter o direito ao 

questionamento em sala de aula e não apenas se guiar, de se orientar pelo que o professor diz.  

É ter o seu direito à exposição de ideias. 

Estabelecendo uma correlação com a Pedagogia da Vida Cotidiana, no que diz 

respeito a uma ciência que potencializa mais a pergunta que a afirmação do profissional, 

como apoio à participação cidadã, Melo Neto (2011) apresenta alguns posicionamentos de 

Paulo Freire na tentativa de superação de práticas educativas conservadoras, ao desenvolver 

uma rigorosa crítica, caracterizando-a como educação bancária. Segundo Melo Neto (2011), 

o desafio que se apresenta é a superação dessa lógica estabelecida nas práticas educacionais e 

culturais domesticadoras. Ele caracteriza o trabalho de Freire como um trabalho filosófico-

educativo, ao direcionar-se para a substituição desse tipo de experiência educativa por uma 

ação cultural humanizadora entre educadores e educandos, entre falantes e ouvintes. Se 

alguém fala, se pergunta algo, é porque alguém escuta, responde. Nessa relação, 

obrigatoriamente, acontece um diálogo.  
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Nessa pedagogia dialógica de Freire, não seria possível a educação problematizadora 

romper com os esquemas verticais típicos da educação bancária, sem superar a contradição 

entre o educador e os educandos, bem como não seria possível fazê-lo sem acontecer o 

diálogo. Para Melo Neto (2011, p. 112), é “Pelo diálogo, que o educando pode se preparar 

para a captação do mundo e intervenção nele, superando a situação de mero espectador, 

acomodado às prescrições de outros ou mesmo, julgando-as como suas”. 

Para entender um pouco sobre a educação bancária, nessa perspectiva, a educação 

se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e, o educador, o 

depositante. Eis aí a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que 

se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Segundo 

Freire (1987b, p. 59), a crítica que se faz a essa concepção “bancária” da educação, é porque 

nela:  

 
a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; b) o 
educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; c) o educador é o 
que pensa; os educandos, os pensados; d) o educador é o que diz a palavra; 
os educandos, os que a escutam docilmente; e) o educador é o que disciplina; 
os educandos, os disciplinados; f) o educador é o que opta e prescreve sua 
opção; os educandos, os que seguem a prescrição; g) o educador é o que 
atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na atuação do 
educador; h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, 
jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; i) o educador identifica a 
autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe 
antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às 
determinações daquele; j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os 
educandos, meros objetos. 

 
Não se concebe mais um tipo de educação desses em nossos dias. O que é sugerido 

pelo próprio Freire é uma educação libertadora, que implique a superação dessa contradição 

educador-educandos, de tal maneira que se façam ambos, simultaneamente, educadores e 

educandos. 

Em seu livro “Educação como prática da liberdade”, Freire (1983, p. 5) transmite: “A 

visão da liberdade [...] é a matriz que atribui sentido a uma prática educativa que só pode 

alcançar efetividade e eficácia na medida da participação livre e crítica dos educandos”. Na 

visão do autor, a educação das massas deveria ser uma educação que, desvestida da roupagem 

alienada e alienante, fosse uma força de mudança e de libertação. Considera, também, a 

necessidade de uma ampla conscientização das massas brasileiras, por meio de uma educação 

que as colocasse numa posição autorreflexiva e de reflexão sobre seu tempo e seu espaço. 

Nesse sentido, a conscientização seria, de fato, uma das tarefas principais de uma educação 
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libertadora que respeite o ser humano como pessoa, logo, com direito a se posicionar 

expressando a sua opinião na sociedade. 

Nessa perspectiva, não se admite nunca o trabalho docente como unidirecional. Uma 

educação libertadora rompe com todas as características peculiares da educação bancária. 

Numa relação democrática entre educador e educandos, ambos têm o direito de expor suas 

opiniões e intervir no processo educativo sempre que sentirem necessidade, inclusive, o aluno. 

Proporcionar ao aluno a oportunidade de expor suas ideias, de falar sem ser criticado, de 

participar do processo educativo contribui para a construção de seu próprio conhecimento de 

maneira mais eficaz, ao criar significado ao conteúdo que está sendo estudado. Uma opinião 

dentro desse enfoque é a de Libâneo (1994, p. 250), quando assinala que “O professor não 

apenas transmite uma informação ou faz perguntas, mas também ouve os alunos. Deve dar-

lhes atenção e cuidar para que aprendam a expressar-se, a expor opiniões e dar respostas”. 

O bom relacionamento na sala de aula é muito mais importante do que as cortinas e 

paredes coloridas, do que os espaços disponíveis para recreação, ou até mesmo, do que a 

variedade de métodos e recursos instrucionais utilizados. Os recursos didáticos, os 

procedimentos de ensino, o conteúdo, as atividades práticas, os exercícios podem ser valiosas 

fontes de incentivo na aula, mas a maior fonte mesmo, é a personalidade do professor. Um 

professor amigo, simpático, que compreende, que escuta, que dá atenção, que se importa com 

a vida do seu aluno, que através de seu entusiasmo, encontra maneiras próprias de comunicar 

e ensinar, se torna um componente essencial no processo ensino-aprendizagem de seus 

educandos. O professor, como líder de sua sala, é o grande responsável, tanto pelo bom 

relacionamento, quanto pela motivação e incentivo pelos estudos; sua influência na sala de 

aula é singular. A criação de um clima que favoreça ou não a aprendizagem depende muito 

dele. 

Na concepção de Piletti (2003), a motivação consiste em apresentar a alguém, 

estímulos e incentivos que lhe favoreçam determinado tipo de conduta. Para o autor, em 

sentido didático, motivar é oferecer ao aluno, os estímulos e incentivos próprios, a fim de 

tornar a aprendizagem mais eficaz. 

Na realidade do dia a dia da sala de aula, motivar os alunos, nem sempre é tarefa 

fácil, ou até mesmo, nos motivarmos, é uma tarefa um tanto difícil. Muitas vezes, o professor 

até conhece as teorias e técnicas de motivação da aprendizagem, mas, ele mesmo, não está 

motivado para ensinar. “Melhorar a qualidade e a motivação dos professores deve, pois, ser 

uma prioridade em todos os países” (DELORS, 2006, p. 159). Segundo o autor, indicam-se 

algumas medidas para consegui-lo: Recrutamento, Formação inicial, Formação contínua, 
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Professores de formação pedagógica, Controle, Gestão, Participação de agentes exteriores à 

escola, Condições de trabalho e Meios de ensino. Diante do exposto, cabe analisar o 

posicionamento do autor quando descreve: 

 
É evidente que melhorar a qualidade dos professores, do processo 
pedagógico e dos conteúdos do ensino não deixa de levantar diversos 
problemas cuja solução não é fácil. Os professores reivindicam, e com razão, 
condições de emprego e um estatuto que testemunhem o reconhecimento de 
seus esforços. É preciso dar-lhes os instrumentos de que necessitam para 
poderem desempenhar melhor as suas várias funções. Em contrapartida, os 
alunos e a sociedade no seu conjunto têm o direito de esperar deles que 
cumpram a sua missão com dedicação e com um profundo sentido de suas 
responsabilidades. (DELORS, 2006, p. 165-166) 
 

Como professora, defendo sempre essas duas classificações muito cabíveis pelo 

autor. É notório que todo educador lute por seus direitos, reivindique por melhores condições 

de trabalho, por segurança nas escolas, por salários mais dignos, por uma formação 

continuada, etc., mas os alunos e a sociedade, em geral, não podem ser prejudicados pelo não 

cumprimento de suas responsabilidades como profissional. O aluno está na escola para 

aprender, e é obrigação do professor ensinar e se esforçar para que o seu papel surta o efeito 

desejado. A forte relação estabelecida entre professor e aluno, entre o ensinar e o aprender, 

constitui o cerne do processo pedagógico. E para o professor que ama o que faz 

independentemente de suas dificuldades e dissabores, não existe nada mais gratificante em 

sua profissão, do que contemplar o sucesso de sua prática educativa, ou seja, o aluno disposto 

a aprender e construindo a sua aprendizagem de forma eficaz. 

 
Condições de trabalho que garantam ao professor um salário digno, 
valorização profissional, ambiente adequado e seguro, possibilidade de 
formação permanente, tempo para reflexão, estudo e elaboração de seus 
materiais de trabalho são necessários, mas não suficientes para sua 
realização. Ver seu trabalho apresentar resultados é ver os alunos 
aprendendo e gostando de aprender. (DELIZOICOV; ANGOTTI; 
PERNAMBUCO, 2009, p. 152) 
 

Assim sendo, o professor se torna agente de uma educação que contribui para a 

autonomia dos alunos, onde estes participam do processo educativo porque se sentem 

envolvidos e não por imposição de seus responsáveis. O trabalho, a partir da conscientização 

sobre a importância da educação formal na vida dos alunos, é uma tarefa imprescindível nas 

escolas nos dias atuais, e esse papel precisa ser desempenhado pelos educadores em íntima 

relação com a reflexão sobre suas práticas pedagógicas. 
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6.3 O processo educativo 

 

O professor quando se sente, de fato, parte integrante do processo de aprendizagem 

do aluno, como mediador por excelência, ele busca nessa relação pedagógica, também a sua 

relação pessoal. Ele sente a necessidade de ver que há retorno no seu trabalho, e que este é 

valorizado. Ele reflete sistematicamente sobre seu fazer, a fim de não repetir suas vivências 

anteriores como aluno, ou mesmo suas experiências negativas com seus professores em sua 

vida acadêmica. 

Numa ação assim reflexiva sobre a sua prática educativa, considera-se que: 

 
[...] o conhecimento dos professores não é algo fixo, mas sim que está 
formado de histórias pessoais e profissionais e de circunstâncias ecológicas 
em que têm lugar as ações docentes. [...] o conhecimento e o 
desenvolvimento docente estão influenciados por três categorias principais 
de experiências (a história da vida privada, as experiências de ensino e as 
experiências como aprendiz na escola); o conhecimento de cada professor é 
único; para um ótimo desenvolvimento profissional, o professor necessita 
conhecer a si mesmo e captar em profundidade seu estilo pessoal e 
profissional. (GONZÁLEZ MONTEAGUDO, 2011, p. 67-68) 
 

Ao conhecer a si mesmo, e captar seu estilo pessoal e profissional, é que o professor 

precisa efetivamente refletir sua prática pedagógica. É necessário lutar, muitas vezes, contra a 

sua própria história de vida, esquecer momentos vividos que talvez influenciem, 

negativamente, em sua sala de aula, suas experiências de ensino que podem ter deixado 

marcas traumáticas em seu interior. E como já mencionado anteriormente, as experiências 

com professores em sua vida estudantil, muitas delas afloram e ainda que, inconscientemente, 

tentam nortear a prática docente com seus alunos, numa condição de “descontar” aquilo que 

um dia fora por ele vivenciado. 

Seguindo esse mesmo enfoque, o autor Tardif (2000, p. 13) explicita que “[...], uma 

boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre 

como ensinar provém de sua própria história de vida e, sobretudo, de sua história de vida 

escolar”. O autor segue dizendo que, muitas vezes, se torna inevitável para quem está em sala 

de aula recorrer diretamente a essas lembranças e referências, na hora de fazer as escolhas 

pedagógicas. Mas, cabe ao professor, somente a ele, uma autorreflexão de sua conduta frente 

aos seus alunos. 

Numa mesma visão de encadeamento de opiniões, Salla (2013) comenta que os 

aspectos da personalidade do educador, que são adquiridos ao longo de seu percurso 

individual, podem surgir em diversas situações, quando, por exemplo, o professor tem uma 
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relação afetiva com o tema que vai ministrar e tenta despertar a mesma afinidade nos seus 

alunos, usando isso em favor da aprendizagem. Para a autora, esses fatores relacionados à 

identificação do professor com o objeto de estudo e seu repertório pessoal contribuem para o 

enriquecimento do trabalho pedagógico. 

Retomando a reflexão de González Monteagudo (2011), o primeiro e fundamental 

caminho da educação emocional do educador reside na reeducação desse profissional, a fim 

de que ele possa desenvolver melhor, o seu trabalho pedagógico. É necessário atuar sobre os 

educadores, combinando as dimensões cognitivas e afetivas do ensino, melhorando assim, a 

sua ação docente. 

No processo de reeducação do professor, quanto à importância do seu papel social na 

vida do educando, cabe a ele se perguntar quantas vezes, ao tomar decisões importantes no 

decurso de sua vida, o número de alunos que foi influenciado, ainda que em parte, pelo que 

aprendeu com determinado professor? Isso é muito sério: a nossa responsabilidade como 

educadores é, extremamente, significativa. Nesse sentido, Delors (2006) enfatiza que o 

trabalho do professor não consiste, simplesmente, em transmitir informações ou 

conhecimentos, mas em apresentá-los sob a forma de problemas a resolver, situando-os num 

contexto e colocando-os em perspectiva, de tal forma, que o aluno possa estabelecer a ligação 

entre a sua solução e outras interrogações mais abrangentes. Sendo assim, a relação 

pedagógica visa o pleno desenvolvimento da personalidade do aluno no respeito pela sua 

autonomia. 

Numa outra visão sobre a importância do processo educativo, cabe ressaltar que: 

 
O processo educativo tem o objetivo de fazer com que os filhos dos homens 
possam elaborar múltiplas capacidades que são e serão indispensáveis no 
desconhecido de sua existência futura. No adulto, seu objetivo é trabalhar 
com o inacabado de toda pessoa no lugar de seus limites. As capacidades 
visadas no campo educativo são estruturais, ligadas à estruturação psíquica e 
relacional da pessoa humana e são necessárias para a existência de todo 
sujeito. (MARPEAU, 2002, p. 157-158) 
 

Ainda para o autor, o processo educativo se configura como um trabalho da saída 

daquilo que representa uma captação para o sujeito, na tentativa de torná-lo autor de seus 

modos de ser e de seus projetos, a partir de sua história, inserido em sua realidade, nos planos 

afetivo, relacional, familiar e social. 

Refletindo nessa linha de pensamento, é relevante considerar a contribuição de Salla 

(2013), quando afirma que as referências que as crianças e jovens trazem para as aulas, seus 

saberes, interesses e comportamentos se traduzem em fontes de apoio para o professor 
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aprimorar sua prática, incorporando novos elementos e desconsiderando aqueles que julguem 

inadequados ao aprendizado dos alunos. Sendo assim, haverá o cuidado em considerar o 

conhecimento prévio do aluno, de tal forma, que suas informações iniciais possam estar 

interconectadas com o conhecimento científico estudado, a fim de que essa ponte seja 

elaborada pelos próprios alunos. 

Ensinar sob esse enfoque, passou então a “significar”, a estimular os alunos a 

confrontarem-se com informações relevantes no âmbito da relação que estes estabelecem com 

uma realidade, de tal maneira que os capacite a reconstruir os significados que são atribuídos 

a essa realidade e a essa relação. Não se admite o aprendizado sem haver o confronto entre os 

saberes e o conjunto de significados que cada sujeito é capaz de construir. 

Numa linguagem bem moderna, e numa metáfora com “o antigo”, Antunes (2011) 

em seu livro Professores e Professauros faz uma alusão a professores de outros tempos, que 

se identificam pela dificuldade em incorporar o novo, pela exasperação com que seguram a 

tradição de não mudar, pela raiva que guardam dos que sempre estão aprendendo. Enfim, pela 

teimosa vontade de olhar a criança, o aluno de hoje e pensar que são exatamente iguais ao que 

eles foram um dia. 

Colocando em foco a prática educativa, pode-se fazer um paralelo quanto ao 

posicionamento desses dois tipos de profissionais assim tão díspares, que o autor chama de 

“professores” e de “professauros”. Citam-se dois momentos importantes na vida escolar, com 

algumas diferenças essenciais entre os dois: 

 
Quanto ao ano letivo que se inicia – Para os professores, uma oportunidade 
ímpar de aprender e crescer, um momento mágico de revisão crítica e 
decisões corajosas; para os professauros, o angustiante retorno a uma rotina 
odiosa, o eterno repetir amanhã tudo quanto de certo e de errado se fez 
ontem. Quanto às aulas que deverão ministrar – Para os professores, um 
momento especial para propor novas situações de aprendizagens pesquisadas 
e através das mesmas provocar reflexões, despertar argumentações, 
estimular competências e habilidades; para os professauros, nada além que a 
repetitividade de informações que estão nos livros e apostilas e a solicitação 
de esforço agudo das memórias para acolher o que se transmite, ainda que 
sem qualquer significação e poder de contextualização ao mundo em que se 
vive. (ANTUNES, 2011, p. 13-14, grifo nosso) 
 

Nessa visão do autor, para o professor, começar um novo ano escolar é sempre 

cabível analisar e avaliar a sua postura profissional, e tomar decisões radicais nas quais se 

precisa mudar; já para os “professauros”, apenas continuar no marasmo de repetição de tudo o 

que foi feito, não importando se certo ou errado. Com relação à ministração das aulas, na 

atitude do professor, é recomendável estimular situações de aprendizagens que instiguem 
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reflexões, e agucem competências e habilidades em seus alunos; enquanto que para os 

“professauros”, transmitir informação e cobrar a memorização destas por parte dos alunos, 

sem contextualizá-las ao cotidiano de suas vidas. Infelizmente, o que se observa em pleno 

século XXI, é que na grande maioria das escolas, principalmente, as públicas, a grande 

participação é de “professauros”, que parecem ter parado no tempo e não ter visto que o 

momento educacional requer novas práticas, novas atitudes, novas reflexões, frente ao 

processo pedagógico. 

É importante ainda, ressaltar alguns fundamentos que diferenciam professores de 

“professauros”, na percepção de Antunes (2011, p. 20-21): 

 
a) a certeza da autonomia do educando e o aplauso a suas iniciativas pessoais 
como eixo central da educação de qualidade; b) a certeza de que os alunos 
são diferentes e, portanto, aprendem de forma autônoma e diferenciada, 
conforme estilos que jamais se generalizam; c) a certeza de que a 
curiosidade natural do aluno constitui o foco de seu interesse em torno dos 
quais as situações de aprendizagem se definem; d) o direito ao protagonismo 
do aluno que propõe sua participação ativa na gestão do processo de 
aprendizagem e cooperação; e) a certeza de que a passividade do aluno se 
opõe à sua aprendizagem e, dessa forma, a valorização de métodos 
centralizados nos interesses e nas necessidades físicas, cognitivas, 
emocionais e sociais dos alunos; f) a valorização das atividades ao ar livre e 
a compreensão de que a aprendizagem de sala de aula se associa aos 
experimentos realizados em oficinas e laboratórios, às aulas de campo e 
muitas outras atividades cotidianas no ambiente que as envolve; g) a 
articulação entre a vida intelectual e o desenvolvimento de competências que 
não dispensam atividades materiais e sociais que valorizam a dignidade de 
toda forma de trabalho; h) a certeza de que é a educação meio essencial para 
capacitar as crianças a desenvolverem plenamente suas aptidões e 
competências pessoais; i) a certeza de que o castigo e todo e qualquer ato 
que vise cercear a espontaneidade do aluno deve ser banido. 
 

Seria essencial para o processo educativo, que nossas escolas estivessem repletas de 

professores e não de “professauros”, mas é bem verdade, que o número de “professauros” 

suplanta em muito o de professores. Outro fator preponderante na realidade das escolas, 

notavelmente, as públicas, é que se observa uma dicotomia na conduta dos professores que 

lecionam em escolas privadas e públicas ao mesmo tempo. Na escola privada, o professor 

veste, de fato, a “camisa” da Educação, na realidade, às vezes, pela imposição ou cobrança. Já 

no funcionalismo público, sua conduta é de fazer vergonha: sobra descompromisso com a 

escola e com os alunos, além do não envolvimento com as atividades extraclasses que são 

oferecidas. Infelizmente, é um verdadeiro descaso com sua profissão, mas os concursos 

públicos estão enchendo os cofres das instituições: todo mundo quer passar num concurso e 

ser professor da rede pública. Que realidade cruel! O professor que reflete sobre sua prática 
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educativa dia após dia, jamais agirá assim. A sua profissão é uma só. A sua conduta como 

profissional deve ser única, independente de onde ele ministra suas aulas; o compromisso 

social com os alunos e com a sociedade não varia, ele assume um caráter indissociável. 

Cabe ao verdadeiro professor reconhecer a importância de sua profissão, e valorizá-

la. Ninguém vê uma pessoa sem a devida qualificação exercendo a função da Medicina, da 

Engenharia Civil, da Enfermagem. Atitude correta. Mas, no magistério é diferente: todo 

mundo pode exercer, até quem não tem qualificação para tal atividade. Isto é um reflexo da 

desvalorização pelos próprios professores. De acordo com Antunes (2011, p. 23): “Professor é 

profissional e como competência jamais se improvisa, não se concebe que verdadeiras aulas 

sejam transmitidas por trabalhadores de outras profissões”. Segundo o autor, outros 

profissionais podem até passar informações, no entanto, jamais provocariam a verdadeira 

aprendizagem. 

Como é maravilhoso para o aluno assistir a uma “boa aula”. Saindo um pouco da 

posição de professora para a posição de aluna, me recordo de quantas aulas excepcionais 

assisti ao longo de minha vida acadêmica. Foram aulas em que não víamos o tempo passar, a 

atenção estava tão voltada às informações que estavam sendo repassadas que nada fora desse 

momento teria importância. Trazer cativos a atenção e o pensamento dos espectadores não é 

tarefa fácil para qualquer que seja o profissional que comunica algo. Para o professor é uma 

tarefa ainda mais difícil, pois o dia a dia da escola se torna uma rotina, e atrair o aluno no 

meio de uma rotina é um desafio. 

Na visão de Antunes (2011), uma aula é excelente, no Brasil ou em qualquer outro 

lugar do mundo, quando alcança com facilidade seu objetivo principal, essencial, que é ajudar 

o aluno a construir a sua própria aprendizagem. O autor segue fazendo um acróstico que 

relaciona cinco elementos, atributos que classificam uma aula como “excelente”. O acróstico 

“PLACA”, numa comparação com o ato esportivo (“gol de placa”) sinalizando a ideia de que 

esse ato, por sua genialidade e singularidade, merecia uma placa. Em sua reflexão, o autor 

sugere que os cinco atributos devem se fazer presentes em toda aula, em qualquer conteúdo 

que se construa e para qualquer nível de ensino. Esses atributos seriam: 

 

� P – PROTAGONISMO. É o aluno ser o protagonista essencial em toda aula, uma 

vez que, ele é o eixo do processo educacional. 

� L  – L INGUAGEM. Não existe possibilidade de reter aprendizagem sem falar, 

tanto consigo mesmo como com os outros, discutindo, debatendo, 

interrogando, sugerindo, analisando, propondo.  
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� A – ADMINISTRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ESSENCIAS À APRENDIZAGEM. Uma 

aula excelente precisa ser o palco central de estímulos a diferentes 

competências essenciais à aprendizagem, como a prática do pensar, do refletir, 

do saber perguntar, do aprender a pesquisar, a treinar uma visão sistêmica, a 

saber se relacionar com outros e saber agir. 

� C – CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. Dominar o corpo de 

informações que caracterizam a “matéria”, ligando o que se está aprendendo 

com o que já se sabia e fazendo uma ponte entre o aprendizado e a vida 

cotidiana.  

� A – AUTOAVALIAÇÃO . Descobrir que a aula foi um instrumento de 

transformação e ter consciência da mudança de seu estado, do que se sabia 

antes do começo da aula e o progresso atingido depois dessa mesma aula. 

 

Depois do entendimento do que seria uma aula excelente, cabe a nós, como 

educadores, refletirmos acerca de nossa prática educativa, e nos indagarmos: Estamos 

ministrando aulas excelentes? Será que o nosso aluno está sendo de fato, o eixo do processo 

educativo? É ele o protagonista principal da aula, ou será que continuamos querendo ser o 

astro principal na sala de aula? Estamos torcendo para que o aluno fique quieto e em silêncio 

a aula toda, coibindo o seu aprendizado significativo, ou favorecendo a sua fala ao perguntar, 

tirar suas dúvidas? O pensamento, a reflexão, o momento de indagações, o aprender a ser, o 

incentivo à pesquisa estão sendo desenvolvidos em nossas aulas, ou nossos alunos continuam 

passivos durante todo o processo educacional? Está acontecendo uma ponte entre o 

conhecimento prévio do nosso aluno, o que ele está aprendendo no momento da aula, e em 

sua vida cotidiana, fora das quatro paredes da sala de aula? Nosso aluno está tendo a 

oportunidade de autoavaliar sua aprendizagem no final de cada aula ministrada, se 

perguntando: o que eu já sabia e o que aprendi de novo com esta aula? Esses são 

questionamentos que devem se fazer presentes em nosso cotidiano de aulas, ao longo de todo 

o ano letivo. 

Admite-se como certo que, um dos objetivos de qualquer bom profissional consiste 

em ser cada vez mais competente em seu ofício, naquilo que faz. É comum que esta melhora 

profissional advenha mediante o conhecimento e a experiência: o conhecimento das variáveis 

que intervêm na prática e a experiência para poder dominá-las. Como qualquer outro 

profissional, todos nós temos a consciência que entre as coisas que fazemos, algumas estão 

muito bem feitas, outras apenas satisfazem, e algumas devem ser melhoradas. O cerne da 
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questão está no tipo de autoavaliação que fazemos, se estamos convencidos realmente do que 

fizemos muito bem, do que foi, simplesmente, satisfatório e do que precisamos melhorar. 

Segundo Zabala (1998), na Educação não existem marcos teóricos tão fiéis e 

comparados empiricamente como em muitas das outras profissões. Para ele, hoje em dia, o 

problema não consiste em se temos ou não conhecimentos teóricos suficientes: a questão é se 

para desenvolver a docência é necessário dispor de modelos ou marcos interpretativos. 

Alguns teóricos da Educação, ao constatarem a complexidade das variáveis que 

intervêm nos processos educativos, ressaltam a dificuldade de controlar esta prática de uma 

forma consciente. A realidade é que na sala de aula acontecem muitas coisas ao mesmo 

tempo, de forma rápida e imprevista, e durante muito tempo, e isto faz com que se considere 

difícil, quando não impossível, a tentativa de se encontrar referências ou modelos para 

racionalizar a prática educativa. Nesse sentido, cabe analisar a seguinte afirmação: 

 
Pessoalmente, penso que um debate sobre o grau de compreensão dos 
processos educativos, e sobretudo do caminho que segue ou tem que seguir 
qualquer educador para melhorar sua prática educativa, não pode ser muito 
diferente ao dos outros profissionais que se movem em campos de grande 
complexidade. Se entendemos que a melhora de qualquer das atuações 
humanas passa pelo conhecimento e pelo controle das variáveis que 
intervêm nelas, o fato de que os processos de ensino/aprendizagem sejam 
extremamente complexos – certamente mais complexos do que os de 
qualquer outra profissão – não impede, mas sim torna mais necessário, que 
nós, professores, disponhamos e utilizemos referenciais que nos ajudem a 
interpretar o que acontece em aula. (ZABALA, 1998, p. 15) 
 

O que não existe na prática educativa são receitas prontas. Não existem modelos 

prontos, acabados, que ao serem seguidos contornem todo e qualquer problema surgido em 

sala de aula. Temos sim, que fazer uma intermediação entre a teoria que aprendemos em sala 

de aula durante a formação docente, especialmente, ao longo das disciplinas de Práticas de 

Ensino, e a nossa conduta em aula. Mas, vez por outra, surgem situações inesperadas e 

imprevistas e que não temos uma “bula” a ser seguida. 

Segundo a concepção de Camargo (2008, p. 24):  

 
Nós, educadores, temos defendido a indissociabilidade entre teoria e prática, 
num processo que deve estar presente desde o início da formação do 
licenciando, constituindo-se em base reflexiva da prática pedagógica 
existente nos diversos aspectos do ofício de ensinar, imperando uma visão 
ampliada dos fenômenos educativos e sociais. 
 

De fato, deve sempre haver a associação entre a teoria e a prática, do que se aprende 

na academia e coloca-se em prática na sala de aula. Há uma necessidade de resguardar a ideia 
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da prática ligada ao ensinar, e isto faz parte do cerne da formação do professor. Não é, 

simplesmente, qualquer prática profissional, mas ensinar um determinado conteúdo, pensando 

na sistematização do modo de trabalhar o conhecimento específico. Seria uma prática 

contextualizada, que levasse à compreensão do sentido mais amplo do lecionar um 

determinado conteúdo. Podemos citar como exemplo, no nosso caso específico, que a 

produção de conhecimentos relacionados às disciplinas escolares Biologia e Ciências 

Naturais, com ênfase ao ensino e aprendizagem, implica conhecer, refletir e realizar ações que 

garantam sentidos ao trabalho docente. É necessário que o professor compreenda que não é 

desejável apenas reproduzir conteúdos biológicos isolados dos contextos sócio-históricos que 

os constituíram, mas fazer a relação desses conteúdos com o cotidiano dos alunos 

operacionaliza uma grande diferença na construção de sua aprendizagem. Quando os alunos 

sentem que o que estão fazendo na escola satisfaz alguma de suas necessidades, se interessam 

por saber mais, por realizar os projetos, buscar mais informações, enfim, a aprendizagem cria 

significados para eles. 

Depois de todo esse levantamento teórico, baseado nos pensamentos, visões, 

reflexões, posicionamentos, afirmações dos autores conceituados no campo da Educação, 

acredita-se que é chegado o momento de uma reflexão mais crítica sobre a atuação dos 

professores em sua prática educativa. Fala-se em uma postura e em uma prática reflexivas, 

que sejam a base de uma análise metódica, regular, instrumentalizada, serena e que cause 

efeitos. Não basta apenas refletir, muitas vezes é necessário mudar. Sabemos que é bem difícil 

a introdução do novo em qualquer que seja a área da vida, e como tal, não deixaria de ser na 

atuação educacional. Inovar é transformar a própria prática, o que não deve acontecer sem 

uma análise do que é feito e das razões para manter ou mudar. A fonte da inovação dentro de 

nós mesmos constitui, exatamente, a prática reflexiva, que mobiliza uma tomada de 

consciência e muitas vezes, estimula a elaboração de novos projetos. 

Nessa linha de pensamento reflexivo, Perrenoud (2002) apresenta dez motivos 

ligados às evoluções e às ambições recentes dos sistemas educativos. Todos eles traduzem 

uma visão definida do ofício de professor e da escola. São dez motivos apresentados para 

formar professores que reflitam sobre sua prática, não havendo entre eles, cronologia nem 

hierarquia. Para o autor, espera-se que uma prática reflexiva: 
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a) compense a superficialidade da formação profissional; b) favoreça a 
acumulação de saberes de experiência; c) propicie uma evolução rumo à 
profissionalização; d) prepare para assumir uma responsabilidade política e 
ética; e) permita enfrentar a crescente complexidade das tarefas; f) ajude a 
vivenciar um ofício impossível; g) ofereça os meios necessários para 
trabalhar sobre si mesmo; h) estimule a enfrentar a irredutível alteridade do 
aprendiz; i) aumente a cooperação entre colegas; j) aumente as capacidades 
de inovação. (PERRENOUD, 2002, p. 48) 
 

Em suma, na visão do autor, esses dez motivos para formar os professores e para 

motivá-los a refletir sobre sua prática poderiam se resumir em uma ideia principal: a 

construção do sentido quer seja do trabalho e da escola, ou mesmo da própria vida, pois é 

muito difícil que eles sejam separados em uma profissão humanista e, mais, em uma 

sociedade na qual o trabalho não é só fonte crucial de identidade e de satisfação, mas também 

de sofrimento. O professor precisa durante toda a sua vida reconsiderar o significado de sua 

profissão. E poderíamos acrescentar, nessa reflexão final, a seguinte indagação: Que tipo de 

educador eu quero ser, professor ou “professauro”? Espero que a resposta seja um professor 

que repensa a cada dia, a cada nova aula, a sua prática educativa. 

Gostaria de encerrar esse capítulo citando uma homenagem aos professores, presente 

no livro Pais brilhantes, professores fascinantes: 

 
Em nome de todos os alunos do mundo, queremos agradecer todo o amor 
com que trataram até hoje a educação. Muitos de vocês gastaram os 
melhores anos de sua vida, alguns até adoeceram, nessa árdua tarefa. O 
sistema social não os valoriza na proporção da sua grandeza, mas tenham a 
certeza de que, sem vocês, a sociedade não tem horizonte, nossas noites não 
têm estrelas, nossa alma não tem saúde, nossa emoção não tem alegria. 
Agradecemos seu amor, sabedoria, lágrimas, criatividade, perspicácia, 
dentro e fora da sala de aula. O mundo pode não os aplaudir, mas o 
conhecimento mais lúcido da ciência tem de reconhecer que vocês são os 
profissionais mais importantes da sociedade. Professores, muito obrigado. 
Vocês são mestres da vida. (CURY, 2003, p. 168) 
 

Concluo, me colocando nas duas posições que ocupo na dissertação. Primeiramente, 

como pesquisadora e mestranda. Faço minhas as palavras do autor, expressando toda a 

gratidão aos inúmeros professores que passaram em minha vida e deixaram não só 

ensinamentos científicos provenientes de seu arcabouço conceitual e intelectual, mas, 

sobretudo, o conhecimento advindo dos exemplos e lições de vida que procuro carregar 

comigo e vivenciá-lo, cotidianamente. Por conseguinte, na posição de professora que sou, 

assumo uma responsabilidade ainda maior em relação às reflexões sobre minha prática 

educativa, considerando o expressivo valor que temos no sistema educacional e, 

principalmente, na construção cognitiva dos nossos alunos. 
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Como a pesquisa realizada está voltada ao estudo das necessidades e uso de 

informação dos professores de Ciências que estão, portanto, engajados no ensino de Ciências 

e Biologia, os temas tratados no capítulo seguinte se referem à compreensão do papel do 

professor no processo informacional, direcionado ao ensino dessas duas áreas do 

conhecimento. 
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7 O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA, E O PAPEL DO PROFESSOR NESSE 
PROCESSO INFORMACIONAL2 

 

Sendo os professores os sujeitos principais da pesquisa, torna-se essencial conhecer 

aspectos ligados ao processo ensino-aprendizagem, com o objetivo de entender como se 

processa a transferência de informação via professor-aluno e se sua prática contribui para o 

alcance de níveis eficazes na construção e apropriação do conhecimento. Portanto, neste 

capítulo serão abordados temas importantes relacionados a esse contexto educacional, que 

envolve, obrigatoriamente, o mútuo comprometimento na relação educador/educando. 

 

7.1 O ensino de Ciências no Brasil: breve histórico 

 

Segundo Pernambuco e Silva, citados por Delizoicov (1994), a educação em 

Ciências sempre esteve vinculada ao desenvolvimento científico do país ou região, e ao 

desenvolvimento científico mundial. Historicamente, países com longa tradição científica, tais 

como Inglaterra, França, Alemanha e Itália, definiram cada um, com suas prioridades e 

inclinações, o que e como se deve ensinar Ciências, do nível elementar até o superior. Desde o 

século XVIII, esses países estabeleceram políticas nacionais tanto para a educação em geral 

como para o ensino de Ciências em particular. 

No Brasil, comparativamente àqueles países, não possuímos aquela tradição 

científica. Além disso, a Educação no país, durante os séculos de colonização e império, 

caracterizou-se por privilegiar uma formação “bacharelesca” que praticamente excluía o 

conhecimento em Ciências Naturais, que já era contemplada na educação escolar de outros 

países, sobretudo europeus. 

Em nosso país, o ensino de Ciências teve início somente a partir do século XX, ainda 

muito incipiente na sua primeira metade. Historicamente, o ensino de Ciências no Brasil pode 

ser analisado sob dois ângulos: o primeiro, de caráter interno, estrutural, vinculado à 

economia e política brasileiras; o segundo, de caráter externo, de ordem mundial, pautado, 

principalmente, pela comunidade científica internacional e pela formação de pesquisadores 

brasileiros em centros e instituições estrangeiros, associadas à destinação de recursos para a 

pesquisa e para o ensino, que também condiciona a evolução do ensino de Ciências. 

                                                 
2 Capítulo baseado em monografia apresentada ao Curso de Especialização em Tecnologia Educacional em 
Ciências Naturais da Universidade Federal da Paraíba, intitulada “A aplicação do método lúdico criativo 
experimental em aulas de Botânica: um estudo de caso”, de nossa autoria, (OLIVEIRA, 2005). 
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Em nível interno, verifica-se que o ensino de Ciências só chega à escola elementar 

em função de necessidades geradas pelo processo de industrialização, ou seja: a crescente 

utilização de tecnologia nos meios de produção impõe uma formação básica em Ciências, 

para além da formação de técnicos oriundos das escolas chamadas profissionais. Verifica-se 

uma preocupação com o ensino de Ciências na escola primária do começo do século até 1920, 

época em que a economia do país era caracterizada por um modelo agrário-exportador, 

comercial e dependente, que provocou uma crescente urbanização. No entanto, a efetiva 

intervenção do Estado na educação fundamental somente se dá a partir da década de 50, época 

em que o país transitou para o modelo nacional-desenvolvimentista, com base na 

industrialização. A partir dos anos 70 é que se verifica o maior investimento de recursos 

oficiais no ensino de Ciências sob orientação inicial do novo modelo, o do “milagre” 

econômico brasileiro. 

Quanto ao segundo nível de abordagem, tem-se a formação de pesquisadores no 

exterior e a participação de brasileiros em congressos internacionais sobre o Ensino de 

Ciências e, paralelamente, o financiamento direto de novas atividades no país, por órgãos 

estrangeiros, como o Banco Mundial, a Fundação Ford, a Agência Norte-americana para o 

Desenvolvimento Internacional e Organização dos Estados Americanos. Estabeleceram-se 

assim grupos e linhas de pesquisas na área, com cursos de pós-graduação em alguns centros e 

atividades diversos, enriquecidos e alimentados pelos professores e pesquisadores que 

inicialmente tiveram formação de quadros aqui no Brasil. 

Com base nesses critérios, podem-se demarcar três épocas distintas na evolução do 

Ensino de Ciências no Brasil: do início do século até o final da década de 50; do final dos 

anos 50 ao início dos 70, e dessa época até nossos dias. 

Do começo deste século, até o final da década de 50, o Ensino de Ciências é 

introduzido e desenvolvido sempre sob o parâmetro de outras disciplinas e do ensino 

tradicional: verbalização; aulas teóricas em que o professor explana o conteúdo, reforça as 

características positivas da ciência e da tecnologia, ignorando as negativas; conteúdo baseado 

na ciência clássica e estável do século XIX, com base em livros didáticos estrangeiros, 

sobretudo europeus e em relatos de experiências neles contidas, com eventuais demonstrações 

em sala, sempre para confirmar a teoria exposta. Este ensino visava, desde a escola primária, 

capacitar o estudante a prosseguir seus estudos até a sua formação no 3º grau. A população 

estudantil era elitizada e as escolas públicas definiam o padrão de qualidade em ensino, 

oferecendo-o para poucos. Estabeleceram-se também, escolas de formação profissional para 

indústria e comércio. Os cursos de Magistério, embora profissionalizantes, eram uma 



116 
 

extensão do ginásio público, destinados a futuras professoras pertencentes, em sua maioria, à 

elite. Destaca-se, neste período, o prestígio social e mesmo salarial de que desfrutavam as 

professoras primárias, com seu trabalho respeitado, principalmente por reproduzir 

conhecimento e formação de crianças, sobretudo das classes privilegiadas. 

A partir do final da década de 50 surgem novas tendências, paralelamente a uma 

expansão da rede pública de ensino. O reflexo mais marcante deste período são os chamados 

“projetos de ensino de Ciências”, destinados ao ensino de 1ª a 8ª séries (principalmente de 5ª a 

8ª) e mais fortemente ao 2º grau, nas áreas de Física, Química, Biologia e Geociências. 

Esses projetos de ensino se caracterizavam, basicamente, pela produção de textos, 

material experimental e treinamento para professores, vinculados a uma valorização do 

conteúdo a ser ensinado. Assim, além de introduzir conteúdos fundamentais, abordados com 

metodologias mais modernas, os projetos tentavam suprir as deficiências de formação e o 

desconhecimento dos docentes em relação a essas novas técnicas de ensino por meio do 

próprio material, que trazia um auxílio de guias para o professor. 

Três foram as principais tendências do ensino de Ciências nesse período: tecnicista, 

baseada em concepções oriundas da psicologia comportamental; caracterizou-se pelo uso de 

instrução programada, análise de tarefas, ensino por módulos, autoinstrutivos, com ênfase na 

avaliação; escola-novista, com preocupação excessiva em ensinar o “método científico” e o 

uso de uma abordagem “psicológica” dos conteúdos e valorizava as atividades experimentais, 

enfatizando o chamado método da redescoberta; ciência integrada, que, através de uma 

suposta integração entre as Ciências Naturais e excluindo as Ciências Sociais, chega quase ao 

esvaziamento completo dos conteúdos. Essa premissa firma-se na proposta de que o professor 

de Ciências precisa saber quase que unicamente usar os materiais instrucionais, não 

necessitando ter conhecimento seguro e relativamente profundo do conteúdo a ser ensinado. 

Esta tendência se refletiu em muitos cursos de formação de professores de Ciências criados 

em todo o país a partir da implantação das chamadas licenciaturas curtas, disseminadas por 

um grande número de escolas privadas. 

A partir de meados da década de 70, os grupos de pesquisa em ensino de Ciências, 

estabelecidos em alguns centros, iniciaram uma reflexão sobre o trabalho já realizado na área 

e sobre variáveis não consideradas adequadamente.  Entre elas, a preocupação com o 

desenvolvimento histórico do conhecimento científico e suas implicações no ensino, bem 

como os impactos sociais provocados por aquele conhecimento e, sobretudo, por suas 

aplicações tecnológicas com relação ao meio ambiente e ao homem. Atualmente pode-se 

afirmar que há uma evolução desta reflexão, bem como de algumas práticas já realizadas. 
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Novas tendências estão se delineando, embora seja prematuro classificá-las com relativa 

precisão, dada a sua contemporaneidade. 

 

7.2 Panorama do ensino de Ciências e Biologia nos dias atuais 

 

A situação do atual ensino de Ciências do Ensino Fundamental e Médio possibilita 

formar a ideia de que o mesmo não alcançou a fase definitiva de conseguir desenvolver 

capacidades, com orientação objetiva para a real formação do educando. 

Apesar de existirem professores entusiasmados por seu trabalho, e diversos recursos 

que podem ser utilizados, a realidade é que o ensino de Ciências continua deficiente. Não é de 

baixo nível, mas, apenas, não acompanhou a evolução que ocorre nos tempos atuais, com o 

surgimento de novas situações criadas pelo desenvolvimento social e cultural. 

Observa-se que, nem todos os alunos ao concluírem seus estudos adquirem 

condições mínimas e necessárias para enfrentar as solicitações e os problemas, sempre 

crescentes, do mundo em que vivem. Falta-lhes a confiança em assumir atitudes próprias e 

adequadas, frente aos imprevistos que surgem como consequência de vivermos em um mundo 

constantemente em mudança. 

Segundo Hennig (1994), o ensino cheio de regras oferecido aos alunos faz com que 

muitos se tornem inseguros em relação à disciplina. Esse estado de espírito desestabiliza 

forças, já que em vez de valorizar sua experiência acumulada e dar-lhe oportunidade de 

explorar as próprias ideias, privilegia a linguagem simbólica e formal que, além de complexa, 

está distante do que os indivíduos veem, ouvem e falam no cotidiano. O aluno vai perdendo a 

iniciativa, deixa de pensar por si mesmo e passa a repetir o que ouve ou tudo aquilo que está 

nos livros didáticos. O autor retrata, de forma precisa, a realidade observada e descrita, 

anteriormente. 

A aprendizagem pode ser entendida como processo progressivo que promove 

mudança comportamental, relativamente permanente, que se integra à personalidade do 

indivíduo e que direcionará o seu pensamento e suas ações em novas situações de 

aprendizagem ou na solução de problemas posteriores. Mas, para haver aprendizagem é 

necessária uma mudança nas disposições internas do indivíduo, e isto se relaciona com a 

maneira como o professor encaminha o processo ensino-aprendizagem considerando o aluno 

como ser humano crítico, consciente e participante. 

Sabe-se que, aprender é adquirir novas atitudes e tudo o que se faz tem um objetivo 

ou motivo, que é a força interior que leva o homem a agir. Na escola tradicional, os alunos 
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apenas decoram tudo. Já em um novo modelo de escola, a motivação é o centro do processo 

de aprendizagem.  

 
Motivação é algo que leva os alunos a agirem por vontade própria: ela 
inflama a imaginação, excita e põe em evidência as fontes de energia 
intelectual, inspira o aluno a ter vontade de agir, de progredir. Em suma, 
motivar é despertar o interesse e o esforço do aluno. É fazer o estudante 
desejar aprender aquilo que ele precisa aprender. (ZÓBOLI, 1999, p. 16) 
 

Concorda-se com a autora, pois, quando a escola e nós educadores não oferecemos 

motivação, o aluno se desinteressa e fica, muitas vezes, indisciplinado. Portanto, deve-se 

incentivar a iniciativa nos alunos, respeitando a história pessoal dos mesmos, estimulando a 

participação ativa dos indivíduos nas atividades escolares. Quando a classe encontra-se 

indisciplinada, é hora de o professor repensar a sua prática educativa para verificar as causas 

desse comportamento. 

 
Todo professor, em algum momento da carreira, já pensou nas 
transformações necessárias para melhorar suas condições de trabalho, 
permitindo-lhe realizar suas aspirações de ensinar de forma que os alunos 
realmente aprendam com prazer. (KRASILCHIK, 1996, p. 247) 
 

Nesta perspectiva, uma reflexão dessa natureza, realmente complementa a 

necessidade de uma mudança, diante do que se observa na maioria das aulas de Ciências e 

Biologia, em que o professor é o agente ativo na maior parte da aula e o restante do tempo, 

geralmente, é preenchido pela fala dos alunos que quase sempre consiste em pedidos de 

esclarecimentos sobre as tarefas que devem executar. Numa situação assim, os alunos não têm 

grandes oportunidades de melhorar sua capacidade de expressão, pois os professores não os 

ouvem, não ficam sabendo o que eles falam e o que pensam. Uma transformação que se 

impõe é a substituição de aulas expositivas por aulas em que se estimule a discussão de ideias, 

intensificando a participação dos alunos por meio de comunicação oral, escrita ou visual.  

 
Alguns fatores que influem negativamente no ensino de Biologia, são: 
preparação deficiente de professores; ensino enciclopédico e livresco; a 
quase inexistência de atividades práticas nas aulas de biologia; falta de 
laboratório nas escolas; desarticulação entre teoria e prática e um ensino 
predominantemente teórico, exigindo do aluno muita memorização 
(decoreba). (PINHEIRO, 1996, p. 29-30) 
 

Mas essa realidade pode e deve ser mudada. O ensino informativo, centrado no 

professor, representado pela aula expositiva, pode ser transformado pela introdução de 

discussões nas aulas, chamadas de exposições dialogadas. As perguntas intercaladas na 

exposição motivam os alunos, servem para controlar e ganhar sua atenção, auxiliam no 
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raciocínio e expõem os alunos a muitas ideias em lugar de limitá-los a ouvir apenas as do 

professor. 

 
Não se aconselha ensinar Ciências Naturais por métodos passivos 
tradicionais ou meramente expositivos. O processo deve ocorrer através de 
métodos ativos, inovadores, experimentais, dialéticos-correlacionais que 
possibilitem o descobrimento e a investigação científica; que conduzam ao 
entendimento das inter-relações entre aprendizagens e aplicabilidade prática 
do saber. (PEREIRA, 2003, p. 102) 
 

Concorda-se com Pereira, mas, infelizmente, a própria política educacional do nosso 

país favorece mais os programas rígidos, centrados apenas na avaliação da capacidade 

cognitiva, dando essencial importância à prática enciclopédica, livresca, considerada pronta e 

acabada nos diferentes tipos de ensino tradicional. Nesse sentido, observa-se que os talentos 

criativos não se desenvolvem exatamente pela ausência de educação criativa nas escolas de 

nível fundamental, médio e superior. 

Apesar dessa política educacional, os educadores precisam educar crianças, jovens e 

adultos preparando-os para a vida, colocando-os frente à sociedade e tornando-os verdadeiros 

cidadãos, capazes de participarem, culturalmente, e de resolverem problemas do seu 

cotidiano, da maneira mais criativa possível. Sobre esse pensamento, Geglio (2011, p. 130) 

salienta que “se o objetivo imediato do professor é transmitir saberes, o da escola é contribuir 

para a formação de um cidadão que participe efetivamente da construção da sociedade”. 

Sendo assim, professores e escola devem desempenhar esse importante papel de formar 

cidadãos atuantes e com pensamento crítico acerca da sociedade. 

Por natureza, o brasileiro já apresenta um potencial criativo muito grande. Observa-

se isto, lembrando a forma genial de como os desfavorecidos, economicamente, conseguem 

lutar pela própria sobrevivência e encontrar solução para suas adversidades. Considerando 

esse aspecto, cabe aos educadores modernos, aguçar e incentivar o desenvolvimento da 

capacidade criativa do alunado. Para tanto, tem-se a grande obrigação de conhecer, analisar e 

aplicar nas salas de aula, a pedagogia da criatividade, uma vez que, o mercado de trabalho 

atual e competitivo exige pessoas criativas capazes de inovarem situações produtivas 

geradoras de eficácia e qualidade em serviço. 

Para modernizar o processo ensino-aprendizagem, o que está faltando na realidade 

das escolas, é a criatividade docente. Em outras palavras, o próprio professor deve se 

interessar em inovar sua prática em sala de aula, pois, debate-se muito sobre o assunto, mas 

poucos são os que mudam sua prática. Certamente, se o professor buscar novos 

procedimentos metodológicos, que oportunizem o fazer e o refazer pedagógico, de forma 
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crítica e reflexiva, em todos os momentos do processo ensino-aprendizagem, o 

desenvolvimento da capacidade criativa do aluno irá acontecer de forma espantosa. Nesse 

sentido, a realidade do aluno se interconecta com a capacidade de aprender, de criar e de 

recriar. Isso retrata exatamente o pensamento da autora, quando afirma: 

 
Criatividade significa energia vital, impulso natural e saudável de todo ser 
humano, portanto, é possível dizer que a melhoria do processo ensino-
aprendizagem ocorrerá mais facilmente quando professores e alunos forem 
devidamente estimulados para criarem e recriarem situações democráticas 
em aula. (PEREIRA, 2003, p. 97) 
 

Percebe-se, que no processo ensino-aprendizagem é de grande relevância que o 

professor oriente e desperte o potencial criador do aluno, bem como crie oportunidades 

favoráveis à sua manifestação, dando ênfase à dimensão da criatividade em seus planos de 

ensino. É muito importante que o professor priorize em seus planos de ensino, atividades em 

classe, com o objetivo de favorecer a manifestação criativa dos alunos. 

Os dias atuais mostram que houve uma mudança da civilização do aspecto 

puramente verbal (não se concebem mais aulas exclusivamente expositivas) passando-se para 

outra, a visual e auditiva. Hoje em dia, a imprensa, o jornal, o anúncio publicitário, a 

fotografia, o cinema, a televisão e o computador vêm modificando o homem e o próprio meio 

cultural. Essa apropriação dos meios de comunicação permite ao homem dominar o espaço e 

o tempo. Surge então, uma cultura de massa em que todos recebem os mesmos estímulos e os 

mesmos produtos. Vivemos hoje, a sociedade da informação. 

Diante do exposto, concorda-se com a visão de Niskier (1993, p. 25), ao destacar 

que: “A escola é forçada à competição, procurando novas formas de aprendizagem para 

atender e cativar um estudante que, em sua escolaridade, como mostram as estatísticas, passa 

diante do cinema e da televisão 15.500 horas a mais do que numa sala de aula”. 

Hoje, a função da escola é romper com os modelos adequados a séculos anteriores e 

tornar-se apta a criar um novo homem, um homem capaz de produzir e participar ativamente 

do processo ensino-aprendizagem. 

 
O estudo ativo consiste, pois, de atividades dos alunos nas tarefas de 
observação e compreensão de fatos da vida diária ligados à matéria, no 
comportamento de atenção à explicação do professor, na conversação entre 
professor e alunos da classe, nos exercícios, no trabalho de discussão em 
grupo, no estudo dirigido individual, nas tarefas de casa etc. (LIBÂNEO, 
1994, p. 104) 
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Partindo desse pressuposto, o aluno inserido em um contexto escolar assim descrito, 

certamente sentir-se-á agente ativo no processo ensino-aprendizagem. Nesse momento, o 

professor observará que o estudo ativo será fonte de autossatisfação para o aluno, vendo que 

ele está progredindo e animando-se para adquirir novas aprendizagens. 

Dentro desse prisma, os professores dispõem dos materiais de aprendizagem que são 

fatores relevantes para auxiliá-los na tarefa docente e, quando colocados à disposição dos 

alunos, criam um espaço libertador, estimulador do campo experiencial do educando. 

Segundo o princípio da aprendizagem ativa, quando esse material é construído ou selecionado 

pelo próprio aluno tem seu valor ampliado, consideravelmente. 

Quando o professor utiliza material trazido pelos alunos em suas aulas, ele incentiva 

a manifestação criativa do aluno, pois, existe aí, o respeito a um princípio de aprendizagem, 

através da atividade do aluno, que passa a se sentir estimulado e importante no processo. 

 
Na aprendizagem de Ciências Naturais, as atividades experimentais devem 
ser garantidas de maneira a evitar que a relação teoria-prática seja 
transformada numa dicotomia. As experiências despertam em geral um 
grande interesse nos alunos, além de propiciar uma situação de investigação. 
Quando planejadas levando em conta estes fatores, elas constituem 
momentos particularmente ricos no processo de ensino-aprendizagem. 
(DELIZOICOV, 1994, p. 22) 
 

Em síntese, a comunicação que tem por objeto a interação professor-aluno é fator 

relevante no processo de ensino-aprendizagem. A atitude científica leva o aluno a exercitar a 

capacidade de questionamento, quando ela faz parte essencial da metodologia dialógica que 

conduz o aluno para o centro do processo educativo, objetivando a construção ativa, 

responsável e motivadora do ato de aprender, através do processo de investigação científica. 

A criatividade e a realização de experimentos merecem uma atenção mais condizente com 

suas relevâncias, devido às suas implicações profundas na vida da pessoa, quer seja em 

situação escolar ou fora dela. 

As opiniões dos autores, anteriormente citados, conduzem à afirmação de que as 

aulas tradicionais, onde o aluno é considerado como “aluno-objeto”, precisam ser reavaliadas, 

reestruturadas, e interconectadas com aulas inovadoras, onde o aluno tenha a oportunidade de 

atuar como “aluno-sujeito”. 
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7.3 Um ensino eficaz em Ciências e Biologia 

 

O ensino de Ciências centra-se, na maioria das escolas brasileiras, na transmissão 

verbal ou escrita. Observa-se, que a cada dia renovam-se situações em sala de aula, onde o 

professor simplesmente explica os conteúdos, enquanto o aluno apressadamente tenta anotar 

tudo, o que possivelmente vem dificultar anotações corretas sobre os conceitos básicos. 

 
Apesar das técnicas, métodos, filosofias, recursos audiovisuais e professores 
bem intencionados, o ensino de Ciências continua a não atender aos 
objetivos para o qual ele é proposto. Ênfase é dada ao aspecto informativo e 
a aula expositiva, com pequenas variações, é, ainda, a forma mais utilizada 
pelo professor para ministrar suas aulas. (HENNIG, 1994, p. 67) 
 

Observa-se que, quando o conhecimento é aceito passivamente, o aluno não interage 

em momento algum com o professor e está longe de participar, ativamente, do processo 

ensino-aprendizagem. Em períodos de prova, o conteúdo ou lição do caderno é decorado, 

durante a verificação, o “conhecimento” é posto na prova, o aluno a entrega ao professor e 

fecha-se um ciclo: livro-professor-aluno-rascunho-caderno-prova-professor. 

Um aspecto que pode ser considerado nesse sentido, é que a cada dia se torna 

necessário interligar o cotidiano do aluno com os conteúdos vistos em sala de aula, saindo 

apenas de uma metodologia tradicional com aulas teóricas, enfadonhas e desinteressantes e 

partir-se para uma metodologia da praticidade, colocando o aluno em contato com o ambiente. 

Não se concebem mais aulas de Ciências e Biologia fora do contexto do dia a dia do aluno. 

Estudar temas como o Meio Ambiente, os Seres Vivos, o Corpo Humano está totalmente 

inserido com a vida do aluno. 

 
A iniciação científica do aluno é feita através da exploração da sua 
curiosidade e interesse, no desenvolvimento do pensamento reflexivo e 
aquisição de uma formação de hábitos (habilidades: comportamentos 
observáveis) e de atitudes científicas (reações favoráveis a determinados 
estímulos). (HENNIG, 1994, p. 49) 
 

Assim sendo, o professor deve oferecer aos alunos todas as condições estimuladoras, 

mentais e materiais, em aulas que mantenham uma organização didático-pedagógica 

compatível com o espírito da Ciência; trabalhando os seus fatos fundamentais, como produtos 

a serem incorporados à estrutura cognitiva do aluno, resultantes e alicerçados em válidos 

processos de raciocínio e práticas experimentais que sejam realmente relevantes. 

O estudo das Ciências, para o educando, deve consistir em ele descobrir o seu 

mundo, a fim de conhecê-lo, esclarecer suas dúvidas e valorizar o ambiente que o cerca.   
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Quando se dá ao aluno a oportunidade de pesquisar, formular hipóteses, observar, 

experimentar, aprender a deixar a Natureza falar, permitindo-lhe responder com simplicidade 

às suas perguntas, ele começa a entender as relações entre o meio e o ser vivo e se torna mais 

capacitado a aprender. 

 
A criança deverá ir percebendo que Ciências não é memorização nem 
mágica, mas uma forma disciplinada de conduzir a curiosidade humana. O 
estudo científico torna a criança cautelosa, cuidadosa, ajudando-a a crescer 
no sentido de aprender a confessar suas dúvidas com coragem e a não tirar 
conclusões precipitadas. Os permanentes desafios a sua ignorância criam-lhe 
no espírito uma atitude de modéstia e interesse em buscar a precisão. 
(PILETTI, 1997, p. 265) 
 

Nesse ínterim, a Ciência pode ser entendida como um processo de descoberta de 

fatos e busca de leis para explicar os fenômenos e enriquecer, de maneira ordenada e 

inteligente, os conhecimentos do homem a respeito da Natureza. 

Os objetivos de Ciências Naturais no ensino fundamental são concebidos para que o 

aluno desenvolva competências que lhe permitam compreender o mundo e atuar como 

indivíduo e como cidadão, utilizando conhecimentos de natureza científica e tecnológica. 

Esses objetivos de área são coerentes com os objetivos gerais estabelecidos para o ensino 

fundamental, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). E dentre as 

capacidades que os alunos precisam ter desenvolvido, ao final do ensino fundamental, 

destaca-se “compreender a natureza como um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, 

como agente de transformações do mundo em que vive, em relação essencial com os demais 

seres vivos e outros componentes do ambiente” (BRASIL..., 2001, p. 33). 

 
Para se atender a esses objetivos é necessária uma decisão dos educadores, 
agentes diretos do processo ensino-aprendizagem, de substituir a educação 
tradicional, desprovida de iniciação científica por uma educação inovadora 
centrada em atividades lúdicas, criativas e experimentais, como meios 
facilitadores e estimuladores do conhecimento cognoscitivo, capaz de 
desenvolver a capacidade discente do pensar e do agir com logiscidade. 
(PEREIRA, 2002, p. 18) 
 

A autora retrata a importância da realização de atividade lúdica, experimental e 

criativa por conduzir o aluno a fazer, pensar, brincar, descobrir e, com isso, aprender 

construindo o seu próprio conhecimento. Sendo assim, o ensino se tornaria mais eficaz, 

oportunizando ao aluno, uma aprendizagem mais significativa. 

Na realidade, o que se verifica na maioria das salas de aula é que o tipo de aula mais 

praticado por professores ao ensinar Ciências e Biologia é a aula expositiva, e constantemente 

observam-se alunos se perguntarem o porquê de estudar aqueles assuntos tão enfadonhos. 
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Talvez, os assuntos não sejam enfadonhos e sim, o método utilizado para ministrar esses 

conteúdos. 

A aula expositiva é a técnica mais tradicional de ensino. Ela consiste na apresentação 

de um tema logicamente estruturado. Embora seja ainda muito útil e necessária, ela deve ser 

adequada às exigências do ensino.  

 
Hoje, a técnica da aula expositiva só é viável se o professor adotar uma 
posição de diálogo. Ao utilizá-la, o professor deve observar os seguintes 
procedimentos: estabelecer claramente os objetivos; planejar a seqüência dos 
tópicos; manter os alunos numa atitude de reflexão; dar um colorido 
emocional à exposição; promover exercícios rápidos; efetuar recapitulações 
das noções apresentadas; explorar as vivências dos alunos para enriquecer a 
exposição; observar, durante a aula, os sinais de aborrecimento ou cansaço 
dos alunos; ficar num local visível para todos os alunos da classe durante a 
aula, procurando movimentar-se, não de maneira agitada, mas tranquila e 
calmamente, sempre atendendo a todos os setores da classe. (ZÓBOLI, 
1999, p. 25) 
 

Infelizmente, não há como fugir de uma aula expositiva, no decorrer do ano letivo. 

Nem sempre se consegue utilizar metodologias inovadoras em todas as aulas. Então, deve-se 

procurar utilizar essa técnica da maneira correta, sempre anotando no quadro de escrever 

algumas palavras-chave, não encher o quadro com anotações intermináveis; a exposição do 

professor não deve ser muito longa e é louvável intercalá-la com outros recursos didáticos, 

tais como imagens, que permitam a empolgação dos alunos com a arte visual e, também, 

interrogações à classe, para se medir o grau de entendimento do aluno quanto ao conteúdo 

ministrado. 

Embora o professor utilize a aula expositiva, é preciso ter a consciência e procurar 

sempre que possível, ensinar Ciências através da investigação, pois esta proporciona algumas 

vantagens frente ao ensino tradicional: ela efetiva a aprendizagem cognitiva; a aplicação 

prática do saber; torna as aulas mais atrativas e os alunos se sentem mais motivados à 

realização de novos experimentos. 

 
O professor criativo influencia positivamente a construção do saber através 
do processo de investigação desenvolvido em sala de aula. Nesse aspecto, o 
desempenho docente estimula um clima de curiosidade discente pelo estudo 
dos fenômenos ambientais, condição indispensável para obter-se 
aprendizagens significativas e exitosas. (PEREIRA, 2003, p. 21) 
 

A atuação do professor deve ser repensada a cada dia. Se o aluno for incentivado a 

buscar na Ciência e na Biologia respostas para questões do seu cotidiano, certamente ele 

estudará com mais prazer. O aluno pode até perguntar o porquê de estudar essas matérias, mas 
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se ele mesmo encontrar a resposta, baseada na importância de aumentar a sua capacidade de 

entender e de participar do que se passa ao seu redor, a sua opinião quanto ao estudo mudará. 

Grande parte do noticiário atual se relaciona com temas ligados à Ciência ou à 

Biologia. Quando se fala em clones, em alimentos transgênicos, em testes de DNA, nos 

efeitos das “drogas” no organismo, na fauna e flora brasileira, no surgimento de novas 

doenças, na descoberta de novos tratamentos para as doenças, sobretudo a tentativa da cura 

para o câncer, no aparecimento de fósseis de dinossauros, é de Biologia que se trata. Num 

outro nível, quando se discute a proteção à camada de ozônio, o efeito estufa, a poluição 

crescente da água e do ar, a extinção de espécies animais e vegetais, também se relacionam à 

Biologia.  

Quando o professor inicia uma discussão desse nível em sala de aula, ele instiga os 

alunos a observar o mundo ao seu redor. O conteúdo da aula não começa a ser visto como 

algo chato, mas encantador, porque o aluno assistiu a essas questões nos telejornais, nos 

documentários, entre outros programas. Muitas vezes, para ele, tais assuntos nunca foram 

relacionados com as matérias estudadas na escola e isso se torna interessante. Ele pode sentir 

a necessidade de conhecer as noções básicas desses temas, a fim de ampliar a sua 

compreensão do mundo; permitindo-o decidir e escolher melhor, sempre que tiver que fazer 

suas opções como cidadão.  

 
O ensino tem por objetivo provocar mudanças de comportamento e o 
professor age sobre os alunos procurando orientá-los. A criação de uma 
atmosfera favorável é condição para um bom trabalho docente. Por isso, o 
professor, em todo o momento, deve levar em consideração as reações dos 
alunos e procurar adaptar a esses aspectos a sua ação docente. (TURRA, 
1998, p. 172) 
 

Aliada a esta perspectiva, concebe-se que o papel do professor é orientar o aluno e 

não condicioná-lo a aceitar um posicionamento que, muitas vezes, vai contra os seus 

princípios. Alguns conteúdos trabalhados em sala são polêmicos e a função do professor é 

expressar a parte científica, deixando o aluno livre para chegar às suas conclusões. 

Ainda sob esse aspecto, observa-se a importância das relações entre professores e 

alunos, as formas de comunicação, os aspectos afetivos e emocionais, a dinâmica das 

manifestações na sala de aula, como condições organizativas do trabalho docente. 

A interação professor-aluno é um aspecto fundamental da organização da situação 

didática, tendo em vista alcançar os objetivos do processo de ensino, quer sejam, a 

transmissão e assimilação dos conhecimentos, ou hábitos e habilidades. 

Sobre interação professor-aluno, Libâneo (1994, p. 249) explicita: 
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Pode-se ressaltar dois aspectos da interação professor-aluno no trabalho 
docente: o aspecto cognoscitivo (que diz respeito a formas de comunicação 
dos conteúdos escolares e às tarefas escolares indicadas aos alunos) e o 
aspecto sócio-emocional (que diz respeito às relações pessoais entre 
professor e aluno e às normas disciplinares indispensáveis ao trabalho 
docente). 
 

Entende-se por cognoscitivo o processo que transcorre no ato de ensinar e de aprender, 

tendo em vista a transmissão e assimilação de conhecimentos. Então, ao ministrar a aula, o 

professor tem em vista as tarefas cognoscitivas propostas aos alunos como, objetivos da aula, 

conteúdos, exercícios. Já os alunos, dispõem de suas potencialidades cognoscitivas conforme 

o nível de desenvolvimento mental, idade, experiências de vida, conhecimentos já 

assimilados, etc. Nesse aspecto, é importante que o professor não apenas transmita 

informações, mas também ouça os alunos. 

Os aspectos socioemocionais se referem aos vínculos afetivos entre professor e alunos, 

como também às normas e exigências objetivas que regem a disciplina dos alunos na aula. 

Logo, o professor precisa aprender a combinar severidade e respeito, controlando o processo 

de ensino, estabelecendo normas e deixando bem claro o que espera dos alunos.  

Em face disso, indaga-se: Afinal, é possível atingir-se um ensino eficaz em Ciências, 

Biologia, ou qualquer outra disciplina? Talvez, encontre-se alguma resposta avaliando o 

pensamento de Perrenoud (2000, p. 14), quando estabelece competências para ensinar como 

forma de redelinear a atividade docente num futuro possível: 

 

1. Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 
2. Administrar a progressão das aprendizagens. 
3. Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 
4. Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 
5. Trabalhar em equipe. 
6. Participar da administração da escola. 
7. Informar e envolver os pais. 
8. Utilizar novas tecnologias. 
9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 
10. Administrar sua própria formação contínua. 
 

 Portanto, para alcançar um ensino mais eficaz em suas disciplinas, o professor deve 

valorizar sua atuação presencial na sala de aula, orientando os alunos em suas atividades de 

observação, experimentação, investigação, leitura, interpretação, etc. 

Sugere-se ainda, que o professor deva valorizar as exemplificações dos alunos, 

questioná-los e incentivá-los na procura de descobertas e respostas para esses 

questionamentos, contribuir incentivando e apresentando fontes de consulta, praticar um 

discurso claro e objetivo, estar atento à sua postura pessoal, acompanhando de perto as 
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discussões dos alunos e não esquecer jamais, de fazer a mediação entre o conhecimento 

prévio do aluno e o conhecimento escolar.  

 

7.3.1 A criatividade em sala de aula 

 

 A cada dia, a sociedade precisa de pessoas criativas que encontrem soluções para os 

mais variados problemas. A criatividade é uma característica do homem. Todos detêm essa 

capacidade, sendo necessário apenas desenvolvê-la, tornando-a presente de forma 

significativa no dia a dia. Essa afirmação pode ser corroborada pelo pensamento da autora: 

A função criativa da imaginação pertence ao homem comum, ao cientista, ao 
técnico; é essencial para descobertas científicas bem como para o 
nascimento da obra de arte; é realmente condição necessária da vida 
cotidiana... (RODARI, 1982, p. 139) 
 

 Hoje, a escola recebe um aluno vivo, inquieto e participante, assim sendo, é necessário 

repensar o processo educacional. Infelizmente, a postura da maioria dos professores quase não 

garante mobilidade à agilidade do aluno e torna-se necessário trabalhar o aluno como uma 

pessoa inteira, que tem afetividade, tem percepções de mundo, se expressa, sente, é capaz de 

criticar e ser altamente criativo. Nesse sentido, os educadores têm a incumbência de preparar 

os alunos para a vida e não apenas para o mero acúmulo de informações. 

 O que se percebe muitas vezes é que os setores mais poderosos da sociedade não têm 

muita intenção de incentivar a imaginação e a criatividade, pois, não seria interessante que as 

pessoas aprendessem a pensar, uma vez que, o pensamento criativo pode se tornar a arma 

mais eficaz de transformação do mundo, representando uma verdadeira ameaça a uma ordem 

social conhecida e vantajosa para eles. 

 Em contrapartida a essa percepção, a função do verdadeiro educador deve ser tão 

somente uma: a de educar pessoas que possam mudar esse mundo, tão voltado para coisas 

insignificantes, tão distante da felicidade de todos, tão cheio de injustiças. Formar pessoas 

conscientes que lutem por seus direitos e não sejam alheios àquilo que se passa ao seu redor; 

pessoas que usem do raciocínio lógico, da imaginação e da criatividade para mudar 

circunstâncias. 

Criatividade é sinônimo de “pensamento divergente”, isto é, de capacidade 
de romper continuamente os esquemas da experiência. É “criativa” uma 
mente que trabalha, que sempre faz perguntas, que descobre problemas onde 
os outros encontram respostas satisfatórias, que é capaz de juízos autônomos 
e independentes, que recusa o codificado, que remanuseia objetos e 
conceitos sem se deixar inibir pelo conformismo. Todas essas qualidades 
manifestam-se no processo criativo. (RODARI, 1982, p. 140) 
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Observa-se que o posicionamento de muitos professores em sala de aula vai de 

encontro ao pensamento da autora, pois, ao recriminar alunos participativos que indagam, que 

propõem mudanças nas aulas, que pensam independente e diferentemente da opinião do 

professor e que não ficam apáticos ao que acontece na aula, eles inibem o potencial criativo 

desses alunos. Atitudes assim, por parte dos alunos, muitas vezes incomodam o professor em 

sala de aula, e este não percebe que está, lamentavelmente, sucumbindo a criatividade de seus 

alunos. 

O problema é que o ensino é visto, tradicionalmente, como a transmissão de 

informações, cabendo ao professor, com o auxílio do livro-texto, transmitir os conhecimentos 

que constituem algo de grande importância que precisa ser assinalado e aprendido pelo aluno. 

Este, por sua vez, aprende desde cedo, que existe apenas uma resposta correta para qualquer 

questão ou problema e precisa sempre reproduzir o conhecimento. 

Acostumados com essa realidade escolar, os professores acomodam-se a cada dia em 

suas práticas pedagógicas de exposição do conhecimento, em que eles são vistos como 

detentores absolutos desse conhecimento. Aos alunos, cabe a tarefa de aprender cada vez mais 

a decorar aquilo que o professor transmite. Nesse sentido, observa-se um ensino passivo, sem 

a participação do aluno na construção de seu conhecimento e, tampouco, na exploração de sua 

criatividade.   

O professor criativo, de espírito transformador, está sempre buscando inovar 
sua prática e um dos caminhos para tal fim seria dinamizar as atividades 
desenvolvidas em sala de aula. Uma alternativa para a dinamização seria a 
variação das técnicas de ensino utilizadas; outra seria a introdução de 
inovações nas técnicas já amplamente conhecidas e empregadas. (VEIGA, 
1996, p. 35) 
 

 Sob esse enfoque, admite-se que, para o professor estimular a criatividade em seus 

alunos, ele também precisa ser criativo. Utilizar recursos em sala de aula que venham a 

motivar o aluno, já tornaria a aula um tanto mais dinâmica e, certamente, muito mais 

participativa.  

 Outra sugestão da autora seria inovar técnicas já conhecidas e empregadas. Acredita-se 

que uma das técnicas mais utilizadas pela maioria dos professores é a aula expositiva. Mas, 

nesse sentido, indaga-se: Como inovar a aula expositiva, de maneira que ela contribua com 

um ensino mais criativo?  

 A referida autora opina a respeito dessa inovação em aulas expositivas: 
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Assumindo como fundamento uma concepção pedagógica que busque a 
vinculação contínua e permanente entre educação e meio social, é possível 
transformar a aula expositiva numa técnica de ensino dinâmica e capaz de 
desenvolver o pensamento crítico do aluno, dando-lhe oportunidade para o 
desenvolvimento da reflexão crítica, da criatividade e da curiosidade 
científica, atributos essenciais numa educação transformadora. (VEIGA, 
1996, p. 42) 
 

 Quando se dá ao aluno a oportunidade de fazer o intercâmbio entre a escola e o seu 

convívio social, a motivação pelo estudo ocorre naturalmente. Ele certamente começará a ver 

significado naquilo que estuda. Nesse momento, cabe ao professor, favorecer um diálogo 

entre ele e os alunos e também, dos alunos entre si, tomando-se como partida a experiência 

destes e relacioná-la com o assunto em estudo.  

 Nessa perspectiva descrita, os alunos são despertados para observar melhor a realidade 

à sua volta e também, para estarem atentos aos acontecimentos fora dos limites da escola, 

tornando-se pesquisadores ativos do conteúdo junto com o professor e, com certeza, 

desenvolvendo de forma brilhante, sua criatividade ao relatar sua experiência diária.   

 Em relação à motivação do ensino, concorda-se com Barros (2000b, p. 113), quando 

reforça que: “Motivar o ensino é relacionar o trabalho escolar aos desejos e necessidades do 

aluno. É representar “incentivos” que despertem, na criança, certos motivos que a levarão a 

estudar”. 

 Com base nestas constatações, recomenda-se aos professores que procurem 

transformar o próprio trabalho escolar em incentivo, despertando nos alunos, o motivo de 

desejar novas experiências, de expressar o melhor que eles podem dar na realização de uma 

tarefa, de atingir a tão almejada aprovação social em seu grupo.  

 Observa-se que aulas ministradas dando espaço a brincadeiras, contos, música, 

dramatização, experimentação e prática motivam de forma positiva o aluno, e o professor 

consegue atingir a atenção espontânea deste, ao trabalho escolar.  

 A busca de inovação na escola, talvez signifique sair do tradicionalismo e introduzir 

novas metodologias que motivem o aluno, beneficiando o processo de aprendizagem escolar. 

Esses recursos utilizados em sala de aula tornam os trabalhos escolares mais atrativos, 

potencialmente inovadores e conduzem os alunos a uma reflexão crítica de mundo. 

 Quanto ao posicionamento da atuação crítica e criativa do aluno, concorda-se com 

Alencar (1990, p. 14), quando expõe sobre “[...] a importância de se cultivar a imaginação e a 

atividade criadora na escola, através de um ensino orientado para a solução de problemas 

novos e para a preparação do aluno para a produção do conhecimento”. 
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Estimular o aluno a buscar soluções para os problemas vivenciados nas atividades 

escolares, na própria escola, no bairro em que mora, na sociedade em geral, usando a 

imaginação e a criatividade, desperta uma curiosidade que o conduz e o prepara para chegar a 

uma conclusão e, assim, produzir o seu conhecimento. Nisso, reside a importância de se 

colocar o aluno para fazer, para vivenciar situações reais e chegar a soluções cabíveis, pois, 

muitas vezes, ele está acostumado a receber informações prontas e problemas, aparentemente, 

resolvidos. 

É importante retratar que, no documento da UNESCO (Delors, 1996), citado por 

Mercado (1999), identificam-se as aprendizagens fundamentais que deverão constituir os 

pilares do conhecimento: aprender a conhecer; aprender a fazer, aprender a viver junto com as 

outras pessoas e aprender a ser.  

 
Estas aprendizagens caracterizam um novo paradigma para a educação, em 
que o aprender passa a ocupar o centro das preocupações e a aprendizagem 
ganha novo significado, deixando de ser vista como a simples aquisição e 
acumulação de conhecimentos, passando a ser concebida como um processo 
de apropriação individual que, embora utilize as informações, o faz de forma 
totalmente diferente, pois supõe que o próprio educando vá buscá-las, saiba 
selecioná-las de acordo com suas próprias necessidades de conhecimento. 
(MERCADO, 1999, p. 37) 
 

Atingir um ensino centrado nessas aprendizagens seria o ideal para o 

desenvolvimento escolar do aluno. Mas, infelizmente, a maioria dos professores é pressionada 

a transmitir tão somente o conteúdo curricular, não encontrando tempo necessário para ouvir 

as indagações do aluno, aproveitar suas ideias, valorizar seus pontos de vista e utilizar os 

recursos de sua imaginação. Essa prática ajudaria o aluno a construir seu próprio 

conhecimento. 

Assim, observa-se, na realidade escolar, que o potencial do ser humano, apesar de ser 

imenso, tem sido utilizado de forma muito limitada, permanecendo as capacidades inibidas e 

bloqueadas por falta de estímulo e de um ambiente favorável ao seu desenvolvimento. 

Por fim, baseando-se nessas considerações abordadas, torna-se necessário citar as 

ideias errôneas e desfazer esses mitos relativos à criatividade, que segundo Alencar (1990, p. 

25) são: 
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a) A criatividade é um “dom” presente em alguns poucos indivíduos; b) A 
criatividade consiste em um lampejo de inspiração, que ocorre sem uma 
razão explicável; c) A criatividade depende apenas de características do 
próprio indivíduo; d) A criatividade é uma questão de tudo ou nada. Alguns 
indivíduos são criativos e outros não; e) A criatividade manifesta-se apenas 
nos trabalhos e produções dos grandes talentos artísticos e nas novas 
propostas de inventores e cientistas. 
 

Esses cinco pontos abordados pela autora, considerados como mitos, precisam ser 

retirados do imaginário humano, por entender-se que, a criatividade é um processo mental e 

emocional, potencialmente presente em todo ser humano, bastando apenas ser estimulado para 

se tornar desenvolvido. Ao longo do texto apontou-se a criatividade como algo importante e 

essencial a ser desenvolvida em sala de aula, objetivando uma aprendizagem significativa aos 

discentes, em qualquer nível de estudo.  

Encerra-se este tópico, com uma citação de Cury (2003, p. 17): “Um excelente 

educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem serenidade para se esvaziar e 

sensibilidade para aprender”. É sob este aspecto, que o professor, em suas práticas 

pedagógicas, sente necessidades de informação e usará a informação, por ser um eterno 

aprendiz. A cada dia surgem situações novas em sala de aula e, como educador, ele precisa 

aprender a lidar com essas inusitadas situações, através da busca e do uso de informação. 

Tendo-se esclarecido os capítulos que embasam os temas voltados à pesquisa 

realizada, parte-se agora, para a exposição dos resultados obtidos nessa investigação 

científica, através da análise dos dados informacionais, que compõem o capítulo oito, a seguir. 
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8 NECESSIDADES E USO DE INFORMAÇÃO DOS PROFESSORES: UM OLHAR 
INTERPRETATIVO DOS DADOS INFORMACIONAIS 

 

O presente capítulo apresenta os resultados da pesquisa, através dos dados e 

informações obtidos por meio das respostas ao questionário. Foram realizadas a análise e 

discussão acerca desses dados/informações almejando torná-los significativos, 

compreensíveis e relacionáveis com o referencial teórico-metodológico, bem como com os 

objetivos a que a pesquisa se propunha. É necessário compreender o que significa análise dos 

dados e, nesse sentido, observa-se o posicionamento de Goldhor (1978, p. 197), quando a 

define como, “[...] o processo através do qual se procura significados novos e adicionais, por 

meio de comparações entre os vários aspectos dos dados originais ou através de cálculos 

feitos a partir deles”. 

Como já explicado na metodologia, no tópico referente à “Organização e análise dos 

dados”, para analisar os dados que concernem às questões fechadas do questionário 

utilizaram-se as abordagens do método quantitativo. Já para as questões abertas, o método 

utilizado foi o qualitativo, com base na técnica de categorização presente na análise de 

conteúdo de Bardin (2000). Também ficou explicado que esse estudo de usuários foi realizado 

sob a ótica da Abordagem do Sense-Making, com ênfase nas categorias situação-lacuna-uso 

de Brenda Dervin. 

Segundo Bardin (2000), a análise de conteúdo de mensagens, que deveria ser 

aplicável a todas as formas de comunicação, apresenta uma função heurística que é enriquecer 

a tentativa exploratória, aumentando a propensão à descoberta. Em suma, a análise de 

conteúdo é direcionada ‘para ver o que dá’. 

Com referência à categorização, cabe ainda ressaltar, a opinião de Bardin (2000), ao 

afirmar que, no conjunto das técnicas da análise de conteúdo, a análise por categorias é citada 

em primeiro lugar, por ser a mais antiga e, também, a mais utilizada na prática. Para a autora, 

essa técnica funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias 

segundo reagrupamentos analógicos. Entre as diferentes possibilidades de categorização, a 

investigação dos temas, também denominada de análise temática, é rápida e eficaz na 

condição de se aplicar a discursos diretos e simples. 

Para uma melhor explanação dos resultados apresentados nos dados/informações dos 

professores, a pesquisadora decidiu fazer uma categorização baseada nos três blocos de 

perguntas do questionário. A primeira categoria se refere ao Bloco 1 – PERFIL DO 

USUÁRIO, relacionado ao perfil dos professores e os demais blocos que se encontram em 
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estreita relação com as categorias do Sense-Making. A segunda categoria se refere ao Bloco 2 

– NECESSIDADES E USO DA INFORMAÇÃO, e a terceira e última categoria, ao Bloco 3 

– SITUAÇÃO RECENTE DE USO DA INFORMAÇÃO. Os três blocos também estão em 

consonância com os objetivos da pesquisa. Vale ressaltar que, dessas categorias gerais, 

extraíram-se categorias específicas de análise, que deram ênfase aos conteúdos das 

mensagens. Para exemplificar cada categoria específica, transcreveram-se as afirmativas dos 

sujeitos da pesquisa tal como figuram nos questionários. Nos tópicos seguintes analisaram-se 

e discutiram-se, teoricamente, cada uma dessas categorias gerais, e dentro destas, quando 

necessárias, também as categorias específicas. 

 

8.1 Perfil do usuário: o cenário dos professores de Ciências de Santa Rita 

 

Na primeira categoria de análise de dados, o enfoque é dado ao perfil dos sujeitos da 

pesquisa: os professores de Ciências, do município de Santa Rita, que lecionam nas 14 escolas 

da zona urbana que trabalham com o Ensino Fundamental II. Essa parte da análise refere-se 

ao Objetivo Específico a): “Traçar o perfil dos professores de Ciências”. O foco de análise se 

direciona às seguintes informações: “Escola onde leciona”, “Turno”, “Idade”, “Sexo”, 

“Estado Civil”, “Renda familiar”, “Residência”, “Nível de Escolaridade”, “Formação”, “Se é 

concursado”, “Se ensina em outras escolas” e “Satisfação na docência”. 

De início, observa-se que das 14 escolas que participaram da pesquisa, apenas três 

professores, do total de 28, lecionam em duas escolas, concomitantemente. Os demais 

ensinam apenas em uma escola. Para preservar suas identidades, mantendo-as no anonimato, 

denominaram-se as escolas com nomes de rochas3 ou pedras preciosas, sendo elas: 

“Esmeralda, Ágata, Água-Marinha, Topázio, Diamante, Ametista, Mármore, Rubi, Turmalina, 

Safira, Quartzo, Opala, Turquesa e Alexandrita”. O Quadro 3 apresenta as 14 escolas e o 

número de professores de Ciências, em cada uma delas: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 A escolha do nome de rochas ou pedras preciosas se deve ao fato de ser um conteúdo abordado na disciplina 
Ciências. 
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Quadro 3 – Escolas com Ensino Fundamental II e número de professores de Ciências 

ESCOLA Nº DE PROFESSOR ESCOLA Nº DE PROFESSOR 

Esmeralda 01 Rubi 03 

Ágata  01 Turmalina  05 

Água-Marinha 01 Safira 02 

Topázio 01 Quartzo 02 

Diamante 04 Opala 02 

Ametista 02 Turquesa 02 

Mármore 02 Alexandrita 02 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Os três professores que ensinam em duas escolas o fazem para completar a carga 

horária semanal. O professor P8, do sexo masculino, ensina na escola “Diamante” e 

“Ametista”; dos outros dois, do sexo feminino, uma ensina na escola “Turmalina” e numa 

escola da Zona Rural (P18); e a outra, na “Turmalina” e na “Safira” (P19). O fato de uma das 

professoras ensinar numa escola da Zona Rural faz com que a contagem geral dos professores, 

neste caso, chegue ao número de 30 e não de 31 como deveria ser, uma vez que, a pesquisa 

envolve apenas as escolas da zona urbana. 

Esse fato de completar a carga horária em mais de uma escola já dificulta um pouco 

a vida do professor. Pois, muitas vezes, ele precisa ficar mais de um turno se deslocando de 

uma escola para outra, e isso compromete o tempo, a questão financeira com transporte e 

alimentação, uma vez que, no caso das escolas da zona rural, o acesso é difícil, são 

localidades distantes em que se perde muito tempo para chegar até lá.  Cabe ressaltar, que não 

é imposição da Secretaria Municipal de Educação que um professor concursado na Zona 

Urbana tenha que assumir carga horária na Zona Rural, mas algumas vezes para dobrar a 

carga horária, por opção de aumentar o salário, o professor aceita lecionar na Zona Rural. 

Notadamente, no Quadro 1, as escolas que dispõem de um número maior de 

professores de Ciências são as escolas “Turmalina”, “Diamante” e “Rubi”. Essas escolas estão 

localizadas em bairros mais populosos de Santa Rita e, consequentemente, possuem um 

número maior de alunos, de salas de aula, e de professores. Das demais, principalmente, as 

que têm apenas um professor, algumas estavam com defasagem por conta do problema de 

exoneração solicitada por alguns professores, conforme já comentado na metodologia, no 

tópico: “Campo empírico e população-alvo da pesquisa”. 
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Como o bloco de questões sobre o Perfil do Usuário é, consideravelmente, extenso, a 

pesquisadora optou por elaborar três quadros que apresentam alguns tópicos de questões que 

estão mais relacionados. Para demonstrar o primeiro quadro, escolheram-se as questões 

relativas aos dados gerais dos professores, a saber: o turno de ensino, idade, sexo, estado civil, 

renda familiar e local de residência. A seguir, apresentamos o Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Perfil do Usuário: Dados gerais  

 

PROFESSORES 

 

TURNO 

 

IDADE 

 

SEXO 

ESTADO 

CIVIL 

RENDA 

FAMILIAR 

RESIDÊNCIA 

BAIRRO / CIDADE 

P1 M 47 F Solteira Até 3 SM Geisel - J. Pessoa 

P2 M 31 M Casado De 4 a 7 SM Popular - S. Rita 

P3 T/N 45 M Casado De 4 a 7 SM Mandacaru - J. Pessoa 

P4 N 39 M Solteiro De 4 a 7 SM Centro - Alhandra 

P5 M 37 M Solteiro Até 3 SM Torre - J. Pessoa 

P6 T 43 M Divorciado De 4 a 7 SM Bancários - J. Pessoa 

P7 M/T/N 36 F Casada De 4 a 7 SM Bancários - J. Pessoa 

P8 N 58 M Casado Até 3 SM Jd. Aeroporto - Bayeux 

P9 T/N 57 F Solteira Até 3 SM Bessa - J. Pessoa 

P10 T 37 F Solteira De 4 a 7 SM Mangabeira - J. Pessoa 

P11 N 45 F Solteira De 4 a 7 SM Tambiá - J. Pessoa 

P12 M 40 F Casada De 4 a 7 SM Popular - S. Rita 

P13 M/T 32 M Casado De 4 a 7 SM Cast. Branco - J. Pessoa 

P14 T/N 41 M Solteiro De 4 a 7 SM Tambiá - J. Pessoa 

P15 M 44 M Solteiro De 4 a 7 SM J. Américo - J. Pessoa 

P16 T 54 F Casada Até 3 SM Centro - S. Rita 

P17 M/N 50 F Casada De 4 a 7 SM Tibiri I - S. Rita 

P18 T/N 41 F Solteira De 4 a 7 SM Tibiri II - S. Rita 

P19 N 42 F Casada De 4 a 7 SM São Bento - Bayeux 

P20 T/N 56 M Solteiro Até 3 SM Tambaú - J. Pessoa 

P21 M 37 F Solteira De 4 a 7 SM Tibiri - S. Rita 

P22 N 40 M Solteiro De 4 a 7 SM Bessa - J. Pessoa 

P23 T 56 F Casada Até 3 SM Várzea Nova - S. Rita 

P24 N 48 M Solteiro De 4 a 7 SM Mang. III - J. Pessoa 

P25 M 54 M Solteiro De 4 a 7 SM Manaíra - J. Pessoa 

P26 T 45 F Divorciada Até 3 SM Geisel - J. Pessoa 

P27 T 40 M Casado De 4 a 7 SM Eitel Santiago - S. Rita 

P28 N 45 F Casada De 4 a 7 SM Cristo - J. Pessoa 

Nota: SM = Salário Mínimo (SM atual: R$ 678,00) 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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Comentando sobre os dados referentes ao “TURNO” de trabalho, 71,4% dos 

professores ensinam apenas em um turno, 25% em dois turnos e apenas 3,6% nos três turnos. 

Dos professores que lecionam apenas em um turno, sete ensinam pela manhã, seis à tarde e 

sete à noite. Já os sete que ensinam em dois turnos, cinco ensinam à tarde e noite, um pela 

manhã e à tarde e outro, pela manhã e à noite. Cabe referenciar que a professora P7, que 

trabalha três turnos, encontrava-se, no momento da pesquisa, na direção da escola, e como é 

professora de Ciências fez parte da pesquisa também. Ela afirmou que transita pelos três 

turnos, mas não administra a escola sozinha: divide esse cargo com outra gestora e se dividem 

em escalas, de tal forma, que fazem a cobertura da escola nos três turnos. 

Essa realidade nos leva a constatar que seria muito bom que esses 20 professores que 

trabalham apenas um turno, realmente, só trabalhassem nesse período, mas é que a maioria 

deles leciona em outras escolas, nos outros turnos. Isso reflete a busca por uma 

complementação salarial, visto que a educação não é uma área que valoriza bem os seus 

profissionais, com relação aos salários. Essa realidade não é apenas no Estado da Paraíba, pois 

segundo Oliveira et al (2009), o relato de pesquisa “Principais fatores que motivam os 

professores de ensino de Ciências e/ou Biologia do município de Aracaju, Sergipe a 

lecionarem” mostra que a pesquisa realizada revela uma taxa quase máxima de insatisfação 

salarial e que o incentivo motivador extrínseco é quase inexistente neste ponto. 

Com relação à “IDADE” dos professores, os dados variam entre 31 e 58 anos, 

estando o mais jovem com 31 anos de idade, e o mais velho, 58 anos e ambos são do sexo 

masculino. Já as professoras, a mais jovem tem 36 anos e a mais velha 57 anos. A média de 

idade das mulheres é equivalente a quarenta e cinco anos e um mês.  Já os professores homens 

estão numa média de quarenta e três anos e quatro meses. No geral, considera-se uma faixa 

etária quase uniforme, com um pequeno índice de diferença para as mulheres. Essa pequena 

diferença pode relacionar-se com a função exercida pelas mulheres no magistério nas décadas 

passadas. A mulher ingressava ainda bem jovem no magistério, logo após o término do 

Ensino Médio, que era quase sempre o Curso das Normalistas. Isso é muito bem retratado nas 

novelas de época, que mostram que, quando a mulher trabalhava fora, ainda se admitia, se 

esta fosse professora. 

Quanto ao “SEXO”, dos professores, 14 são do sexo masculino e 14 do sexo 

feminino. Uma representação de 50% para cada um dos sexos. Como a pesquisa foi realizada 

com a disciplina Ciências no Ensino Fundamental II, nota-se a presença de homens e 

mulheres lecionando todas as disciplinas específicas, ao contrário do que se verifica no 
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Ensino Fundamental I, onde o índice é bem mais alto de professores do sexo feminino, as 

chamadas “tias” pelas crianças do 1º ao 5º Anos. 

Quanto ao “ESTADO CIVIL”, constatou-se que dos 28 professores, 12 afirmaram 

ser casados (42,9%), dos quais, cinco são homens e sete são mulheres; 14 disseram ser 

solteiros (50%), sendo oito homens e seis mulheres; e dois se inseriram como divorciados 

(7,1%), a saber, um homem e uma mulher. Nenhum dos sujeitos da pesquisa se inseriu na 

condição de viúvo ou assinalou a opção “Outro” no questionário. 

Analisando esses dados, verifica-se que a metade dos professores é solteira, cabendo 

ressaltar que a maioria deles, é do sexo masculino, sugerindo-se a hipótese, de que a procura 

por liberdade, e por um não relacionamento mais sério faz parte da atual conjectura da 

sociedade, com relação ao casamento. Quanto às mulheres, o que se tem observado hoje em 

dia, é que estas têm investido cada vez mais em sua profissão, ou aperfeiçoamento e 

capacitação acadêmica, buscando cursos de pós-graduação, continuamente, portanto, não se 

comprometendo com o vínculo matrimonial. Aos casados, o número de professoras foi um 

pouco maior, mas, relativamente igual ao dos homens, número esse, que não ficou tão distante 

dos solteiros. Com relação aos divorciados, um número, exatamente igual para os dois sexos, 

e notoriamente, pequeno. 

No tocante à “RENDA FAMILIAR”, o grupo de professores se inseriu apenas nas 

duas primeiras opções do questionário, quando assinalou uma renda de “Até 3 salários 

mínimos” ou “De 4 a 7 salários mínimos”. Oito professores, sendo três homens e cinco 

mulheres, assinalaram ganhar até 3 salários mínimos; os demais professores (71,4%) 

afirmaram ter uma renda entre 4 e 7 salários mínimos, destes, 11 são homens e nove 

mulheres. Com base nesses dados, constata-se que a mulher está sempre em condições 

inferiores quando o assunto é renda. Embora tenha sido questionada a renda da família e não 

individual, mesmo assim, observa-se que a primeira opção de resposta (parâmetro mais baixo) 

foi a que enquadrou o maior número de professoras. Já a segunda opção, onde os salários 

subiam um pouco mais, o número de mulheres foi menor que o dos homens. 

Essa constatação, através dos dados mencionados, denota uma realidade que entra 

em consonância com o posicionamento das autoras Gasque e Costa (2003, p. 60), quando 

relatam: “Segundo dados do Dieese4, existem diferenças significativas entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho. As mulheres são minoria no mercado de trabalho e ganham 

menos do que os homens”. 

                                                 
4 Dieese é uma abreviatura que significa Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. 
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Enfocando o item “RESIDÊNCIA”, constou-se que embora a pesquisa tenha sido 

realizada no município de Santa Rita, e, portanto, fosse esperado um número maior de 

professores moradores desta cidade, verificou-se que a maioria dos professores tem residência 

fixa em João Pessoa, Bayeux e Alhandra, fato que pode ser justificado, por Santa Rita ser 

cidade circunvizinha a estas. Do contingente de professores, 17 moram em João Pessoa 

(60,7%), oito residem em Santa Rita (28,6%), dois moram em Bayeux (7,1%) e apenas um 

professor mora em Alhandra (3,6%). Em suma, dos 28 professores, apenas oito residem na 

cidade em que trabalham; os demais professores (71,4%) precisam se deslocar de suas cidades 

para trabalhar num município vizinho. O Gráfico 1 apresenta os dados referentes à cidade de 

residência dos professores, possibilitando uma visualização mais nítida desses resultados. 

 

Gráfico 1 – Cidade de residência dos professores 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Quanto aos bairros, em João Pessoa figuram com dois moradores, os Bancários, 

Bessa, Geisel, Mangabeira e Tambiá; com um morador apenas, estão os bairros de Castelo 

Branco, Cristo, José Américo, Manaíra, Mandacaru, Tambaú e Torre. Em Santa Rita, moram 

dois professores no bairro Popular, e um nos bairros Centro, Eitel Santiago, Tibiri, Tibiri I, 

Tibiri II e Várzea Nova, respectivamente. Dos dois professores que residem em Bayeux, um 
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mora no Jardim Aeroporto e a outra no Bairro São Bento. O professor que reside em 

Alhandra, mora no Centro. 

Com os dados relacionados ao “NÍVEL DE ESCOLARIDADE”, elaborou-se o 

Quadro 5, intitulado “Perfil do Usuário: Dados Acadêmicos”, que é exposto a seguir: 

 

Quadro 5 – Perfil do Usuário: Dados acadêmicos 

PROFESSORES ESCOLARIDADE FORMAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO 

P1 G Ciências e Biologia ___ 

P2 E Ciências e Biologia Análises Clínicas 

P3 E Ciências Biológicas Educação Ambiental 

P4 M Ciências Biológicas Não especificou 

P5 G Química ___ 

P6 E Biologia Educação Ambiental 

P7 E Ciências e Biologia Ciências Ambientais e Gestão Escolar 

P8 E Não especificou Psicopedagogia Educacional e Clínica 

P9 E Ciências Biológicas Meio Ambiente 

P10 E Ciências Psicopedagogia 

P11 E Ciências e Química Psicopedagogia 

P12 E Ciências e Biologia Não especificou 

P13 G Ciências Biológicas ___ 

P14 E Ciências Biológicas Novas Tecnologias em Educação 

P15 E Ciências Biológicas Ciências Ambientais 

P16 G Lic. Bach. Ciências 
Biológicas 

___ 

P17 E Ciências e Química Gestão Escolar 

P18 E Ciências Naturais e 
Biologia 

Biologia e Saúde Pública 

P19 E Ciências Ensino de Ciências 

P20 E Lic. Bach. Ciências 
Biológicas 

Ciências Ambientais 

P21 E Ciências Naturais Psicopedagogia Clínica 

P22 G Ciências ___ 

P23 E Enfermagem Saúde Pública 

P24 E Lic. Bach. Ciências 
Biológicas e 

Comunicação Social 

Psicopedagogia Institucional 

P25 E Ciências e Biologia Botânica 

P26 G Ciências e Biologia ___ 

P27 M Não especificou Espec.: Educação Especial, Ciências 
Ambientais; Mest.: Genética Molecular , 

Ciências da Educação;  
Doutorando em Biotecnologia 

P28 E Ciências Biológicas e 
Enfermagem 

Ciências Ambientais 

Nota: G = Graduação E = Especialização M = Mestrado. O professor P27 está concluindo o Doutorado, ainda 
não tem o título de Doutor, embora tenha se assumido como tal. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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Analisando, inicialmente, a “ESCOLARIDADE”, registra-se um maior número de 

professores especialistas (71,5%), seguido por professores que só possuem a graduação 

(21,4%), e em sua minoria, apenas dois professores mestres (7,1%), embora, um deles tenha 

afirmado que está concluindo o doutorado. Os dados serão observados no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Nível de escolaridade dos professores 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Ressalta-se a importância na capacitação profissional dos docentes, fato observado, 

através da busca pela pós-graduação. Seis professores possuem só a graduação, 22 buscaram 

uma formação a mais, através da Especialização e do Mestrado, inclusive um em fase 

conclusiva no Doutorado. 

Cabe analisar mais uma vez, a opinião de Gasque e Costa (2003), quando 

referenciam os dados do Dieese, para mostrar que a taxa de desemprego das mulheres é 

superior a dos homens, e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho tem influenciado 

as mulheres a buscar um nível maior de escolaridade, de forma que conquistem novas 

ocupações. 

Independentemente do sexo, o docente por ser a peça fundamental na educação, 

precisa estar em constante atualização profissional, qualificando-se cada vez mais, através da 
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busca e uso da informação. Na visão de Nadaes e Borges (2008), o comportamento que 

envolve a busca e o uso da informação não é único e deve englobar a experiência humana em 

sua totalidade, desde os pensamentos, sentimentos, ações e o ambiente onde estes se 

manifestam. Cabe a cada educador passar por cima das dificuldades, que são reais e não 

poucas, e enfrentar novos desafios com relação à sua evolução como profissional. 

No tocante à “FORMAÇÃO”, observou-se que 24 professores (85,7%) apresentam 

formação inicial na área específica da disciplina lecionada, ou seja, são formados em 

Ciências, Biologia, Ciências Biológicas ou Ciências Naturais. Dois professores têm formação 

em áreas afins, o P5 em Química e a P23 em Enfermagem, 3,6%, respectivamente. Os outros 

dois professores (7,1%) não especificaram a sua formação. As professoras P11 e P17 

apresentaram uma segunda formação, “Química”; o professor P24 também é formado em 

Comunicação Social; e a professora P28, estudou Enfermagem além de Ciências Biológicas. 

No âmbito da “PÓS-GRADUAÇÃO”, ressalta-se a importância dos 22 professores 

que continuaram seus estudos em cursos de pós-graduação, tanto em nível de especialização, 

quanto de mestrado e doutorado. Dos dois professores Mestres, um não especificou a área, e o 

outro apresentou dois cursos de Mestrado, sendo um em Genética Molecular e outro em 

Ciências da Educação, declarando, ainda, estar concluindo o Doutorado em Biotecnologia. 

Com relação aos 20 professores especialistas, inclusive, alguns professores com mais de um 

curso, estão assim descritos: Ciências Ambientais (5), Educação Ambiental (2), Meio 

Ambiente (1), Biologia (1), Ensino de Ciências (1), Botânica (1), Análises Clínicas (1), 

Gestão Escolar (2), Psicopedagogia (2), Psicopedagogia Educacional (1), Psicopedagogia 

Institucional (1), Psicopedagogia Clínica (2), Saúde Pública (2), Novas Tecnologias em 

Educação (1) e Educação Especial (1). Dois professores não especificaram o curso. 

O Quadro 6, com alguns dados referentes à atuação dos professores, tanto em Santa 

Rita, quanto fora desse município, apresenta os resultados acerca das questões sobre concurso, 

tempo de serviço em Santa Rita, tempo de docência e atividade docente fora do município de 

Santa Rita. 
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Quadro 6 – Perfil do Usuário: Dados relacionados à docência 

PROFESSORES É 
CONCURSADO? 

TEMPO 
SERVIÇO EM S. 

RITA 

TEMPO DE 
DOCÊNCIA 

ENSINA FORA 
DE S. RITA? 

QUAL ESCOLA? 

P1 Sim Cerca de 10 anos Cerca de 18 anos Sim Mª do Carmo da 
Silveira 

P2 Sim 8 anos 12 anos Sim Colégio da Luz e 
Evolução 

P3 Sim 11 anos 16 anos Sim Isabel Maria 

P4 Sim 9 anos 10 anos Sim Alhandra 

P5 Sim 2 anos 10 anos Sim Maria Honorina e 
Antônia Rangel 

P6 Sim 8 anos 14 anos Sim Sesc-Educação 

P7 Sim 10 anos 16 anos Não ___ 

P8 Sim 23 anos 30 anos Não ___ 

P9 Não 28 anos 28 anos Sim Olivina Olívia 

P10 Sim 14 anos 18 anos Não ___ 

P11 Sim 10 anos 20 anos Sim Escola Privada 

P12 Sim 14 anos 24 anos Não ___ 

P13 Sim 2 anos 10 anos Sim Horácio de 
Almeida 

P14 Sim 14 anos 15 anos Sim Enéas de 
Carvalho 

P15 Sim 10 anos 22 anos Sim José Lins do 
Rego 

P16 Sim 10 anos 24 anos Não ___ 

P17 Sim 26 anos 26 anos Não ___ 

P18 Não 15 anos 18 anos Não ___ 

P19 Sim 8 anos 12 anos Sim José Américo de 
Almeida 

P20 Sim 11 anos 30 anos Sim Antônio Mariz 

P21 Sim 10 anos 12 anos Sim Projovem Urbano 

P22 Sim 14 anos 14 anos Não ___ 

P23 Sim 23 anos 28 anos Não ___ 

P24 Sim 8 anos e 6 meses 20 anos Sim Joaquim Brás 
Pereira 

P25 Sim 9 anos 18 anos Sim Papa Paulo VI 

P26 Sim 9 anos 18 anos Sim Mª de Lourdes 
Araújo 

P27 Sim 13 anos 22 anos Sim Maria Honorina 

P28 Sim 2 anos 20 anos Sim Sesc-Educação e 
Elizabeth F. da 

Silva 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

O Quadro 6 mostra que apenas duas professoras não são concursadas e que a 

professora P9 tem 28 anos de serviço em Santa Rita. Quando essa professora ingressou no 

magistério não tinha concurso, logo, ela enquadra-se no antigo regime, Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). A professora P18, estava tirando licença de um professor concursado, 
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mas sempre trabalha por contrato de prestação de serviço em Santa Rita, há 15 anos. Os 

demais professores (92,9%) são concursados, conforme o referido quadro. 

Quando indagados sobre o tempo de serviço em Santa Rita, os 28 professores 

ficaram distribuídos da seguinte maneira: Até dez anos – um total de 16 professores, sendo 

três com dois anos, quatro com oito anos, três com nove anos e seis com dez anos. Entre 11 e 

20 anos – oito professores, dois com 11 anos, um com 13 anos, quatro com 14 anos e um com 

15 anos. Acima de 20 anos – quatro professores, sendo dois com 23 anos, um com 26 e outro 

com 28, este representando o com mais tempo de serviço em Santa Rita. 

Com esses dados, verificou-se uma média de atuação em Santa Rita de 11 anos e oito 

meses, tempo que demonstra um bom conhecimento da pedagogia que norteia o ensino de 

Ciências no referido município. A maioria dos professores encaixou-se nos concursos mais 

antigos, de dez anos para a atualidade, o que retrata que foram longos anos sem haver 

concurso. Apenas três professores são concursados há dois anos. Vale ressaltar, que no final 

do ano de 2012 foram nomeados alguns professores, remanescentes do último concurso. 

Quanto ao tempo de serviço na docência, os dados foram assim relatados: Entre dez 

e 20 anos – encontram-se 19 professores: três professores com dez anos, três com 12, dois 

com 14, um com 15, dois com 16, cinco com 18, e três com 20. Acima de 20 anos – nove 

professores: dois professores com 22 anos, dois com 24, um com 26, dois com 28 e dois com 

30 anos de docência. A média no exercício da docência é de 18 anos e oito meses, fato este 

que sugere uma significativa experiência desses professores em sala de aula, uma vez que, o 

menor tempo de prática docente relatado foi de dez anos. 

Pensando sobre essa realidade, emerge uma preocupação que paira sobre o processo 

ensino-aprendizagem, no que concerne à atualização e reflexão do professor quanto à sua 

prática educativa. Nessa perspectiva, encontra-se a afirmação de que o ofício do professor tem 

sido modificado a fim de contemplar as mudanças rápidas e constantes do mundo, no qual a 

formação continuada vista como um processo contínuo de busca e renovação do saber-fazer 

educativo, precisa ser encarada como uma das condições essenciais para a melhoria do ensino 

e aprendizagem. (GASQUE; COSTA, 2003) 

Espera-se, de fato, que nós professores possamos estar em constante reflexão sobre a 

nossa prática educativa, independentemente do tempo de docência que temos, quão 

experientes nós somos, mas acima de tudo, o quanto nosso aluno está aprendendo, em que 

tipo de cidadão ele está se tornando, se está sendo capaz de construir o seu próprio 

conhecimento, de tal forma, que seja capaz de interferir na sociedade com sua participação 

ativa. 
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Ao serem questionados sobre o “Ensinar em outras escolas, além do município de 

Santa Rita”, dos professores estudados, (67,9%) responderam afirmativamente; os demais 

(32,1%) disseram não ensinar em outras escolas. Essa informação só vem confirmar o que já 

foi tratado, anteriormente, no item que abordou o turno trabalhado destes professores, onde se 

destacou que os professores que lecionam apenas um turno em Santa Rita poderiam estar em 

outras escolas durante o dia, nos outros turnos, objetivando uma complementação salarial. 

Esta premissa é reforçada pela opinião de Oliveira et al (2009), quando expõem que 

mesmo sendo o professor um componente fundamental na educação, ele tem sido alvo de 

grande desvalorização, vivenciando baixos salários, múltiplas jornadas de trabalho, falta de 

reconhecimento e péssimas condições de trabalho, permeando a realidade de suas vidas. 

Nessa mesma linha de pensamento, Krasilchik (1987) enfatizou que os baixos 

salários obrigam os professores a dar muitas aulas semanais, frequentemente, em várias 

escolas. Isto acarreta grande quantidade de provas para corrigir, e como consequência, 

diminuição de tempo disponível para preparo de aulas, atualização profissional e momentos 

de discussão com outros professores para planejamento das atividades educacionais. 

As escolas fora do município de Santa Rita, onde estes professores ministram aulas, 

estão distribuídas pelas cidades vizinhas. São escolas municipais, estaduais, particulares, 

vinculadas ao Programa Projovem Urbano5 ou ao Sesc Educação6. Estas escolas localizam-se 

em sete cidades paraibanas e estão referidas no Quadro 6: Perfil do Usuário – Dados 

relacionados à docência, coluna “QUAL ESCOLA?”. 

Para finalizar a análise das perguntas relacionadas ao perfil dos professores, 

apresentamos as respostas dadas à pergunta “Como você se sente no exercício da 

docência?”. Respostas essas que foram agrupadas em seis categorias e exemplificadas com 

afirmações dos professores, como podemos observar a seguir: 

 

a) Satisfação pessoal: (10,7%) 

“Sinto-me orgulhoso porque além de possuir um ótimo conhecimento para 

transmitir, cumpro meu papel de cidadania”. (P4)7 

                                                 
5 O ProJovem Urbano é um programa do Governo Federal, vinculado ao Ministério da Educação e realizado em 
parceria com as secretarias estaduais de Educação, que tem como finalidade elevar o grau de escolaridade 
visando ao desenvolvimento humano e ao exercício da cidadania, por meio da conclusão do ensino fundamental, 
de qualificação profissional e do desenvolvimento de experiências de participação cidadã. 
6 Partindo do conceito de educação permanente, o Sesc oferece serviços na área educacional para todas as idades 
e de diversas maneiras. Para isso, usa instrumentos que convergem para um programa educativo global. 
7 Os questionários foram numerados de um a 28. Portanto, P4 significa o professor que respondeu ao 
questionário número quatro. 
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“Continuo sentindo-me bem. Gosto do que faço. Há uma troca de aprendizagem”. 

(P15) 

“Sinto-me bem, porque é uma troca de conhecimento com os alunos, é muito bom 

quando a participação é verdadeira”. (P18) 

b) Satisfação pessoal apesar das dificuldades: (39,3%) 

“Gosto de ensinar, mas fico muito triste com as condições de trabalho (falta 

estrutura adequada, material de apoio) e as condições que os governantes nos 

oferecem, baixos salários e falta de incentivo em pesquisar”. (P10) 

“Realizada, sempre tive direcionamento para a área de Educação; apesar das 

dificuldades, cumpro meu dever com satisfação”. (P17) 

“Em parte me sinto realizada, pois foi a profissão que escolhi, embora seja mal 

remunerada e tenho uma carga horária alta e, às vezes, me sinto cansada”. (P28) 

c) Realização pessoal apesar do desinteresse dos alunos: (10,7%) 

“Sinto-me realizado porque gosto de ensinar, me dá prazer, mas triste porque o 

saber para os alunos não é algo interessante”. (P6) 

“Realizada, apesar da falta de interesse dos alunos”. (P16) 

d) Esperança por melhoras na Educação: (7,1%) 

“Incomodado com o descaso na Educação e esperando dias melhores”. (P3) 

“Amo a docência, espero que os salários melhorem”. (P27) 

e) Insatisfação pessoal: (28,6%) 

“Desmotivado”. (P5) 

“Insatisfeita devido à desvalorização profissional”. (P7) 

“Me sinto desmotivado com a profissão devido à falta de respeito com o 

profissional, além da baixa remuneração”. (P14) 

f) Busca pelo conhecimento: (3,6%) 

“Em processo de aprendizado”. (P19) 

 

Analisando as afirmativas dos professores, pode-se observar que apenas oito 

(28,6%), mostram-se numa posição exclusiva de insatisfação na docência. Distribuídos nas 

demais categorias específicas, percebe-se que 20 professores (71,4%) apresentam algum tipo 

de satisfação pessoal, embora com algumas limitações influenciadas pelas dificuldades 

enfrentadas na profissão. Com base nessa realidade, pode-se concluir que o princípio 

motivador da maioria dos professores advém de fatores intrínsecos, principalmente, a 

realização pessoal, ou autorrealização profissional. Diante das adversidades relacionadas aos 
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fatores extrínsecos como baixos salários, más condições de trabalho, falta de reconhecimento, 

de respeito e dignidade, jornada de trabalho exaustiva, grande desvalorização por parte dos 

programas e projetos do governo, a única justificativa para permanecer na profissão de 

educador é que alguma necessidade sua está sendo atendida. Nesse ponto, abrem-se duas 

hipóteses que se ligam a dois tipos de professores: os que ensinam porque gostam, pelo prazer 

em se autorrealizarem, e os que precisam, sendo a sua real motivação, o fator monetário, 

ainda que baixo. No caso específico da pesquisa, a maior parte dos professores se identificou 

com a primeira alternativa: ensina pelo prazer em se autorrealizar. 

Diante do exposto, ao analisar a primeira categoria referente ao Bloco 1 – PERFIL 

DO USUÁRIO, ficou nítido o alcance do Objetivo Específico a), pois de fato, as variáveis 

propostas no questionário, a saber: Escola onde leciona, Turno, Idade, Sexo, Estado Civil, 

Renda familiar, Local de Residência, Escolaridade, Formação, Se é concursado, Exercício da 

profissão em outras escolas e Satisfação na docência foram conhecidas e, através delas, foi 

possível traçar o perfil dos professores de Ciências do referido município. 

 

8.2 Explicitando as necessidades e uso de informação dos professores  

 

Atendendo à segunda categoria de análise de dados, torna-se imprescindível o 

conhecimento das necessidades e uso da informação dos professores em sua prática docente, 

partindo-se do pressuposto de que estes profissionais demandam, certamente, uma gama de 

informações que serão trabalhadas em sala de aula e constituirão o arcabouço que levará o 

aluno à construção do seu próprio conhecimento. 

Sob esse prisma, concorda-se com o posicionamento das autoras Gasque e Costa 

(2003), quando relatam que em algum momento de sua práxis, os professores da educação 

básica se envolverão em atividades de busca de informação para suprirem a necessidade de 

atualização, a fim de desenvolverem suas atividades profissionais, e esta atitude surge por 

motivação própria e/ou por imposição institucional. Nesse sentido, há uma suposição de que 

esses professores necessitam de informações direcionadas à área educacional que lhes 

proporcionem a compreensão, a transformação e o desenvolvimento de competências 

específicas para o processo de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, com o intuito de conhecer as inquietações que conduzem às 

necessidades de informação, como esses professores fazem para buscar as informações e 

saber se as encontram e quais são as dificuldades/barreiras que permeiam esse processo, é que 

se configura esse segundo bloco de perguntas do questionário, onde a ênfase é atender, 
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prioritariamente, ao Objetivo Específico b), bem como, a uma parte do Objetivo Específico c), 

quanto às fontes de informação utilizadas por estes professores, e do Objetivo Específico d), 

com relação às barreiras encontradas no processo de busca e uso da informação. Esses 

objetivos entram em consonância com duas categorias do Sense-Making, a saber, a situação e 

a lacuna. 

O modelo Sense-Making é considerado por Ferreira (1997), como a mais completa e 

abrangente metodologia de estudo de usuários, sendo ideal, eficiente e lógico para mapear as 

necessidades de busca e uso da informação dos usuários e as suas interações e interferências 

ocorridas em decorrência das situações apresentadas durante o processo de captação da 

informação. Daí, a escolha desse modelo para atingir aos objetivos da pesquisa. 

A categoria situação é apresentada por Dervin (2003), como o contexto temporal e 

espacial no qual surge a necessidade de informação, estabelecendo o período em que a busca 

de informação vai ocorrer, e se chega-se ou não à compreensão do problema inicial. Já a 

lacuna seria um estado anômalo de conhecimento, ou ainda, uma situação na qual um 

indivíduo está tentando chegar à compreensão de alguma coisa, podendo ser analisada como a 

própria necessidade de informação. Diante do exposto, relacionando-se à primeira questão do 

Bloco 2 do questionário, perguntou-se aos professores “Quais as fontes que utilizam para 

suprir suas necessidades de informação?”. 

Das quatro fontes propostas, Biblioteca, Biblioteca pessoal, Arquivo e internet, a 

“ internet” ocupou o lugar de destaque com 24 professores (85,7%) assinalando esta opção, 

seguida pela “Biblioteca pessoal” com 19 professores (67,9%), “Biblioteca” com sete 

professores (25%), e apenas três professores (10,7%) disseram utilizar “Arquivo”, conforme 

pode ser observado no Gráfico 3, a seguir: 
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Gráfico 3 – Fontes de informação utilizadas 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Analisando essas respostas, começando pela fonte mais apontada, a internet, essa 

escolha pode ter sido feita pela facilidade com que se obtém a informação desejada, pela 

rápida disseminação da informação e pelo fácil acesso informacional com que a grande 

maioria dos indivíduos tem em nossos dias através da rede. Hoje é muito comum ver os 

professores acessando a internet dos seus próprios notebooks, netbooks, ou ainda, tablets. 

Muitas escolas disponibilizam acesso Wi-Fi que viabiliza a busca da informação no próprio 

local de trabalho, também através dos laboratórios de informática nas escolas. 

Essa realidade entra em consonância com a pesquisa realizada por Albuquerque 

(2010), ao constatar que dos 28 médicos participantes de sua pesquisa, 85,7% apontaram o 

uso da internet como fonte de informação ideal para satisfazer às suas necessidades de 

informação. 

A Biblioteca Pessoal aparece em segundo lugar (67,9%). Este é um fato que se torna 

característico entre os professores, pois todo professor forma o seu acervo pessoal e, em sua 

grande maioria, os livros que o constituem são fornecidos pelas editoras, quando da escolha 

do livro didático pelas escolas públicas, através do Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD. Esta prática se configura como positiva, uma vez que são livros indicados pelo 
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Ministério da Educação e Cultural (MEC), que obedecem aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), atualizados, e que se colocam à disposição dos docentes como um leque de 

fontes informacionais. 

A Biblioteca, com 25% dos professores, que não especificaram qual o tipo de 

biblioteca, mas acredita-se ser a biblioteca escolar, apesar de já ter sido constatado em uma 

pesquisa anterior, feita pela própria pesquisadora, que as escolas do Município de Santa Rita 

não disponibilizam o espaço da biblioteca escolar. Na maioria das escolas, o que existe é um 

único espaço físico onde funcionam sala de professores, depósito de livros, depósito de 

material esportivo e arquivo de documentos da escola. Foi retratada a opinião de uma das 

professoras participante dessa pesquisa, quando pontuou sobre a importância de que um 

espaço físico na escola fosse reservado para uma biblioteca, assegurando que isto se 

configurava como o maior desafio para os alunos do ensino fundamental, pelo fato de que nas 

escolas não existia o espaço “biblioteca escolar” (OLIVEIRA, 2009). 

A situação referenciada, na pesquisa citada, fere o que a retórica da sociedade vem a 

reconhecer, através da importância do papel das bibliotecas escolares como elementos 

fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. Infelizmente, no Brasil, ainda não é uma 

realidade, a prática de uma política de implantação, desenvolvimento e avaliação de 

bibliotecas nas escolas, tanto nas públicas quanto nas particulares. Por falta de parâmetros que 

sejam delineados por profissionais da informação e educadores que venham a definir o que, 

realmente, seja uma biblioteca escolar e quais as suas funções no ambiente educacional, é que 

se observa a negligência quanto às bibliotecas escolares. Indo mais além, quando elas 

existem, parecem ser consideradas como apêndices do sistema educacional e isso retrata uma 

situação, no mínimo, incoerente com as propostas de inovação da área educacional, segundo 

as autoras Gasque e Costa (2003). 

O Arquivo, assinalado apenas por três professores (10,7%), figura como a fonte de 

menor opção. Acredita-se que as fontes arquivísticas não sejam utilizadas com tanta 

frequência como fontes informacionais no processo ensino-aprendizagem, por seus conteúdos 

não se inserirem, enfaticamente, no âmbito da sala de aula. Com relação aos arquivos nas 

escolas, estes se voltam mais à parte burocrática, e talvez, o não conhecimento da 

documentação que compõe o arquivo leve a uma não utilização dessas fontes pelos 

professores. 

Ainda com relação a essa questão sobre as fontes de informação, para a opção 

“Outra (s)”, os professores indicaram as seguintes fontes: Revistas, Digital Versatile Disc 

(DVD), Compact Disc (CD), Revistas de apoio didático, Jornais, Vídeo, Datashow, Troca de 
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informações com colegas, Revistas científicas e Materiais de coleta8 que são mostrados em 

sala de aula. 

Essas fontes, na verdade, podem ser consideradas mais como recursos de ensino, 

bem como os recursos audiovisuais, que para Piletti (2003, p. 154), quando usados de maneira 

adequada, os recursos de ensino colaboram para:  

 
Motivar e despertar o interesse dos alunos; favorecer o desenvolvimento da 
capacidade de observação; aproximar o aluno da realidade; visualizar ou 
concretizar os conteúdos da aprendizagem; oferecer informações e dados; 
permitir a fixação da aprendizagem; ilustrar noções mais abstratas; 
desenvolver a experimentação concreta. 
 

O autor retratou o mérito desses recursos para a aprendizagem dos alunos, no 

entanto, eles foram citados pelos professores, como fontes usadas para suprirem suas 

necessidades de informação. Na verdade, independentemente de quem está usando, se 

professor ou aluno, esses recursos trazem informações de forma atraente e aguçam os cinco 

sentidos do corpo humano, ressaltando-se a importância de que o homem toma conhecimento 

do mundo exterior através destes. 

Categorizando esses recursos, têm-se numa mesma categoria as revistas, revista de 

apoio didático, jornais e revistas científicas. Todos disponibilizando informações através de 

reportagens, artigos científicos, matérias jornalísticas, sugestões de atividades para 

desenvolver em sala de aula; todos de forma atualizada, ilustrativa e que prendem a atenção, 

acentuando a aprendizagem. Numa outra categoria, ficam DVD, CD, Vídeo e Datashow 

considerados como recursos audiovisuais, por estimularem a visão e/ou a audição, sendo 

recursos que colaboram para aproximar a aprendizagem de situações reais da vida. Sobre essa 

temática, pesquisas revelam que 83% da nossa aprendizagem ocorrem através da visão e 11% 

através da audição, logo estes recursos informacionais são de grande valia para a 

aprendizagem. (PILETTI, 2003) 

Englobando algumas dessas fontes citadas em “outras opções” de fontes 

informacionais, é importante, salientar a ênfase que é dada, por Zabala (1998), ao suporte 

multimídia quando afirma que os avanços tecnológicos vieram permitir a disponibilização de 

instrumentos com novas utilidades e capacidades. Segundo o autor, a combinação da 

informática e do vídeo com o uso do disc laser, ou do Compact Disc Ready Only Memory 

(CD-ROM) abrem um leque de possibilidades ao contemplar as vantagens dos diversos 

                                                 
8 O professor não especificou qual material de coleta. Em se tratando do ensino de Ciências/Biologia, esse tipo 
pode se referir aos recursos materiais, por exemplo, materiais coletados na natureza, bem como materiais de 
sucata que podem ser usados na realização de experiências. 
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meios. A capacidade de interação do suporte da informática com as imagens estáticas ou em 

movimento pode garantir o enriquecimento da busca de informação ou do trabalho de 

sistematização. A disponibilização de bancos de dados de fácil acesso, com informações 

escritas, com imagens estáticas ou em movimento, constitui um suporte indescritível para a 

complexa tarefa de ensinar. No caso das aulas de Ciências e Biologia, o uso dessas fontes 

enriquece a dinamicidade da aula, como por exemplo, alguns CD-ROMs que abordam 

conteúdos sobre o funcionamento de sistemas do corpo humano, permitindo uma 

compreensão maior do assunto abordado. 

As outras fontes citadas foram “Troca de informações com colegas” e “Materiais de 

coleta que são mostrados em sala de aula”. A primeira se configura como uma prática muito 

importante e constante entre os professores no momento da busca por uma informação.  A 

esse respeito, Gasque e Costa (2003), em uma pesquisa sobre o comportamento dos 

professores da educação básica, na busca da informação para formação continuada, relatam 

que quando o professor é questionado sobre onde busca subsídios para a sua prática docente, 

eles respondem que as fontes são a própria experiência acumulada e os colegas de trabalho. 

Quando a busca é pelo conhecimento de ensino-aprendizagem e assuntos relacionados à 

prática docente, os resultados demonstraram que os professores, inicialmente, recorrem às 

pessoas, para depois, procurarem os livros. 

Com relação à segunda fonte, “Materiais de coleta que são mostrados em sala de 

aula”, estes podem ser recursos naturais, tais como água, folhas, rochas, frutos, outras partes 

das plantas, espécimes animais, e tantos outros, como também materiais de sucata que são 

usados em experiências básicas, podendo ser realizadas na própria sala de aula, mas que 

instigam a curiosidade dos alunos, a participação ativa, e ajudam a proporcionar aos mesmos, 

experiências marcantes, como a realização de experimentos, oportunizando chegarem às suas 

conclusões com base naqueles fenômenos que visualizaram acontecer. 

Quando questionados sobre “Que canais informacionais costumam utilizar em 

sua prática docente?”, a pergunta apresenta seis canais: Periódicos, Periódicos eletrônicos, 

Monografias, Dissertações e Teses, Livros, Bases de dados e Vídeos educativos, e a opção 

“Outros”. Da mesma forma que para a questão anterior, os professores podiam marcar mais 

de uma opção. O resultado está exposto no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Canais informacionais utilizados 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Analisando os resultados do Gráfico 4, constata-se a grande utilização do Livro 

didático como canal de informação na prática dos professores. Todos os participantes da 

pesquisa assinalaram usar o livro didático em sua prática docente. Esse resultado já foi 

comentado, anteriormente, quando da utilização da biblioteca pessoal pelos professores, pois 

é uma realidade que todo professor tem o próprio acervo de livros didáticos fornecidos pelas 

editoras, gratuitamente, fator que os deixa acessíveis quando necessário. Como as escolas 

distribuem o livro didático aos alunos, então se justifica o maior uso deste pelo professor, até 

por tornar mais fácil o próprio acompanhamento do conteúdo ministrado em sala de aula para 

os seus alunos. 

Essa mesma realidade foi constatada por Gasque e Costa (2003), quando 

diagnosticaram que os livros didáticos, de maneira geral, são os mais utilizados pelos 

professores estudados em sua pesquisa. Elas consideram que dentre os vários fatores que 

explicam a vinculação entre professor e livro didático, os mais consideráveis são a rotina e a 

mensurável tradição pedagógica a que os professores estão submetidos, nas quais coloca o 

livro didático como a espinha dorsal de quase todos os componentes curriculares. Outro fator 

seria o “suplemento do professor”, livro adicional que acompanha o livro didático, e que 

contém orientações para a elaboração de aulas, mediações e avaliação que facilitam o seu 

trabalho. Apontam, também, que o livro didático é específico para determinada faixa etária, 
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não sendo necessário o professor elaborar material adicional para complementar, 

didaticamente, o seu trabalho. E por fim, a facilidade em construir o seu próprio acervo 

pessoal de livros didáticos, através das doações pelas editoras. 

Da mesma forma, Albuquerque (2010) apresentou como resultados de sua pesquisa 

com médicos de Unidades de Saúde da Família, que os livros representaram o maior 

percentual (85,7%) entre os canais informacionais pesquisados ou que costumam ser mais 

utilizados para suprirem as necessidades de informação destes profissionais. Para o autor, 

talvez isso se justifique pela apreciação e familiarização pelos registros escritos/impressos ou 

ilustrados dos livros, devido a estes documentos carregarem consigo conhecimentos e 

conteúdos passíveis de serem transformados em informações e intervenções práticas. 

Através de pesquisa que objetivava identificar as principais fontes de informação e 

os meios de acesso utilizados pelo professor no seu processo de atualização profissional, 

Pereira e Freire (1998) encontraram um índice altíssimo de profissionais (88%) que usam 

apenas o livro didático adotado pela escola, como material informativo para subsidiar o 

planejamento de suas aulas. Mais uma vez, constata-se o livro didático como fonte 

informacional privilegiada pelos usuários estudados. 

As considerações dos autores citados, Gasque e Costa (2003), Albuquerque (2010), 

bem como Pereira e Freire (1998) são corroboradas por Figueiredo (1999), quando diz que as 

necessidades de informação dos usuários estão inseridas nas funções que eles exercem, 

diariamente, e afirma que o professor utiliza livros e periódicos para se manter atualizado. 

Apesar da constatação do uso preferencial do livro didático tanto pelos professores, 

quanto pelos médicos, alguns autores apresentam críticas aos livros didáticos, e ao perigo de 

serem utilizados, quase sempre, como único recurso informacional. Neste sentido, serão 

apresentados opiniões e posicionamentos de dois autores que suscitam questões importantes a 

serem refletidas, acerca do uso do livro didático. Zabala (1998), evidencia que a introdução de 

conteúdos mais conceituais, bem como interpretações mais concernentes sobre sua 

aprendizagem questionam o caráter quase exclusivo dos livros como instrumentos de ensino. 

O mesmo autor tece considerações sobre as críticas referentes aos conteúdos dos 

livros didáticos, a saber: a maioria dos livros didáticos trata os conteúdos de forma 

unidirecional; estão mediatizados por uma infinidade de interesses, reproduzindo valores, 

ideias e preconceitos das instâncias intermediárias, baseadas em proposições vinculadas a 

determinadas correntes ideológicas e culturais; as opções postuladas são transmitidas de 

forma dogmática, ao apresentar conhecimentos acabados sem possibilidade de 

questionamento, silenciando o conflito, que é a fonte de progresso e criação cultural e 
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científica; e apesar da grande quantidade de informação que contêm, não podem oferecer toda 

a informação necessária para garantir a comparação. Além destas considerações, os livros se 

situam num modelo de aula transmissor e dogmático por: fomentarem a atitude passiva dos 

alunos; não favorecerem a comparação entre a realidade e os ensinos escolares, impedindo a 

formação crítica dos alunos; impedirem o desenvolvimento de propostas mais próximas da 

realidade e da experiência dos mesmos; não respeitarem a forma nem o ritmo de 

aprendizagem dos alunos, propondo ritmos de aprendizagem comuns para coletividades ao 

invés de indivíduos; e fomentarem algumas estratégias didáticas baseadas em aprendizagens 

por memorização mecânica (ZABALA, 1998). 

Na concepção de Krasilchik (1987), os livros didáticos são veículos explícitos ou 

implícitos de ideologias incoerentes com as propostas das mudanças, pois transmitem 

preconceitos contra minorias sociais e étnicas, e por apresentarem valores controvertidos 

sobre as relações entre a Ciência e a Sociedade, bem como entre os pesquisadores e a 

comunidade. Para a autora, eles servem muito mais a interesses comerciais do que a objetivos 

educacionais de alto nível. 

Diante do exposto, e retomando as considerações iniciais quanto ao uso exclusivo do 

livro didático, cabe a reflexão por parte dos professores, e isto já ficou demonstrado na 

pesquisa, uma vez que os mesmos utilizam outras fontes e canais informacionais, apesar de 

suas preferências pelo livro didático. Como educadores, é necessária a utilização de outros 

recursos e isto é influenciado pelo conteúdo trabalhado em sala de aula, pois muitos deles 

requerem uma aula mais dinâmica, incluindo recursos que estimulem a participação ativa dos 

alunos. 

Dando seguimento à análise, como segundo canal informacional mais utilizado, estão 

os Vídeos educativos (89,3%). Realmente, os vídeos ajudam, consideravelmente, no 

entendimento de determinados assuntos mais abstratos tratados em sala de aula. Mostrar um 

vídeo relacionado a um conteúdo, antes mesmo de este ser ministrado em aula, desperta o 

interesse do aluno pela aprendizagem, e contribui para a elaboração de pontes entre aquilo que 

ele assistiu e as informações que vai receber através das aulas posteriores. O vídeo também 

pode ser trabalhado no final do conteúdo explicado, como uma forma de revisão e melhor 

apreensão daquelas informações, instigando um melhor aproveitamento na aquisição de 

conhecimento. Pelo exposto, evidencia-se a posição de Zabala (1998), ao considerar que 

muitos dos conteúdos trabalhados em aula comportam movimentos no tempo e no espaço, 

sendo muito adequada a utilização de filmes ou gravações de vídeo. Segundo o autor, estes 

instrumentos atuam como suporte nas exposições e como fonte de informação, sendo 
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extremamente válidos quando se pretende apresentar informações e realidades distantes do 

meio habitual e ilustrar modelos de funcionamento de procedimentos. 

Os Periódicos; e as Monografias, Dissertações e Teses ocuparam a mesma posição 

de destaque. Tais canais foram assinalados por 28,6% dos professores, respectivamente. Este 

percentual pode ser considerado baixo, se considerarmos que dos 28 professores, 20 não 

costumam utilizar esses canais informacionais em sua prática docente. Talvez essa não 

utilização aconteça por falta de conhecimento, de acesso ou de não valorização de 

informações científicas. Na verdade, percebe-se que a busca por informações nesses canais 

acontece com mais frequência, quando o professor ainda está nas academias, cursando suas 

graduações ou pós-graduações que exigem a utilização de informações científicas. Outra 

possibilidade de utilização, por exemplo, dos periódicos é quando o professor orienta 

trabalhos em Feiras de Ciências ou de Conhecimento, quando o aluno se propõe a tratar de 

assuntos mais atuais, que estão sendo divulgados na mídia e que o leva à necessidade de 

buscar mais informações e se inteirar daquele assunto com mais propriedade. 

Com relação aos Periódicos eletrônicos, sete professores (25%) disseram usar esse 

canal de informação em sua prática docente. Cruzando os dados, ao observarmos que 85,7% 

dos professores utilizam a internet era de se esperar que os periódicos eletrônicos fossem mais 

utilizados também, mas isso não acontece. Mesmo assim, pode-se justificar o uso dos 

periódicos eletrônicos pela facilidade em se recuperar e obter a informação desejada de forma 

on-line tanto nos locais de trabalho, as escolas, quanto em suas residências. Os periódicos 

eletrônicos disponibilizam informações atualizadas, através de artigos, relatos de experiências 

com resultados de pesquisa que retratam, muitas vezes, exatamente, aquilo que está sendo 

vivenciado em nossas salas de aula, conteúdos didático-pedagógicos que ajudam o trabalho do 

professor, dentre muitas outras informações valiosas. 

No que concerne ao uso das Bases de dados, apenas dois professores (7,1%) 

disseram utilizar esse canal de informação. É um índice muito baixo, que se acredita justificar 

pelo desconhecimento desses canais, ou por dificuldades em saber acessá-los. Até mesmo 

dentro das academias, o índice de desconhecimento das Bases de dados é alto, e o não saber 

recuperar a informação nestes canais, também é considerável. Existe na Biblioteca Central da 

Universidade Federal da Paraíba, um setor para acesso ao Portal de Periódico da CAPES, 

inclusive com bibliotecários que ensinam aos usuários utilizarem esses importantes canais de 

informação. Na concepção de Albuquerque e Oliveira e Ramalho (2009), não se justifica um 

baixo índice de utilização de Bases de dados, uma vez que estas disponibilizam grande 
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volume de informações organizadas, selecionadas, tratadas e disponíveis aos usuários no 

momento em que necessitarem. 

“Outros” canais de informação também são utilizados pelos professores como: 

Revistas, Textos afins, Internet, Entrevista audiovisual, Músicas, TV educativa, Visita a 

espaços e exposições e Jornais. Alguns destes se repetiram como Revistas, Internet e Jornais. 

Os demais podem ser entendidos como textos relacionados aos conteúdos trabalhados em sala 

de aula, que ajudam na compreensão destes pelos alunos; Entrevista audiovisual, esse canal 

não foi bem explicado pelo professor; Músicas, essas podem ser muito bem aproveitadas e 

utilizadas para dinamizar aulas tratando de conteúdos utilizados na disciplina; TV educativa, o 

próprio nome faz jus à importância que tem como canal informacional para o professor, para 

o aluno e  a sociedade em geral; Visitas a espaços e exposições são importantíssimas dentro 

da disciplina Ciências, como por exemplo, visitas ao Planetário, à Falésia, ao Zoológico, ao  

Jardim botânico, bem como aulas práticas na praia para explorar espécies de plantas e animais 

marinhos. Enfim, esses se constituem como valiosíssimos canais de informação para todos os 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Ressaltando a importância desses canais informacionais, Zabala (1998, p. 184) 

assevera que “Muitas experiências inovadoras no ensino têm como ingredientes a utilização 

de vídeos e de programas de TV, aproveitando assim seu atrativo, o interesse que suscitam 

entre os alunos e as possibilidades de mostrar os aspectos da realidade tal como são”. 

A visão sobre as duas perguntas, “fontes” e “canais informacionais” nos leva a 

afirmar que é evidente que há necessidade de informação por parte dos professores para 

atuarem em suas salas de aulas, e que podem ser supridas por fontes e canais de informação 

diversos e significativos. Recuperar as informações desejadas e usá-las para resolução de 

situações-problemas se constitui um processo essencial à vida de qualquer usuário da 

informação.  

Diante da realidade constatada, concorda-se com Dervin (1983), quando destaca que 

a expressão Sense-Making refere-se ao objeto de estudo, ao processo empírico por meio do 

qual os usuários de informação atribuem sentido às situações em que se encontram (às lacunas 

cognitivas, às necessidades de informação sentidas, ao engajamento no processo de busca da 

informação), como também às informações que encontram, utilizam e das quais se apropriam. 

Foi, exatamente, esse o procedimento dos professores, que sentiram a necessidade de 

informação e buscaram-na com o objetivo de se apropriarem da mesma, a fim de suprirem 

suas necessidades informacionais voltadas à sua prática docente. 
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Nesse sentido, o grupo de professores se enquadra conforme Guinchat e Menou 

(1994), no perfil dos usuários cujas necessidades informacionais se originam da vida 

profissional. Assim, é significativo saber a frequência com que esses canais de informação 

são utilizados pelos professores. O Gráfico 5 trata dessa questão. 

 

Gráfico 5 – Frequência de utilização dos canais de informação 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Pelo Gráfico 5, pode-se observar que a maioria dos professores assegurou utilizar os 

canais informacionais com uma frequência considerável. Cabe ressaltar que três professores 

assinalaram duas opções de respostas, a saber: o professor P2 disse utilizar esses canais todos 

os dias e toda vez que vai preparar uma aula; o professor P8 afirmou utilizar uma vez por 

semana, e também duas ou três vezes por semana; já a professora P23 especificou que utiliza 

vídeos uma vez por mês e, livros toda vez que vai preparar uma aula. 

Os demais professores assinalaram apenas uma opção para a frequência com que 

utilizam os canais de informação. Com relação a esses dados, tem-se toda vez que vai 

preparar uma aula (42,9%). Isso é importante, pois retrata a preocupação pela constante 

necessidade de atualização e de busca por novos conhecimentos, ressaltando a importância 

que está sendo dada à formação continuada. Duas ou três vezes por semana (28,6%), 



158 
 

representando um índice, consideravelmente, bom. Todos os dias (25%), isto assinala que, 

continuamente, estão buscando informação sobre seus conteúdos disciplinares, significando 

dizer que são professores comprometidos com o processo de atualização. Uma vez por 

semana (10,7%), foi a opção assinalada por apenas três professores e, uma vez por mês 

(3,6%), só uma professora, a P23 que revelou usar vídeos educativos uma vez por mês, mas 

usa livros didáticos toda vez que prepara suas aulas. 

Pelo uso das fontes e frequência de uso dos canais informacionais, pode-se afirmar 

que os professores estão preocupados com a formação continuada. 

Após o conhecimento das fontes e dos canais informacionais que os professores 

utilizam para suprir suas necessidades de informação, com ênfase na prática docente, e com a 

constatação de que eles estão sempre buscando informação visando à sua formação 

continuada, passou-se para o conhecimento dos motivos, dos anseios, das razões que levam 

esses mesmos professores a buscarem informações, perguntando-lhes “O que procuram nos 

canais informacionais, durante o processo de busca de informação?”. O Gráfico 6 

focaliza sobre as respostas dos professores. 

 

Gráfico 6 – O que procura nos canais informacionais 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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que ministram em suas salas de aula. Caracteriza-se também como uma demonstração de 

interesse em transmitir aos alunos informações atuais que entrem em consonância com o que 

estão estudando. Mais uma vez, essa preocupação retrata a busca por uma formação 

continuada, pois retomando um dado visto no perfil destes professores, “Quadro 6 – Perfil do 

Usuário: Dados relacionados à docência”, o tempo de serviço destes professores na docência 

varia entre dez e 30 anos, logo sua formação acadêmica aconteceu há década(s), justificando a 

necessidade de atualização permanente das informações que venham a ser transmitidas aos 

alunos. Retomando Silva (1996), referido anteriormente, tem-se que a formação contínua do 

professor não pode ter fim, considerando-se a natureza do trabalho pedagógico. Nesse 

contexto, o professor não pode parar de ler, de estudar, de se informar, para que não fique fora 

do seu tempo, nem tampouco, sua escola e seus alunos. 

Na visão de Perrrenoud (2000), seria importante que, cada vez mais, professores se 

sentissem responsáveis pela política de formação contínua. Ele segue pontuando que a 

autoformação resulta de uma prática reflexiva que se deve a um projeto pessoal ou coletivo, 

muito mais do que a uma expectativa explícita da instituição. Para o autor, a responsabilidade 

de formação contínua dos interessados é um dos mais seguros sinais de profissionalização de 

um ofício e, nesse sentido, para fazer o ofício evoluir sob a ênfase da profissionalização, todos 

podem contribuir, esforçando-se para, entre outras ações, centrar-se nas competências a serem 

desenvolvidas nos alunos e nas mais fecundas situações de aprendizagem, desenvolver uma 

pedagogia ativa e cooperativa fundamentada em projetos, e continuar sua formação, lendo e 

participando das manifestações e reflexões pedagógicas. 

Falando sobre a profissionalização e prática reflexiva, em outro de seus livros, A 

prática reflexiva no ofício do professor: profissionalização e razão pedagógica, Perrenoud 

(2002) relata que a chave, tendo em vista uma profissão integral, da profissionalização do 

ofício é o desenvolvimento de uma postura e de práticas reflexivas mais amplas, constantes e 

instrumentadas. Nesse sentido, o paradigma reflexivo se torna um emblema da 

profissionalização, entendida como um poder dos professores sobre seu trabalho e sua 

organização. Poder não usurpado pela fragilidade das práticas, mas assumido abertamente, 

com suas responsabilidades correspondentes. Essa forma de profissionalização será 

manifestada, se um crescente número de professores assumirem-se como profissionais 

reflexivos reagindo pela construção negociada do sistema educativo. 

Em concordância com as opiniões dos autores citados, a prática reflexiva do 

professor com relação à sua atuação em sala de aula deve ser uma atitude constante, 

independente de se ter que prestar contas a um corpo de inspetores ou diretores dos 
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estabelecimentos educacionais. Deve-se constituir um balanço pessoal, uma introspecção de 

sua prática pedagógica. 

Nesse ínterim, considerando o professor como um usuário da informação, com 

ênfase em sua formação continuada, cabe ressaltar o posicionamento de Sanz Casado (1994), 

quando se refere ao usuário da informação como um indivíduo que necessita de informação, 

para desenvolver suas atividades. Sendo assim, os professores sujeitos da pesquisa, estão 

inseridos nessa condição, quando buscam informações atuais para utilizar em sala de aula. 

“Adquirir conhecimento” é o objetivo dos professores (82,1%), quando buscam 

informação nos canais informacionais. Silva (1996) considera que ser professor é assumir um 

compromisso com o conhecimento. Logo, admite-se que estes profissionais estão sempre 

envolvidos com a procura, a busca de informações que venham a ser úteis à sua prática 

docente, comprovando serem educadores comprometidos com a educação de seus alunos. 

Nessa mesma linha de reflexão, Gasque (2008) aduz que o conhecimento é resultado 

de uma estrutura conceitual contextualizada e significativa, das relações provenientes da 

experiência humana e das atividades que envolvem a busca e o uso da informação, bem como 

da visão crítica do indivíduo a partir da sua consciência de ser ético. Para a autora, o uso da 

informação é composto de atividades em que o indivíduo se engaja para apreender a 

informação e transformá-la em conhecimento. Ela segue registrando que a educação precisa 

considerar que a produção do conhecimento é um processo mais amplo, que está relacionado 

às experiências e reflexões do sujeito ao estar em sintonia com a sociedade. Esta, portanto, 

exige de seus membros, competências que os capacitem na inserção e adaptação contínua na 

sociedade do conhecimento, a partir de sua atuação nas atividades de busca e uso da 

informação. 

“Tirar dúvidas sobre um assunto da aula que será ministrada” é o propósito de 

53,6% dos professores que assumiram essa preocupação quanto à sua atuação frente aos 

alunos, e buscam essas informações quando sentem necessidade, demonstrando que o 

professor não é um detentor do conhecimento em toda a sua totalidade, pelo contrário, o 

educador também é um aprendiz, com limitações humanas e, portanto, engaja-se sempre na 

busca e no uso da informação. Corroborando o exposto, Choo (2006) assinala que o 

reconhecimento das necessidades de informação, é o fator decisivo para levar o indivíduo a 

buscar e, posteriormente, usar a informação. 

Essa evidência dos professores de Ciências de Santa Rita também entra em 

concordância com a observação de Gasque e Costa (2003), em relação ao uso dos canais e 

fontes de informação pelos professores em sua pesquisa, quando relataram que estes parecem 
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relacionar a formação continuada muito estreitamente com os conteúdos que devem ensinar 

aos alunos. As autoras constataram, ainda em seu estudo, que os professores usam bastante os 

meios orais para buscar informações sobre questões específicas de sua área. Em síntese, nesse 

sentido, a busca por informações está relacionada à disciplina específica do professor, com 

relação aos conteúdos ora ministrados em sala de aula. 

A análise seguinte se relaciona ao item “Buscar soluções para problemas 

imediatos relacionados com a prática docente”, um total de (32,1%) revela preocupação 

também diagnosticada por alguns sujeitos das pesquisas dos autores Gasque e Costa (2003) e 

Albuquerque (2010). 

Em ambas as pesquisas, o tipo de informação a ser utilizada deve, conforme entende 

Choo (2006), agregar significados que permitam responder dúvidas ou perguntas, 

compreender e resolver, especificamente, problemas e acontecimentos surgidos da sua prática 

profissional. Nesse sentido, Ferreira (1997) esclarece que os indivíduos são capazes de 

compreender os sentidos das coisas que os cercam, ao se depararem com dúvidas e 

inquietações cognitivas, partindo para a construção de pontes necessárias para transpor os 

vazios/lacunas/gaps, reduzirem ou resolverem ambiguidades, para em seguida, buscarem e 

utilizarem as fontes, potenciais de informações úteis, para solucionarem problemas e/ou 

direcionarem seu comportamento. 

“Comunicar-se com seus colegas de trabalho”, item este que aponta o total de 

(17,9%) dos professores que buscam informação. Essa prática é muito importante, pois a 

comunicação ou as redes informais no âmbito escolar contribuem para a troca de informações 

entre os pares, evidenciando que a realidade de um professor pode ser também a de outro, ou 

até, de outros. Trocar informações, experiências vividas em sala de aula, que deram certo ou 

errado, é louvável. Seguir exemplos de situações positivas ou evitar as negativas, já 

vivenciadas por algum colega de trabalho, é muito válido na prática docente. Quando existe 

um coletivo em nível de instituição, ou seja, quando os professores trabalham em conjunto, 

num inter-relacionamento, enfatizando a interdisciplinaridade, com um andamento de projeto, 

se torna relativamente fácil definir necessidades de formação conectadas ao projeto comum da 

escola, com vistas à eficácia do ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, o professor se encontra face às “Barreiras/dificuldades 

encontradas no desenvolvimento de suas atividades em sala de aula” que podem estar 

relacionadas ao contexto escolar, docentes e discentes, entre outros. Sobre esse enfoque, 

Venâncio e Nassif (2008) entendem que o indivíduo se depara, constantemente, com situações 

desagradáveis que podem ser expressas como barreiras, dilemas, confusões e desordens, que 
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tentam impedi-lo de prosseguir devido à percepção de um vazio cognitivo. Nesse sentido, o 

Gráfico 7, apresenta algumas dessas barreiras/dificuldades que permeiam a realidade dos 

professores de Santa Rita: 

 

Gráfico 7 – Barreiras/dificuldades encontradas 
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Pelo Gráfico 7 verifica-se que a grande maioria dos professores (78,6%) indicou 

como barreira/dificuldade ao desenvolver suas atividades em sala de aula, a “Estrutura física 

da sala de aula ser inadequada”. Mencionada como uma das disciplinas que requer 

atividades práticas, estudar Ciências numa sala de aula tradicional, com carteiras pequenas, 

muitas vezes desconfortáveis, sem bancadas adicionais, sem espaço para realizar 

experimentos, se torna, realmente, difícil desenvolver bem o ensino, em ambientes com essas 

características. O ideal seria uma sala de aula apropriada, com o mínimo de aparelhagem 

capaz de se desenvolver pequenas experiências, com bancadas maiores, em que os alunos 

pudessem colocar em prática os conteúdos que estudam na teoria e, que tivessem espaço para 

guardar materiais de sucata úteis à realização dessas aulas mais participativas. 
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Quando se refere a um problema citado por grande parte dos professores, a “Falta de 

interesse por parte dos discentes” (75%) aparece como segunda barreira mais encontrada 

em sala de aula. Prender a atenção do aluno, fazê-lo participar ativamente, impedir que ele se 

distraia com qualquer outro pensamento, que não seja o conteúdo da aula, é uma das maiores 

inquietações enfrentadas pelos educadores hoje em dia. 

Na opinião de Krasilchik (1987), os alunos podem se manter passivos do ponto de 

vista mental, mesmo quando lidam com materiais, espécimes ou instrumentos. Nesse sentido, 

o aprendizado das Ciências deve incluir especulação e formação de ideias próprias por parte 

dos alunos, tornando-se essencial para tanto, a intensa e profunda integração de cada um dos 

alunos no processo de estudo. Concordo com a autora, mas, conseguir manter os alunos 

ativamente partícipes da aula é algo desafiador nas nossas salas de aula, em meio à falta de 

interesse no aprendizado por parte dos alunos. Esta é uma dura realidade quando se fala de 

alunos de escolas públicas, embora, também seja evidenciada essa característica em alguns 

alunos de escolas particulares. Mas, como o professor assume um papel fundamental na 

educação e acredita na mudança, mesmo quando esta parece impossível, continuamos 

tentando mudar a concepção do aluno de forma que ele entenda e compreenda a importância 

da educação, como um dos principais alicerces para a prática da cidadania e uma perspectiva 

de futuro promissor, na vida de qualquer ser humano. 

“Recursos materiais e humanos insuficientes para o planejamento e execução da 

aula” foi a terceira barreira apontada pelos professores, com o percentual de 67,9% destes. 

Algumas escolas hoje se encontram em condições muito precárias de instalação e 

conservação. Segundo Krasilchik (1987), os grandes e tradicionais estabelecimentos de ensino 

do passado, com prédios imponentes, que simbolizavam o prestígio de uma instituição, deram 

lugar a instalações uniformes e precárias, em geral sujas e depredadas. Tais locais não 

dispõem de móveis adequados, de materiais didáticos, sendo muito rara, a ocorrência de 

jardins, laboratórios, tanques, estufas, hortas, dentre outros recursos importantes para o estudo 

das Ciências. 

A descrição ora feita pela autora, retrata quase que na grande maioria, a realidade das 

nossas escolas públicas. Alguns diretores conseguem mobilizar forças e recursos para manter 

as escolas em bom estado de conservação, mas, com relação aos recursos materiais 

necessários em sala de aula, fica um tanto difícil atender à solicitação de todos os professores 

para trabalharem com as turmas da escola em sua totalidade. Quanto aos recursos humanos, a 

situação é ainda mais crítica, por fugir um pouco de sua alçada, pois seria preciso um corpo 

técnico preparado para atuar em laboratórios de Ciências/Biologia, junto ao professor, para 
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minimizar as defasagens do preparo do material; bibliotecários na biblioteca escolar 

auxiliando o professor na realização das pesquisas desenvolvidas com os alunos, psicólogos e 

psicopedagogos para trabalharem junto aos alunos com dificuldades de aprendizagem ou 

quaisquer outras dificuldades, sejam de ordem psicológica, emocional ou intelectual, que 

requeiram uma competência específica, uma formação direcionada para estes fins que 

ultrapassam, com certeza, o domínio do professor. 

Outra barreira informacional apontada por 53,6% dos professores foi a “Dificuldade 

da Secretaria de Educação em atender e responder às demandas informacionais dos 

docentes”. Especificamente, o ano de 2012, em que foi realizada a pesquisa, foi um ano, 

altamente delicado, com grandes dificuldades e entraves entre a classe de professores e a 

Prefeitura Municipal de Santa Rita, numa relação de maior proximidade, a Secretaria 

Municipal de Educação, com a ocorrência de greves longas, na tentativa de se rever o descaso 

com o pagamento de férias dos professores, inclusive, atraso no que diz respeito ao 

pagamento do mês de dezembro e do décimo terceiro salário, quando do momento de 

transição dos gestores do município. Embora muitos funcionários da Secretaria de Educação 

demonstrassem o máximo de boa vontade e comprometimento em suas funções, fugia de suas 

competências fazer algo mais pelos professores. 

No Brasil, conforme destaca Schwartzman (2006), são vários os programas e 

projetos do governo que buscam a melhoria da educação dos seus cidadãos e da qualidade de 

ensino, tais como os programas de alfabetização de jovens e adultos, distribuição gratuita de 

livros para os alunos, entrega de bolsas às famílias destes, e até a reforma da estrutura física 

das escolas. Desta forma, por vários anos, os governos municipais, estaduais e o governo 

federal vêm criando e mantendo programas direcionados às famílias de baixa renda com 

filhos, e que se referem a uma pequena remuneração mensal, através de programas como o 

Bolsa Escola e, mais recentemente, o Bolsa Família, requerendo em troca, que a família 

participante de tais iniciativas matriculem e mantenham seus filhos na escola. No entanto, 

mesmo com essas iniciativas do governo, para melhorar a educação, os professores, 

considerados os grandes agentes de transformação da Educação, vêm sendo os mais 

esquecidos nos programas e projetos do governo, bem como quando requerem algo dos 

órgãos competentes mais próximos a si, no caso, as Secretarias Municipais de Educação. 

Na pergunta referente às barreiras, consta a opção “Outras”, oportunizando os 

professores a abrirem o leque de barreiras de forma mais direcionada às suas especificidades. 

Nesse sentido, quatro professores apontaram outras barreiras/dificuldades, a saber: “Questões 

relacionadas à indisciplina em sala de aula” (P1); “O salário muito baixo faz com que eu 
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tenha que trabalhar em outras escolas; o que faz com que não haja tempo para planejar todas 

as aulas” (P2); Materiais utilizados com dificuldade para execução das aulas (P6); e, 

“Dificuldades de tempo, faltam responsabilidades profissionais” (P18). 

Essas quatro barreiras/dificuldades apontadas foram muito bem sugeridas, pois 

permeiam a realidade de muitos professores, atualmente. Oliveira et al (2009) apresentaram 

como resultados de sua pesquisa, com professores de Ciências e/ou Biologia, que alguns 

daqueles profissionais consultados reclamaram de estresse que enfrentam por indisciplina do 

alunado, pois revelaram níveis de irritação consideráveis como consequência de seu trabalho 

com aqueles discentes. Outro ponto mencionado foi que a realidade atual da escola pública 

registra um quadro de problemas diversos, que se inserem muito mais nas insatisfações de 

caráter relacionados à relação do professor com os alunos, e com as más condições de 

trabalho, retratando uma carga horária excessiva, quando alguns exercem uma jornada de 

trabalho de 41 horas semanais. A insatisfação salarial foi outro fator marcante para os 

professores. Não se pode deixar de citar, também, as doenças decorrentes da profissão, tais 

como dores de cabeça, dores na coluna, problemas vocais, acrescentando-se a isso, os atos de 

violências contra esses profissionais. 

Com relação à disciplina, o objetivo último é desenvolver no aluno, autocontrole, 

autorrespeito e respeito pelas coisas que o cercam. A disciplina deve partir do íntimo do 

indivíduo, mas percebe-se que o indivíduo age dentro dos limites estabelecidos por ele 

próprio, ou que julgue como correto. 

Na visão de Piletti (2003), ninguém nasce disciplinado. Assim, como a maior parte 

dos comportamentos, a disciplina é resultado de aprendizagens interligadas em todas as áreas, 

quer seja a afetiva, cognitiva ou motora. Esse processo começa desde os primeiros dias de 

vida e continua por toda a existência. Na escola, vários processos são utilizados para se 

conseguir a disciplina dos alunos: o uso da força, a chantagem afetiva e o uso da 

responsabilidade. O terceiro, logicamente, é o mais indicado e procura desenvolver a 

responsabilidade do aluno, exigindo do professor, a capacidade para acompanhar o 

amadurecimento do aluno, dando-lhe responsabilidades dentro dos limites de seu nível de 

maturidade e inteligência. 

Manter a disciplina através do uso da responsabilidade muitas vezes não é fácil, mas 

cabe ao professor analisar cada caso para saber como e quando agir, e antes de tudo, 

investigar as causas da indisciplina, ou seja, analisar as possíveis razões daquele 

comportamento e, quando necessário, buscar ajuda de outros profissionais na escola. 
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Além das barreiras/dificuldades referentes ao contexto de atuação dos professores, a 

pesquisadora inseriu no questionário, com relação às barreiras, no Bloco 3, uma questão para 

o contexto da categoria lacuna do Sense-Making. A questão objetivou conhecer “Que 

barreiras/dificuldades (idioma, tempo, acesso, termos técnicos, qualidade e restrições da 

informação...) surgiram no decorrer da busca e uso da informação?”. Para estas 

respostas, as afirmações dos professores foram agrupadas por categorias e expostas, a seguir: 

 

a) Barreiras terminológicas: (P1, P13, P14, P17, P22); 

b) Barreiras de tempo: (P7, P8, P9, P10, P12, P15, P16, P17, P18, P19, P22, P24, 

P25, P26, P28); 

c) Barreiras de idioma: (P4, P8, P9, P11, P12, P14); 

d) Barreiras de qualidade da informação: (P3, P12, P16, P24); 

e) Barreiras de capacidade de leitura: (P2, P13). 

 

As outras barreiras citadas pelos professores, além destas já categorizadas nessa 

pergunta, se encaixam mais na pergunta anterior, como se pode observar, a seguir: 

 

“Dificuldade em [...] associar imagem com o roteiro-conteúdo que os alunos têm”. 

(P13) 

“[...] em alguns momentos falta de interesse por parte dos discentes”. (P19) 

“A dificuldade maior foi a falta de recursos e materiais, inclusive para os alunos”. 

(P21) 

“Dificuldade em manusear o vídeo, dificuldade ao manusear o computador”. 

(P23) 

“[...] qualidade e dificuldade para produzir os vídeos”. (P28) 

 

Um professor respondeu à questão em análise, dizendo que não tem dificuldades e 

fez a seguinte justificativa: “Não tenho dificuldades, pois leio bem em outros idiomas 

(espanhol, inglês, francês); tenho tempo disponível (duas horas sagradas todos os dias); tenho 

minha sala de estudo, equipamentos, materiais, etc.” (P27). 

Pela análise das barreiras/dificuldades apontadas pelos professores, constata-se que 

essas permeiam o cotidiano dos professores, e entram em conformidade com as barreiras 

explicitadas no referencial teórico da referida pesquisa, compatíveis com o pensamento dos 

autores Figueiredo (1999), Guinchat e Menou (1994), Wersig (1970) e Freire (1987a). Por 
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conseguinte, limitam a utilidade da informação disponível, contribuem para a diminuição das 

oportunidades de o usuário atribuir sentido à informação que lhe é repassada, comprometem o 

uso da informação, gera um sentimento de frustração pela dificuldade em acessar a 

informação desejada, pode interferir no andamento das atividades docentes que estavam 

planejadas para serem executadas nas aulas. Enfim, impedem que as informações satisfaçam 

às necessidades dos usuários, no caso, os professores. No Sense-Making, esses sentimentos se 

relacionam à lacuna ou vazio cognitivo, experimentado em meio às dificuldades com a busca 

e uso da informação. 

Gonçalves (2008) entende a lacuna como o ponto em que o indivíduo não 

compreende total ou parcialmente, levando a interromper sua trajetória, e Ferreira (1997) 

ressalta que a lacuna pode representar uma oportunidade de a informação auxiliar o indivíduo 

a continuar seu caminho. De fato, os professores relataram que se depararam com 

barreiras/dificuldades surgidas no decorrer da busca e uso da informação, o que será discutido 

nos parágrafos seguintes. 

Entre as barreiras citadas, percebe-se que a barreira de tempo foi a mais apontada, 

no caso, por 15 professores, corroborando questões já tratadas nessa discussão, quando das 

intensas jornadas de trabalho dos professores, em decorrências dos baixos salários, que os 

obrigam a trabalhar em várias escolas, faltando-lhes tempo para o preparo, atualização e 

planejamento das aulas. Em seguida, vêm as barreiras de idioma, onde seis professores 

salientaram que a dificuldade é decorrente de se traduzir os artigos recuperados nos periódicos 

eletrônicos. Cinco professores afirmaram que suas dificuldades são relacionadas às barreiras 

terminológicas, ao justificarem que os termos técnicos são de difícil compreensão até para si 

próprios, e seguramente também seriam, para o entendimento dos alunos. Quanto às 

barreiras de qualidade da informação, quatro professores assumem que ficam receosos 

quanto à veracidade e confiabilidade na procedência da informação recuperada e, muitas 

vezes, recorrem aos livros para checarem de fato se podem confiar na informação. Com 

relação às barreiras de capacidade de leitura, um professor declarou sentir dificuldades em 

selecionar as informações que precisava, e outro justificou não a dificuldade dele, mas do 

aluno em ler e interpretar o conteúdo do texto. 

Centrando-se nas outras barreiras apontadas pelos professores, pode-se observar 

que algumas delas concentram-se na dificuldade em adequar as informações recuperadas às 

necessidades dos alunos, de forma que estes viessem a entender o que o professor objetivava 

repassar através daquela informação. Outras estão relacionadas com a falta de recursos e 

materiais para os alunos. Noutro caso, o desinteresse por parte dos alunos foi a dificuldade 
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apontada. E, por fim, as barreiras em competências para gerenciar as novas tecnologias de 

informação, tais como manusear o vídeo e o computador, e ainda, operacionalizar a produção 

de vídeos. Infelizmente, essa é uma realidade muito comum entre os professores da Educação 

Básica, pois, mesmo estando em pleno século XXI, os professores se encontram aquém dos 

alunos, quando a ênfase é o domínio das novas tecnologias de informação. 

Vale ressaltar que as dificuldades encontradas pelos professores de Ciências, 

relacionam-se às dificuldades citadas por Gasque e Costa (2003), como resultados de sua 

pesquisa, cujos professores apontaram dificuldades em gerenciar o tempo, em verificar a 

credibilidade das fontes de informação, na falta de conhecimentos técnicos para usar as fontes 

e canais de informação, na falta de clareza quanto ao que é necessário buscar para a formação 

continuada, na falta de plano de carreira para os professores, excesso de atividades propostas 

pela escola, como também, a não acessibilidade imediata às fontes de informação. 

Voltando à análise da questão, percebe-se que apenas um professor, o P27 admitiu 

não apresentar nenhuma dificuldade em buscar e usar a informação. Embora ele tenha 

justificado que domine outros idiomas, não tenha problema com tempo, tenha ambiente 

propício, condições e equipamentos que lhe proporcionem estudar, a ausência total de 

dificuldades é discordada pela teoria de Araújo (1998), quando enfatiza que mesmo diante da 

explosão na propagação e disseminação das novas tecnologias da informação e comunicação 

na sociedade, nunca deixarão de existir barreiras que dificultarão e impedirão que a 

informação seja difundida de maneira a obter total precisão e eficácia para os usuários. 

Após as considerações de Gasque e Costa (2003), Araújo (1998), com base na 

análise da questão sobre as barreiras/dificuldades, fica comprovada a realidade de que os 

professores, ou qualquer outro usuário da informação vão enfrentar determinadas barreiras ou 

se deparar com dificuldades, quando buscam e usam informação. Por maior que seja a 

competência informacional do usuário, o processo que envolve a busca/uso estará permeado 

por barreiras/ dificuldades/obstáculos que constituirão verdadeiras lacunas a serem transpostas 

no processo informacional. 

Exatamente com o objetivo de transpor as lacunas, ou vazios cognitivos, é que no 

subitem dessa questão proposta aos professores, foi-lhes perguntado “Se for o caso, que 

estratégias você desenvolveu para resolver essas barreiras?”. As respostas dos professores 

serão agrupadas e apresentadas por categorias, sendo transcritas as mais significativas: 
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a) Barreiras terminológicas: (P1, P13, P14, P17, P22). 

 

As respostas se referiram à procura de ajuda junto a profissionais da multimídia ou 

colegas de trabalho; Buscar outros sites que melhorassem as explicações se adequando às 

necessidades; Pesquisar em sites ligados ao ensino das Ciências; Adaptar os termos técnicos 

para deixá-los compreensíveis ao aluno. 

 

b) Barreiras de tempo: (P7, P8, P9, P10, P12, P15, P16, P17, P18, P19, P22, P24, 

P25, P26, P28). 

 

Uso do fim de semana e feriados; Dedicação e muita força de vontade; Passou a 

dormir mais tarde; Organizou o tempo; Procurou usar o tempo “livre” para acessar a internet e 

assistir aos vídeos; Pesquisar à noite, antes de dormir; Procurou encontrar tempo. 

 

c) Barreiras de idioma: (P4, P8, P9, P11, P12, P14). 

 

Buscou auxílio de pessoas que dominam o inglês; Utilização do dicionário; Estudar 

inglês; Tentar traduções. 

 

d) Barreiras de qualidade da informação: (P3, P12, P16, P24). 

 

Buscou informações em vários locais para ter uma informação mais segura; 

Comparou informações; Confrontou as informações em mais de um livro e conversou com 

colegas. 

 

e) Barreiras de capacidade de leitura: (P2, P13). 

 

Fazer sempre leitura dos capítulos e algumas vezes cópias do texto; Buscar outros 

sites que melhorassem as explicações se adequando às necessidades. 

Outras estratégias para sanar as barreiras, além das anteriores, se referem às ações e 

comportamentos do professor, como indicam as afirmações a seguir: Para atrair mais a 

participação dos discentes, levou para a sala de aula, revistas atuais e uso da internet; Falar de 

uma maneira que o aluno entenda, evitando que ele apenas escute sem entender; Nos casos 

que necessitavam do uso da internet, as atividades foram elaboradas em grupo, sendo que os 
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que tinham acesso faziam a pesquisa, depois esta era socializada com o grupo e na sequência, 

cada aluno escrevia sobre o que entendeu; Buscou auxílio de alguém para manusear o vídeo e 

o computador; Utilizou os recursos possíveis que a escola dispõe e pediu ajuda ao Arte- 

Educador. 

O professor que não tem dificuldades salientou que, através do bom salário 

conquistado no ensino superior, conseguiu equipar seu escritório/laboratório particular. 

Em conformidade com as afirmações expostas pelos professores, nota-se que é uma 

característica do ser humano ir em busca, decididamente, daquilo que deseja, e esta prática 

não é diferente quando o assunto é transpor as barreiras que aparecem no processo de busca 

da informação. Sempre vai acontecer ou surgir uma estratégia que resolva o problema do 

usuário. Se for com termos técnicos não compreensíveis, busca-se a ajuda em um dicionário 

especializado; quanto ao tempo, a organização é o segredo para o sucesso. Recordo-me agora, 

dos bons professores que tive durante a vida acadêmica e, especificamente, um professor de 

Física do Ensino Médio. Ele sempre dizia para os alunos “Organizem-se!”. Organizando-se, o 

tempo vai ser suficiente para tudo, para o desempenho de todas as suas atividades. Quando o 

assunto é o domínio de outras línguas, a saída é recorrer aos dicionários, aos sites tradutores 

(no caso de traduções mais simples) e aos profissionais que dominam as línguas estrangeiras a 

fim de buscar suas traduções; quanto à qualidade da informação, devem ser observados os 

periódicos eletrônicos científicos mais recomendados por áreas específicas do conhecimento, 

quando possível, checar as informações em livros da área atualizados, tendo cuidado com as 

informações obsoletas, ou consultar profissionais que conheçam sobre o assunto pesquisado e 

tirar suas dúvidas; com relação à capacidade de leitura, quando não houver o entendimento 

do conteúdo das informações recuperadas, buscar outras informações mais claras, de fácil 

compreensão, ou a ajuda de um colega que entenda do assunto. 

Qualquer que seja a dificuldade surgida, quando o usuário sente a necessidade e, 

realmente deseja buscar a informação, ele sempre encontrará a saída para transpor as lacunas 

e assim conseguir usar a informação, de maneira que “atravesse a ponte e comemore o 

sucesso com a construção do seu conhecimento”; ponte esta, explicitada na metáfora do 

Sense-Making. 

Nesse momento, cabe uma discussão acerca da correlação entre a metáfora do Sense-

Making e a metáfora da Construção de Sentido, descrita por Bax e Dias (1997), ao expor 

quatro pontos fundamentais, presentes em todas as situações de busca de informação pelos 

seres humanos, onde os pontos (S) situação, (L) lacunas, (A) auxiliadores e (P) pontes são 

explicados através da metáfora de um indivíduo atravessando uma ponte. Segundo a 
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explicação de Gonçalves (2012), sobre essa metáfora da Construção de Sentido, observa-se 

que vivenciada uma situação de busca de informação, o ponto (S) seria o conjunto de ideias e 

conceitos sob a influência das restrições, contexto, experiências e história do entrevistado; o 

(L) representaria as lacunas ou problemas do tipo questões, confusões, angústias, que 

impedem que a pessoa alcance os auxiliadores; o (A) seriam os conceitos e ideias que 

ajudariam a cruzar a ponte sobre as lacunas, ou seja, resultados, consequências, impactos, 

efeitos, usos e utilidade; e o (P) corresponderia às ideias formadas, conclusões alcançadas, 

emoções e sentimentos que formam a ponte sobre as lacunas e ligam a situação aos 

auxiliadores. 

Na realidade vivida dos professores, constatou-se que os mesmos vivenciam 

experiências de necessidade informacional, correspondendo à situação, e constantemente, 

buscam informações através da internet, livros, vídeos, etc. Quando se engajaram no processo 

de busca da informação desejada, se depararam com lacunas, correspondentes ao momento 

do vazio em que se situavam, diante de tantas opções onde buscar a informação, se deveriam 

confiar na qualidade das informações encontradas, em suma, referem-se a um momento de 

dúvidas, incertezas e questionamentos. O uso da informação estaria associado aos 

auxiliadores, representado pelo momento em que os professores se apropriaram da 

informação recuperada e esta informação veio a satisfazê-los quanto à sua necessidade 

informacional inicial; a ponte foi a responsável pela intermediação entre a situação e os 

auxiliadores (o uso), sendo as estratégias que foram desenvolvidas pelos professores, para se 

chegar à informação que tanto desejavam. Essas estratégias conduziram a conclusões 

satisfatórias responsáveis por gerar emoções e sentimentos de sucesso, pois ao usarem a 

informação, resolveram seu problema informacional que, normalmente, estava relacionado ao 

desenvolvimento de suas atividades pedagógicas. 

Com relação à análise das questões referentes às barreiras/dificuldades, pode-se 

concluir que o Objetivo Específico d) foi alcançado, pois se tratava de “Detectar as barreiras 

encontradas no processo de busca e uso da informação”, relacionado à categoria lacuna do 

Sense-Making. O alcance do objetivo se deu pelo fato de terem sido explicitadas as barreiras 

que os professores encontram quando buscam e usam informações no desenvolvimento de 

suas atividades docentes, indo mais além, quando ficaram conhecidas as estratégias 

desenvolvidas para a resolução dessas barreiras. O destaque é que as barreiras existem, mas 

na medida do possível são, estrategicamente, resolvidas de tal forma que os professores 

conseguem usar a informação que satisfaz às suas necessidades profissionais, na prática 

pedagógica em sala de aula. 
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Retomando as questões referentes ao Bloco 2 do questionário, como último 

questionamento, perguntou-se aos professores “Que recursos informacionais e/ou materiais 

pedagógicos gostariam que a escola disponibilizasse, para utilização em suas aulas?”. 

Para expor esses resultados, os dados estão descritos no Gráfico 8: 

 

Gráfico 8 – Recursos informacionais e/ou materiais pedagógicos 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 

 

Analisando o Gráfico 8, observa-se que a grande maioria dos professores (89,3%) 

optou pela presença do Laboratório de Ciências/Biologia. Não se concebe o ensino dessas 

disciplinas sem a utilização de aulas práticas. No caso específico de Ciências, os alunos 

encontram-se na faixa etária que varia de 11 a 14 anos, compreendendo idades que incitam 

questionamentos e a prática do “querer fazer”, muito além do “apenas ouvir”. “Nestas idades, 

a atividade de elaboração passa por processos em que é necessário realizar atividades 

experimentais adequadas à complexidade do conteúdo que se tem que compreender” 

(ZABALA, 1998, p. 180). 

Nessa perspectiva, as aulas expositivas, obrigatoriamente, precisam ser intercaladas 

com aulas práticas, requerendo uma mudança na postura dos professores que apenas se 

acomodam a utilizar o livro didático e a ministrarem aulas que estimulam o posicionamento 

passivo dos alunos em sala de aula, numa atitude silenciosa e de calmaria dentro da sala, que, 

ironicamente, foge da realidade atual nas escolas. Concorda-se com o ponto de vista de 
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Zabala (1998), quando transmite que a passagem de ciências descritivas para outras 

interpretativas conduz a uma mudança na maneira de ensinar. A simples exposição tem que se 

transformar e oferecer meios que não estejam limitados à memorização das definições ou 

interpretações de outros, mas promovam processos em que os alunos se apropriem dos 

conceitos, de tal forma, que os utilizem para compreender e interpretar os fenômenos e as 

situações da vida real. 

O desenvolvimento das aulas práticas, especialmente, realizadas no ambiente do 

laboratório, se torna uma necessidade para transformar o ensino das Ciências em um ensino 

mais ativo e relevante. Sendo assim, Krasilchik (1987) expõe que o laboratório se constitui de 

uma dependência adaptada para o trabalho prático. A autora segue enfatizando que o 

laboratório deve apresentar condições especiais (água, bicos de gás, piso adequado, condições 

de segurança), sendo importante considerar que os alunos também possam trabalhar em seus 

projetos mesmo fora do horário das aulas, deixando em segurança o material dos 

experimentos que estejam em andamento. 

Num ambiente assim descrito, ficaria mais oportuna a realização de experimentos e 

de aulas práticas. A aplicabilidade prática dos conteúdos trabalhados em sala de aula, por sua 

vez, tornar-se-ia real na vida e na aprendizagem dos alunos. Construir o conhecimento desta 

forma é um processo muito mais significativo, uma vez que, oportuniza aos discentes, a 

chance de manusear o material, trabalhar com organismos vivos, ver acontecer determinados 

fenômenos, como por exemplo, a germinação das sementes, contribuindo para um fácil 

entendimento de como ocorrem determinadas etapas na vida de certos seres vivos, difíceis de 

serem compreendidos apenas pela abstração através dos textos didáticos. Essa reflexão denota 

uma ponte com o pensamento de Zabala (1998), quando retrata a dificuldade de tratar todos 

os temas a partir de diferentes pontos de vista, obedecendo ao desenvolvimento necessário 

para a complexidade de cada um deles, usando apenas o espaço limitado de um livro. Para 

tanto, se torna necessária a disponibilização de recursos que venham a complementar e suprir 

as limitações de um texto único, sendo conveniente, se dispor de variados materiais, que 

aprofundem diversos temas e, consequentemente, respondam a vieses interpretativos distintos. 

O que pode ser observado em muitas escolas, inclusive em algumas do município de 

Santa Rita, é que dispõem de laboratório, mas a realização de atividades práticas é limitada, 

por conta da falta de material, equipamento e falta de auxílio técnico para reparação e 

conservação de material. Dentre as 14 escolas envolvidas com a pesquisa, duas delas, a 

“Rubi” e a “Turmalina” (lembrando denominação usada) foram citadas pelos professores 

como já tendo sido disponibilizados alguns destes recursos sugeridos no questionário. Mas os 



174 
 

professores apresentaram as reclamações de falta de material para as aulas práticas e falta de 

um funcionário que auxiliasse no desenvolvimento das mesmas, ou seja, falta de apoio técnico 

e pessoal. Essas reclamações são reiteradas por Krasilchik (1987), ao analisar a importância 

da disponibilidade de material e os excessivos encargos dos professores, quando não dispõem 

de tempo para comprar, lavar e guardar o material usado, para a preparação de experimentos, 

para cuidar de animais e plantas mantidos nos laboratórios, bem como atender aos alunos fora 

de aula. Uma reivindicação antiga dos professores é a presença de um funcionário para 

auxiliá-los nessas tarefas, ou ainda, uma remuneração adequada para se responsabilizarem por 

elas. 

Essa condição de não dar conta da manutenção do laboratório sozinho, 

principalmente, fora de seu horário de trabalho, retrata a realidade dos professores, que 

precisam trabalhar em outras escolas nos demais períodos do dia, quando não estão nas 

escolas de Santa Rita. Como fazer o acompanhamento dos alunos quanto aos experimentos 

nos horários em que o professor não se encontra na escola? Ou como monitorar uma turma 

com mais de 35 alunos, que é o normal nas salas de aula, dentro de um laboratório sem ter o 

auxílio de um funcionário? Todas essas questões são importantes, e merecem a apreciação dos 

gestores da escola, quanto à disponibilização de assistência necessária à realização de aulas 

práticas tão importantes no ensino das Ciências, e que se configuram como a justificativa 

sempre presente para explicar a deficiência do ensino, quando a ênfase é a inexistência de 

laboratórios. 

Os demais recursos informacionais e/ou materiais pedagógicos apontados pelos 

professores, na ordem de escolha, são: Atlas do corpo humano, Esqueleto, Jogos 

educativos, Material vivo (plantas, animais, etc.) e Minitorso . Os mesmos se configuram 

como recursos que instigam a curiosidade dos alunos quanto à participação ativa nas aulas. 

Estudar, por exemplo, o comportamento do corpo humano, como ocorre o processo desde a 

organização celular até a formação completa do organismo, como funcionam os sistemas, 

para manter viva a “máquina humana”, apenas através de textos se torna muito enfadonho, 

tanto para a ministração das aulas pelo professor quanto, principalmente, para o entendimento 

do aluno. Para expor esses resultados, os recursos serão descritos, a seguir: 
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a) Atlas do corpo humano 

 

A utilização desse recurso torna as aulas altamente proveitosas, por contribuir para 

uma aprendizagem mais significativa, principalmente, quando o assunto são os sistemas que 

compõem o organismo. Quando o aluno visualiza as ilustrações dos sistemas do seu corpo ele 

se sente parte integrante da aula, começando a fazer uma interligação entre o conteúdo 

ministrado e o funcionamento do seu próprio organismo. O Atlas é um recurso que aguça a 

concentração dos alunos pela riqueza das ilustrações de partes do corpo humano, pois são 

imagens reais, obtidas por microscópio, ressonância magnética, tomografia computadorizada, 

etc., que ajudam a desvendar o funcionamento do corpo humano e a revelar os mistérios do 

nosso organismo, através das ilustrações em corte que mostram o interior dos órgãos com 

riqueza de detalhes. 

 

b) Esqueleto e Minitorso 

 

Esses recursos foram agrupados pela aproximação que têm quando utilizados nas 

aulas. São recursos de grande importância, por permitirem o conhecimento e a identificação 

dos diversos ossos presentes no nosso corpo. Por experiência própria em sala de aula, é um 

momento especial para os alunos, pois eles observam determinado osso no esqueleto e tentam 

compreender o lugar onde este se localiza no seu corpo, questionando a nós, professores, se 

estão corretos em sua interpretação, e chegam às suas casas repassando esse seu novo 

conhecimento aos pais. Posso acrescentar ainda, a utilização de radiografias por raios-X para 

que os alunos detectem a presença de fraturas ósseas, quando está sendo ministrado o 

conteúdo sobre sistema esquelético e lesões nos ossos. Por conseguinte, o uso do minitorso 

proporciona aos alunos a oportunidade de visualizar a morfologia, ou a forma que os órgãos 

internos têm, identificando o que é o coração, o fígado, os intestinos, enfim, terem uma noção 

de como se dá a organização dos nossos sistemas com seus órgãos constituintes. 

 

c) Jogos educativos 

 

Sua importância se dá desde a análise do próprio nome: educar jogando, brincando, 

estimulando a aprendizagem através do lado lúdico. É o aluno aprender se divertindo, usando 

as formas criativas de ensino propostas pelos professores. Gincanas de conhecimento feitas 

dentro da própria sala de aula, caça-palavras para revisar conteúdos já ministrados, jogos de 
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perguntas e respostas. Enfim, são inúmeras as alternativas que podem ser usadas pelos 

professores, desde que se estimule a criatividade, e para isto, vale a lei da ação e reação: 

professores criativos influenciam alunos, também, criativos. 

 

d) Material vivo (plantas, animais, etc.) 

 

São várias as maneiras de abordar os conteúdos ligados a esse tipo de material, desde 

a observação destes em laboratório, como também, dispostos no meio ambiente. As próprias 

plantas existentes no ambiente escolar podem ser objeto de estudo quando está sendo 

abordado o Reino Plantae. Excursão a herbários, a jardins botânicos, ou mesmo trilhas em 

matas abertas à visitação podem ser exploradas. Com relação ao Reino Animalia, pode-se 

começar instigando o interesse dos alunos pelo assunto, através dos próprios animais de 

estimação. Outras oportunidades são as visitas a zoológicos, à praia para a observação dos 

animais marinhos, bem como a demonstração e observação dos animais circundantes na 

escola e na comunidade de sua vivência. 

 

e) Outros 

 

Essa foi a última opção, também constante da pergunta. Os professores que 

assinalaram essa opção indicaram a internet para os alunos em uma sala multifuncional; 

Laboratório de informática; Saídas de campo e Dicionário (não foi especificado, mas acredito 

que seja específico de Ciências/Biologia, pois, realmente, seria muito importante sua 

disponibilização nas escolas). 

A utilização de recursos informacionais e/ou materiais pedagógicos em sala de aula é 

uma prática formidável para motivar os alunos a se envolverem em uma tarefa, e por si 

mesmos aceitarem entrar em um processo de aprendizagem. Esta opinião pode ser 

corroborada pela afirmação de um professor de Ciências ao realizar um projeto de Astronomia 

com alunos dos 7º e 8º anos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), exposta no texto escrito 

por Camilo (2013, p. 45): “O saber que vinha sendo construído com aulas expositivas e 

debates, ganhou uma dose de encantamento quando a turma utilizou um telescópio”. O 

professor continua frisando que esse momento da aula foi reservado para que os alunos 

tivessem a oportunidade de observar o céu de um jeito novo, ficando fascinados com a 

experiência de ver a Lua tão de perto. 
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A realidade vivenciada nessa turma da EJA, onde o professor instigou os alunos a se 

motivarem na aula, ou seja, a criar sentido, significado ao assunto que estava sendo abordado, 

quando utilizou um recurso informacional, talvez desconhecido para o aluno, ou até mesmo 

insignificante, correlaciona-se com a abordagem de Taylor (1982), inserida na Ciência da 

Informação, quando o autor discute sobre a questão da busca da informação pelo usuário e o 

processo de transformar dados em informação útil, ao que dá o nome de “informação com 

valor agregado”. Para o autor, os processos de seleção, análise e julgamento podem 

transformar um dado em informação útil. Informação, esta, que poderá ser empregada para 

esclarecer, informar e contribuir em relação ao crescimento pessoal, cultural e afetar as 

decisões e ações pessoais do usuário.  

Face ao exposto, os alunos conseguiram dar sentido à informação que estavam 

recebendo do professor, motivaram-se aceitando entrar no processo de aprendizagem, 

encantaram-se ao utilizar o telescópio, e vivenciaram novas construções em suas estruturas 

cognitivas, apreendendo o conhecimento sobre a Astronomia. Em suma, o uso daquele 

recurso informacional, agregou valor à informação que estava sendo repassada aos alunos, e 

estes, de fato, conseguiram transformar dados em informação útil. 

Encerrando essa segunda categoria de perguntas do questionário, com base nos dados 

analisados que constituíram o Bloco 2 – NECESSIDADES E USO DA INFORMAÇÃO, 

afirma-se o alcance do Objetivo Específico b), quando foram identificadas as necessidades 

de informação dos professores, bem como uma parte do Objetivo Específico c), que trata do 

conhecimento das fontes de informação utilizadas por estes professores na prática pedagógica, 

ambos os objetivos relacionados à categoria situação do Sense-Making. Já adentrando no 

Bloco 3 – SITUAÇÃO RECENTE DE USO DA INFORMAÇÃO, ao analisar as questões 

referentes às barreiras/dificuldades convém lembrar, como já comentado, que o Objetivo 

Específico d) também foi alcançado, uma vez que detectaram-se as barreiras encontradas no 

processo de busca e uso da informação, da categoria lacuna do Sense-Making. 

 

8.3 Situação recente de uso da informação 

 

A terceira e última categoria do questionário trata de uma SITUAÇÃO RECENTE 

DE USO DA INFORMAÇÃO, o que está relacionado com as categorias situação e uso do 

Sense-Making. O foco dessa pergunta se direcionou a identificar problemas/situação que 

levam os professores a buscar e usar informação, bem como as estratégias e dúvidas ocorridas 

no momento de solucionar um problema informacional, e também, conhecer as expectativas e 
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esforços empreendidos durante o uso da informação adquirida. Com isto, buscou-se atender à 

parte do Objetivo Específico c), ao conhecer o uso da informação na prática pedagógica dos 

professores informantes. 

A categoria uso, na opinião de Dervin (2003), se refere ao emprego dado ao 

conhecimento recém-adquirido, ou ainda, à informação útil, que pode ser compreendida como 

aquela que satisfaz a uma necessidade de informação. 

Sabendo-se que a informação é necessária e imprescindível na vida de todo ser 

humano quer seja para a realização de suas atividades profissionais ou pessoais, reconhece-se 

que durante toda a vida de um profissional, a busca e o uso da informação serão uma prática 

constante e valiosa, justificando-se a necessidade de atualização para não ficar aquém em um 

mundo permeado por constantes mudanças. Vivendo em uma sociedade contemporânea em 

meio à explosão informacional com que somos bombardeados a cada dia, acredita-se que as 

transformações técnico-científicas, econômicas, políticas e sociais requerem do profissional-

educador a exigência de capacitação contínua com o objetivo de assimilação quanto às 

inovações tecnológicas, às novas maneiras de organização de trabalho, bem como aos novos 

modos de produção. 

Corroborando esse pensamento, Carvalho et al (2001) explicam a importância da 

busca de informação para entender as necessidades do indivíduo que habita um tempo 

mutante, permeado por transformações bruscas em suas esferas sociopolítico e econômicas. 

Nesse sentido, para se conhecer as situações recentes de uso solicitou-se aos professores que 

“Descrevessem um problema/situação mais recente, que o/a levou à busca e uso da 

informação”. 

Diante das respostas obtidas, fica claro que os motivos que impulsionaram a busca e 

o uso da informação pelos professores são os mais diversificados possíveis, com uma 

característica em comum a quase todos eles; essa busca estava relacionada aos conteúdos 

trabalhados em sala de aula. Esse questionamento possibilitou o conhecimento das atitudes 

desses docentes em meio a uma situação de busca por informação, observada, entre outras, 

nas seguintes afirmações categorizadas a seguir: 

 

a) Informações relativas aos conteúdos trabalhados em sala de aula: 

 

“No conteúdo específico “Reprodução”, algumas informações em vídeo estavam 

obsoletas e por isso fui em busca de informações para suprir essa falta”. (P11) 
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“Para melhor explicar a estrutura, localização e características gerais do planeta 

Terra, senti a necessidade de buscar mais informações conceituais e também 

apresentação – Google Maps, Google Earth”. (P13) 

“A situação aconteceu na sala de aula do 8º Ano, de um determinado assunto sobre a 

célula-tronco, como reage num paciente que perde movimentos físicos”. (P18) 

 

b) Informações relativas a outros fins: 

 

“Como trabalhar com a inclusão?”. (P7) 

“Os conhecimentos do senso comum, as informações prévias dos alunos que 

precisam de um embasamento científico. Informações que são jogadas pelas mídias 

todos os dias e que precisam de esclarecimentos”. (P12) 

“No planejamento de uma oficina pedagógica sobre sexualidade (violência sexual)”. 

(P28) 

 

c) Informações relativas à atualização profissional: 

 

“Os livros por mais que sejam renovados a cada quatro anos, mas preciso me 

atualizar na sala com assuntos recentes”. (P6) 

“A busca por atualizações sobre os avanços da Ciência para poder repassar aos 

alunos. Ex.: nomes científicos, classificação dos planetas, etc.”. (P19) 

“As novas descobertas e soluções da Ciência me fizeram buscar informação 

atualizada”. (P25) 

 

d) Informações relativas a trabalhos de conclusão de pós-graduação: 

 

“Nas minhas pesquisas para o doutorado (abelhas, plantas medicinais)”. (P4) 

“Busquei informações para elaboração da minha monografia”. (P15) 

 

e) Não tem problemas que leve à informação: 

 

“Nenhum problema está levando à informação”. (P5) 
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Antes de iniciar a discussão acerca das categorias ora apresentadas, é oportuno 

considerar duas opiniões: a de Ramalho (2012), quando afirma que o que direciona a busca e 

o uso da informação é a necessidade de informação, e esta necessidade está relacionada aos 

papéis que o indivíduo desempenha em seu cotidiano, sendo estes, de ordem profissional ou 

particular; e a de Gasque (2008), quando considera que a busca da informação está 

relacionada ao modo como as pessoas procuram as informações que venham a atender às suas 

necessidades, pois essas opiniões são confirmadas através das discussões realizadas nos 

parágrafos seguintes. 

Considerando cada uma das categorias analisadas, observa-se, na primeira categoria, 

que a busca por informações relativas a resolver problemas relacionados a conteúdos 

trabalhados em sala de aula corrobora o que já se comentou, anteriormente, quando os 

professores foram questionados sobre o que procuravam nos canais informacionais, tendo 

como uma das respostas, consideravelmente, apontadas: “Tirar dúvidas sobre um assunto da 

aula que será ministrada”. Com as respostas, fica constatado que a busca por informações, na 

grande maioria dos casos, relaciona-se com os conteúdos ministrados em sala de aula, 

voltados à disciplina específica do professor, o que coloca em evidência a necessidade e o uso 

da informação em função de uma ação (LE COADIC, 1996). 

Quanto à categoria relacionada à busca de informação para outros fins, constata-

se, nas entrelinhas, que os assuntos entram em íntima relação com temas direcionados à sala 

de aula. São abordagens temáticas como: Drogas, Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DSTs), Inclusão, Gravidez na adolescência, Desestruturação familiar, Despertar o interesse 

dos alunos pelas aulas, Buscar uma relação dos conhecimentos prévios dos alunos com um 

embasamento científico, Projeto desenvolvido em algumas escolas sobre Saúde e Prevenção, 

com ênfase na educação sexual, etc. Tudo isso reflete a relevância de todos esses assuntos 

dentro e fora da sala de aula,  sendo estes temas, de suma importância para serem trabalhados 

na faixa etária em que os alunos do Ensino Fundamental se encontram. Ressalta-se o 

posicionamento da professora P21, quando retrata sua necessidade de informação para 

resolver um problema decorrente da atual situação do calendário escolar, devido às greves, e 

dos problemas enfrentados durante todo o ano letivo nas escolas do município, como já 

abordado anteriormente. 

Reportando-se à terceira categoria, informações relativas à atualização 

profissional, também fica nítida a constatação anterior, com relação à preocupação dos 

professores em se manterem atualizados em suas práticas docentes. O fato de os professores 

estarem conscientes dos avanços, das novas descobertas das Ciências, se mantendo 
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atualizados em tudo, denota um comprometimento com a aprendizagem dos alunos, bem 

como com a atualização das informações dos livros didáticos, evitando o repasse de 

informações obsoletas. 

Quando a ênfase é nas informações relativas a trabalhos de conclusão de pós-

graduação, cabe acentuar a preocupação dos professores com a continuidade de seus estudos 

com vistas à pós-graduação, retomando informações obtidas no Perfil do Usuário, 

especificamente, Gráfico 2, sobre o nível de escolaridade destes profissionais, ressaltando os 

números de 20 professores especialistas, apenas seis só com graduação e dois professores 

mestres, embora, um deles tenha afirmado estar concluindo o doutorado. 

Com base nessas categorias que impulsionaram os professores à busca e ao uso da 

informação, certifica-se com o posicionamento de Nascimento e Weschenfelde (2002), que a 

necessidade de informação surge para suprir a realização de pesquisas, para sua educação e 

atualização pessoal, ou ainda, para tomadas de decisão em seu desempenho profissional; e o 

de Garcez e Rados (2002), quando salientam que a necessidade de informação caracteriza-se 

pela busca de conhecimentos essenciais para o suporte às atividades de ensino, pesquisa e 

mesmo profissional, que as quatro primeiras categorias analisadas se enquadram, exatamente, 

nas necessidades de informação que entram em consonância com os autores citados. 

Destaque deve ser dado ao professor P5 quando declarou que nenhum problema está 

levando-o à informação. Esta condição é avaliada pela pesquisadora como preocupante, pois 

é, praticamente, inconcebível que um professor não sinta, absolutamente, nenhuma 

necessidade de informação em sua vida profissional, ainda mais por ser considerada uma 

profissão intimamente relacionada à informação. Indo mais além, nem no âmbito pessoal, 

uma vez que a pergunta ficou aberta a qualquer problema/situação que levasse à busca e ao 

uso da informação. Infelizmente, esse professor se mostrou apático no momento de responder 

ao questionário, inclusive deixando sem respostas, todas as questões do Bloco 3, pois as 

demais tinham relação com essa primeira que afirmou negativamente. O mesmo se declarou 

como desmotivado no exercício da docência, embora já tenha 10 anos na profissão e 

confirmou sua participação na pesquisa, apenas pelo objetivo de ajudar uma colega de 

trabalho, pois justificou que com uma carga horária de trabalho intensiva fica complicado a 

busca por mais informação. 

Encerrando-se a análise dessa questão parte-se para o conhecimento das 

“Estratégias de busca de informação utilizadas para solucionar o seu 

problema/situação”, na tentativa de confirmação de que esses professores julgam como 

importante a resolução desses problemas, quanto ao uso das informações que necessitam para 
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suas atividades gerais. Assim como a anterior, essa e a próxima questão, com ênfase nas 

dúvidas ocorridas quanto à busca da informação, estão em consonância com a categoria 

situação do Sense-Making. 

Como as estratégias utilizadas se repetiram na maioria das respostas dos professores, 

criaram-se categorias de respostas e indicaram-se os professores que acenaram para tais 

estratégias, como demonstrados, a seguir: 

 

a) Pesquisam em sites científicos: (P1, P11, P15);  

b) Pesquisam em livros, revistas e na internet: (P1, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P12, 

P13, P14, P16, P22, P25, P26, P27);  

c) Buscam monografias e dissertações atuais: (P15, P19); 

d) Usam recursos naturais e materiais recicláveis: (P2, P6); 

e) Assistem aos jornais televisivos e aos programas educativos de TV: (P18, P19); 

f) Assistem aos vídeos educativos ou documentários: (P17, P23, P24, P28). 

g) Outras estratégias: 

“[...], filmes, folders, panfletos (produzidos pela Sec. Saúde)”. (P17) 

“Desenvolvimento de quadros comparativos, estudos dirigidos e orientação para 

atividades extraclasses, além do incentivo à pesquisa motivada por perguntas 

pensadas para provocar os alunos na busca por respostas”. (P21) 

“[...], utilização da música”. (P23) 

“[...] partilha de experiências”. (P28) 

 

Observando as estratégias utilizadas pelos professores para solucionar o 

problema/situação que os leva à busca e ao uso da informação, é possível fazer uma ponte 

com outras respostas do questionário e ao cruzarem-se os dados, constata-se que, realmente, 

os professores engajam-se na busca da informação relacionada ao exercício profissional, o 

que assinala um comprometimento com o processo ensino/aprendizagem de seus alunos. 

Cabe relembrar os resultados da pergunta sobre fontes e canais informacionais. Os 

mais significativos apontaram para o uso da internet, Biblioteca pessoal (com ênfase nos 

livros), Livros, Vídeos educativos, Periódicos e Periódicos eletrônicos (revistas), bem como 

Monografias, Dissertações e Teses. Como estas fontes/canais informacionais já foram 

analisadas anteriormente, para a análise não se tornar repetitiva, serão discutidas apenas as 

novas estratégias que surgiram nesse momento. Chama-se a atenção para o resultado ter 

apontado, mais uma vez, o elevado índice do uso da internet, livros e revistas. 



183 
 

Sobre os sites utilizados pelos professores, ressalta-se a importância da busca no site 

do Ministério da Saúde, bem como outros endereços eletrônicos relacionados; o uso de 

revistas da área de Educação como a Revista Nova Escola; com relação ao uso dos livros, um 

professor frisou que costuma ter livros atualizados de níveis mais altos que o que leciona; 

quanto ao uso dos recursos naturais e de materiais recicláveis, os professores disseram utilizar 

esses recursos como estratégias para tornar a aula mais dinâmica e despertar a curiosidade dos 

alunos; com relação aos programas de TV e documentários, foram mencionados o Globo 

Repórter, e o Fantástico, com ênfase nas matérias ligadas aos conteúdos das Ciências. 

Quanto a outras estratégias, cabe ressaltar o uso de folders e panfletos produzidos 

pela Secretaria de Saúde, provavelmente usados no Projeto Saúde e Prevenção na Escola; o 

uso de quadros comparativos, estudos dirigidos e orientação para atividades extraclasses, além 

do incentivo à pesquisa motivada por perguntas pensadas para provocar os alunos na busca 

por respostas. Essas foram estratégias utilizadas pelo professor para proporcionar aos alunos, 

uma participação ativa, com possibilidade de construção de seu próprio conhecimento, uma 

vez que foram instigados a buscar respostas por meio de pesquisa. Por fim, a utilização da 

música em sala de aula proporciona uma ponte entre o conteúdo estudado e o lado lúdico, 

sendo uma estratégia muito válida, pois se observa um número considerável de conteúdos que 

podem ser explorados através de músicas, e essa prática auxilia na assimilação e compreensão 

das informações pelos alunos. Quanto à partilha de experiências, também é uma estratégia 

valiosa, pois, às vezes, a experiência vivida por um professor em sala de aula, pode ajudar o 

trabalho de outro professor na resolução de seus problemas pedagógicos. 

Após conhecer as estratégias que os professores utilizaram para resolução de seu 

problema/situação, confirma-se, realmente, o engajamento destes na recuperação de 

informações que possam ser úteis em suas salas de aula. Partindo para outra visão, a fim de 

constatar possíveis causas que geraram insegurança no momento da busca informacional, 

perguntou-se aos professores: “Quando estavam buscando a informação, quais as dúvidas 

(receio, anseio, expectativa) que lhe ocorreram?”. Mais uma vez, por terem respostas 

correlacionadas, estas foram agrupadas por categorias: 

 

a) Confiabilidade e atualização da informação: (P1, P9, P11, P13, P14, P16, P19, 

P25);  

b) Expectativas a vencer, quanto ao domínio das novas tecnologias: (P1);  

c) Dúvidas de qual site utilizar na busca: (P3, P15);  
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d) Receio quanto ao entendimento dos assuntos por parte dos alunos: (P2, P6, 

P10, P12, P17, P22, P23);  

e) Expectativa de encontrar a informação correta para resolução de 

dificuldades: (P7, P18, P20, P26); 

f) Satisfação pela informação ter sido útil: (P8); 

g) Dúvidas: 

“A dúvida era se o material pensado seria o ideal para atingir os objetivos e com 

isto algumas atividades foram previamente “testadas” em outros espaços”. (P21); 

“Que o tema seria difícil de abordar em sala com os alunos, pois muitos sofrem 

abusos sexuais”. (P28); 

h) Nenhuma dúvida: 

 “Não tive nenhuma”. (P24); 

 “Sou autodidata e geralmente não sinto dificuldades ao buscar informações”. 

(P27). 

 

Analisando as categorias, anteriormente citadas, percebe-se que as três mais 

apontadas pelos professores foram a Confiabilidade e atualização da informação, o Receio 

quanto ao entendimento dos assuntos por parte dos alunos e a Expectativa de encontrar 

a informação correta para resolução de dificuldades, e que essas denotam o interesse 

desses profissionais em repassar aos seus alunos, informações provenientes de fontes 

confiáveis e atualizadas, que estejam adequadas aos seus níveis de compreensão e 

assimilação, bem como a preocupação com a recuperação de informações que fossem úteis 

para o uso em sala de aula, na busca de resolver problemas informacionais iniciais. Essa 

situação vislumbra a realidade de que o aluno é considerado como agente principal do 

processo educativo, onde todo o trabalho do professor é realizado com ênfase em tornar a 

aprendizagem, a mais significativa possível. Sob essa perspectiva, o aluno é o usuário da 

informação no contexto da sala de aula, e corroborando o exposto, Guinchat e Menou (1994) 

acentuam que o usuário é o elemento fundamental de todos os sistemas de informação, sendo 

o cerne das atividades desses sistemas, a transferência de informações. Sendo assim, 

justificam-se as atividades do professor em transferir informações com vistas à apreensão do 

conhecimento pelo aluno. 

Cabe ainda ressaltar a opinião de Figueiredo (1999), quando considera que os 

usuários da informação podem ser indivíduos com necessidades informacionais únicas e com 

características educacionais, também únicas. Nesse sentido, os alunos se inserem como 
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indivíduos que, embora inseridos num grupo, no contexto da sala de aula, têm características 

de aprendizagem diferenciadas, que precisam ser consideradas pelo professor, pois são os 

indivíduos que aprendem. 

Verifica-se também que algumas dessas categorias podem ser cruzadas com as 

barreiras/dificuldades surgidas no decorrer da busca e uso da informação. Com base nos 

dados obtidos para aquela questão, apontaram-se barreiras de qualidade da informação e 

barreiras de capacidade de leitura. Essas duas podem ser correlacionadas com as dúvidas 

registradas agora, nessa questão, quanto à confiabilidade e atualização da informação, e receio 

quanto ao entendimento dos assuntos por parte dos alunos, ou seja, a capacidade de leitura 

com ênfase na compreensão do texto. As expectativas a vencer, quanto ao domínio das 

novas tecnologias, também estão relacionadas às barreiras quanto à dificuldade em manusear 

o vídeo, o computador e produzir vídeos. 

As categorias Dúvidas de qual site utilizar na busca e Satisfação pela informação 

ter sido útil refletem a realidade de estarmos inseridos na “sociedade da informação”, onde a 

explosão informacional toma proporções cada vez maiores, abrindo um formidável cabedal de 

fontes e canais que viabilizam a informação. Em meio a essa grande possibilidade de 

recuperação da informação, figura uma barreira que Figueiredo (1999) denomina de 

desconhecimento da informação: busca-se somente onde se acredita poder encontrar o que se 

deseja. Por outro lado, tem-se a satisfação do professor em ter recuperado a informação útil. 

Este é o cerne de todo processo de busca por informação, conseguir utilizar a informação, de 

maneira que resolva seu problema informacional. Nesse sentido, cabe enfatizar que o uso 

pode ser entendido como o emprego dado ao conhecimento recém-assimilado, traduzido na 

maioria dos estudos de usuários como a informação útil (DERVIN, 1983 apud FERREIRA, 

1997). 

Com relação à categoria Dúvidas do professor quando estava buscando a 

informação, a primeira foi apontada pela professora P21. A mesma que utilizou como 

estratégia de busca de informação, o “Desenvolvimento de quadros comparativos, estudos 

dirigidos e orientação para atividades extraclasses, além do incentivo à pesquisa [...]”, sendo 

que ao utilizar essa estratégia, ela demonstrou dúvida se, realmente, esse material a levaria a 

atingir seus objetivos, e para isto, testou algumas atividades em outros espaços. Essa atitude 

da professora foi de fundamental importância, pois sempre que o professor orientar uma 

atividade extraclasse, por exemplo, ele precisa se certificar daquilo que está sendo proposto ao 

aluno, se este é capaz de atingir o objetivo da atividade, ressaltando que ela estava 

pretendendo resolver seu problema/situação quanto à redução do tempo de aula/conteúdo, 
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creio eu, na tentativa de cumprir com o maior número de conteúdos possíveis. Já a segunda 

dúvida, é muito pertinente por se tratar de um tema de difícil abordagem em sala com os 

alunos, uma vez que, muitos sofrem abusos sexuais. Esse tema, provavelmente, estaria sendo 

discutido como atividade proposta no Projeto Saúde e Prevenção na Escola, pois a professora 

P28 descreveu como problema/situação o planejamento de uma oficina pedagógica sobre 

sexualidade. 

Com relação aos professores P24 e P27, que se inserem na categoria Nenhuma 

dúvida, ou dificuldades ao buscar informações, questiona-se esse posicionamento, uma vez 

que, ao utilizar o modelo Sense-Making de Dervin (1998), constata-se que ao longo do 

processo de busca até o resultado final, com o uso concreto da informação, o ser humano se 

movimenta no tempo e no espaço e, se depara com diversas lacunas, que podem interferir na 

compreensão do problema informacional, configurando assim, os momentos que 

correspondem ao ciclo de experiência do indivíduo que passa pela situação-lacuna-uso. 

Com o conhecimento do problema/situação que levou os professores à busca e ao uso 

da informação, das estratégias utilizadas para solucionar esse problema e das dúvidas 

ocorridas durante esse processo de busca da informação, finaliza-se o atendimento à categoria 

Situação do Sense-Making. Para fechar o ciclo do trinômio situação-lacuna-uso, passa-se 

para a análise das três últimas perguntas do questionário. 

Inicialmente, perguntou-se aos professores “Quais foram as suas expectativas 

(satisfação, insatisfação, dúvida, etc.) no momento do uso da informação adquirida?”. As 

respostas foram variadas e algumas delas fugiram, totalmente, do propósito da pergunta, 

sendo, portanto, desconsideradas. A grande maioria (53,6%) esteve relacionada à satisfação 

no momento de usar a informação. Dois professores se declaram insatisfeitos ou 

decepcionados, e quatro deles apresentaram outras informações. Das afirmações, extraem-se 

três categorias de análise, apresentadas a seguir: 

 

a) Satisfação pela obtenção e uso da informação: 

“A informação adquirida provocou uma boa satisfação. Através dela obtive 

informações necessárias para esclarecer as minhas dúvidas”. (P14) 

“Satisfeita, pois encontrei as informações que buscava”. (P16) 

“Satisfeita, pois as dúvidas são resolvidas e entendidas para desenvolver na sala 

de aula”. (P18) 

b) Insatisfação ou decepção por não ter conseguido informação útil: 

“Fiquei decepcionado”. (P3) 
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“Insatisfação”. (P7) 

c) Outras expectativas: 

“Vez em quando, a informação buscada era insuficiente, levando-me a fazer novas 

buscas”. (P15) 

“Minhas expectativas eram que o aluno realmente aprendesse e entendesse o 

conteúdo em questão”. (P17) 

 

Constatou-se que, a maioria dos professores conseguiu se apropriar da informação 

recuperada tornando-a útil para a resolução de seu problema informacional, e ficou claro que 

o sentimento de satisfação quanto a ter solucionado suas dúvidas, proporcionou a esse 

usuário da informação, um bem-estar significativo. A satisfação pela participação dos alunos, 

a compreensão, bem como o atendimento de uma necessidade do aluno criando uma 

satisfação conjunta, aluno/professor, caracterizou-se um momento prazeroso. Ainda com a 

ênfase nos alunos, a satisfação foi decorrente de ter-se conseguido despertar o interesse deles 

pelas notícias científicas atuais. Outro ponto de destaque foi a declaração de que as dúvidas 

são resolvidas e entendidas para o seu desenvolvimento na sala de aula. Essas afirmativas são 

valiosas, pois, demonstram o interesse do professor na busca da informação para a aplicação 

em sua atividade profissional, como muito bem comentado, ao longo de vários tópicos desse 

capítulo. 

Infelizmente, dois professores saíram insatisfeitos, mas não especificaram seus 

motivos na questão. Acredita-se que esse sentimento seja reflexo de não terem conseguido 

responder aos seus desejos informacionais que os levaram a buscar e, pretender usar a 

informação. 

Quanto à categoria Outras expectativas, um professor declarou satisfação e 

insatisfação ao mesmo tempo: satisfação, quando usa a informação e insatisfação, quando não 

confia ou não se sente seguro na pesquisa. Isto retrata a confiabilidade da informação. Outro 

declarou que, às vezes, a informação buscada era insuficiente, levando-o a fazer novas buscas. 

Quanto a essa realidade, é confirmada a característica do aspecto cíclico do modelo Sense-

Making, quando o usuário pode voltar, constantemente, às etapas situação-lacuna-uso e 

recomeçar o processo várias vezes. Ferreira (1997) e Dervin (1992) consideram que o ser 

humano, durante toda a sua vida, passa por inúmeros momentos de novas lacunas, 

necessitando fazer outras buscas e uso continuamente, confirmando que esse ciclo está em 

constante movimento. Choo (2006), por sua vez, difunde que a necessidade, a busca e o uso 
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da informação ocorrem em ciclos recorrentes, que interagem sem, obrigatoriamente, 

obedecerem a uma ordem predeterminada. 

Ainda nessa categoria, a professora P17 relatou suas expectativas com base na 

aprendizagem e entendimento do aluno, quanto ao conteúdo em questão, por já ter 

demonstrado receio com relação ao entendimento dos assuntos por parte dos alunos. Por fim, 

a professora P21, citada anteriormente, acredita que a atividade está sendo parcialmente 

satisfatória, uma vez que algumas turmas apresentam uma maior dificuldade de 

sistematização e cooperação, resposta dada com base em atividades solicitadas aos alunos. 

A penúltima questão proposta aos professores põe em evidência o nível de satisfação 

ou insatisfação quanto ao uso das informações obtidas, quando a pesquisadora perguntou: 

“Você saiu satisfeito (a) ou não com as informações obtidas? Em qualquer um dos casos, 

justifique sua resposta”. As respostas podem ser inseridas em três categorias: satisfeitos, 

insatisfeitos e parcialmente satisfeitos, visto que, dos 28 professores pesquisados, 24 (85,7%) 

demonstraram satisfação com as aquisições informacionais obtidas, dois (7,1%) se mostraram 

insatisfeitos e mais dois afirmaram satisfação parcial. Cabe relembrar que o professor P5 não 

respondeu a nenhuma das questões desse bloco do questionário. Tais categorias são 

destacadas e sinalizadas nos depoimentos de alguns desses professores: 

 

a) Satisfeitos: 

“Sim. Obtive informações necessárias que serviram para tirar as dúvidas que eu 

tinha”. (P14) 

“Sim. A gama de informações foi mais que suficiente para minha pesquisa”. (P22) 

b) Insatisfeitos: 

“Não. Não encontrei a informação desejada”. (P3) 

“Saí insatisfeita, pois o problema da inclusão é geral, [...]”. (P7) 

c) Parcialmente satisfeitos: 

“Mais ou menos, porque nenhum aprendizado é total, sendo, portanto, o máximo 

de informações possíveis”. (P20) 

“Parcialmente satisfeita, pois as atividades ainda estão sendo desenvolvidas”. 

(P21) 

 

Analisando os depoimentos afirmativos constata-se, inicialmente, que a satisfação 

pelo uso da informação por parte do aluno, contribui para que o educador sinta o prazer em 

ver seu dever cumprido. Isto retrata a autorrealização profissional embasada no caráter 
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motivador intrínseco, simplesmente, justificada no prazer em lecionar e observar que o aluno 

aprendeu. Alguns professores admitiram que, ao encontrar o que estavam procurando, tiveram 

suas dúvidas respondidas quando usaram a informação recuperada, e por sua vez, 

vislumbraram seus problemas solucionados. O professor sente que o seu trabalho está sendo 

reconhecido quando verifica a atenção e a motivação dos alunos ao assistirem à aula. Isso é 

muito gratificante. 

Pelo depoimento do professor P22, observa-se a preocupação com a busca da 

informação e o entendimento que o uso dessa informação traz consigo a oportunidade de 

abrirem-se novas possibilidades informacionais, inclusive consideradas até mais que 

suficientes para a realização de pesquisa. “Basta querer que suas necessidades serão supridas” 

(P15). Essa afirmação denota o comprometimento desse profissional com o dever de tornar-se 

consciente de seu papel de educar. Uma visão assim propõe práticas de ensino que reflitam a 

ação de ensinar não apenas como transferir, nem tampouco, o formar, dar forma a alguém, 

mas contribuir com a formação do aluno proporcionando uma aprendizagem construída por si 

mesmo. 

Quanto à justificativa de caráter negativo, os dois professores, são os mesmos que na 

questão anterior, se declaram insatisfeitos, com relação ao momento do uso da informação 

adquirida, e especificaram agora seus motivos, através dos depoimentos dados que vieram a 

confirmar a hipótese levantada pela pesquisadora, quando acreditava na razão da insatisfação 

por não terem conseguido responder aos seus anseios informacionais. 

A parcialidade na satisfação reflete, nas entrelinhas das respostas, a importância ao 

declarar que o aprendizado não é total. Realmente, ninguém nunca vai ser detentor de todo o 

conhecimento sobre determinado tema. O ser humano é um eterno aprendiz. Será em toda a 

sua vida um usuário da informação. Enquanto tivermos fôlego de vida, e desenvolvendo 

atividades, em qualquer âmbito que seja, teremos necessidades informacionais a suprir, e 

estaremos sempre inseridos num constante processo de busca e uso da informação. 

Com base no exposto, Choo (2006) reforça que a necessidade, a busca e o uso da 

informação ocorrem em ciclos recorrentes, que estão interagindo sem, obrigatoriamente, uma 

ordem predeterminada. Para o autor, o processo de busca e uso da informação também é 

dinâmico, na forma como interage com os elementos cognitivos, emocionais e situacionais do 

ambiente. Em suma, estaremos, continuamente, recorrendo à busca e ao uso da informação. 

Após a análise das expectativas, no momento do uso da informação adquirida e do 

conhecimento do nível de satisfação com estas informações, constatou-se que a maioria dos 

professores se mostrou satisfeita quanto ao uso da informação que adquiriram, deduzindo-se 
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que a informação se configura, realmente, como um suporte salutar na vida do ser humano. 

Sob este ponto de vista e objetivando-se obter uma visão do comportamento informacional 

dos professores solicitou-se-lhes “Fazer um breve comentário, a respeito de suas 

experiências com a busca e o uso da informação, relacionadas à sua prática docente ou 

mesmo, sobre a sua participação nesta pesquisa”. As respostas serão evidenciadas através 

de quatro categorias, o que se apresentam a seguir: 

 

a) A busca e o uso da informação é um processo necessário: 

“A busca da informação é necessária sempre, pois todo profissional tem que 

preparar-se no mundo, onde as informações chegam cada vez mais rápido”. (P12) 

 “Sempre que pesquiso algo, tenho a percepção que cresci mais e posso ajudar 

mais, informando melhor. Como professor, acredito que a busca é mais 

importante do que manter o livro como única fonte e inviolável. [...]”. (P13) 

“Sempre há o que ensinar e sempre há o que aprender. É buscando informações 

através dos mais variados recursos, que você se aprimora, melhora seu 

relacionamento com outras pessoas, enriquece seu conhecimento, e assim, o 

ensinar e o aprender se tornam partes integrantes do viver”. (P15) 

 “Hoje é impossível para qualquer profissional e, principalmente, para o educador 

não fazer uso da informação, se ele não acompanha os avanços, não busca novas 

formas para interagir com seus alunos, torna-se fadado a ser um mero transmissor 

de conteúdos”. (P21) 

b) Inquietações que podem ser transformadas em sugestões para melhoria do 

ensino: 

“Sinto a falta de material pedagógico direcionado, especificamente, para o Ensino 

Fundamental II, principalmente, contextualizando as inovações das Ciências. Há 

limitações no meu caso, com relação ao domínio da informática, [...], e outros. 

Não há laboratório de Ciências na escola e, às vezes, falta o livro didático do 

aluno”. (P1) 

c) Satisfação na participação da pesquisa e expectativas na operacionalização da 

investigação em sua prática docente: 

“Quando busquei as informações que necessitava foi muito enriquecedor para 

renovação dos meus conhecimentos. Este questionário levou-me a fazer uma 

avaliação das minhas informações aplicadas na sala de aula”. (P9) 
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“Fico satisfeita em saber que existem pessoas preocupadas com a forma pela qual 

os professores estão procurando informações”. (P11) 

“Para mim foi importante [participar da pesquisa], pois fiz uma avaliação sobre 

como buscar os conteúdos, para atender às minhas necessidades. E também para 

que essa pesquisa melhore a prática do ensino de Ciências”. (P16) 

“Minhas buscas são constantes, pois gosto de estar por dentro do novo, das 

novidades e busco muito a internet, pois há facilidade de ver rápido os assuntos 

procurados. Espero que essa pesquisa melhore o interesse dos professores em 

motivar e elaborar com mais dinamismo as suas aulas”. (P17) 

d) Outros comentários: 

“Com o passar dos anos em sala de aula, um educador compromissado com o que 

faz acaba ficando triste em alguns momentos. No entanto, temos o privilégio de 

receber dos alunos, a gratidão de ter aprendido algo, seja em sala de aula ou uma 

lição de vida”. (P2) 

“Como educador e pesquisador mantenho sempre o princípio da humildade, 

assim, você sempre ensina e aprende”. (P4) 

“Sei que as dificuldades são grandes com docentes, mas sei dos desafios que nós 

encontramos a cada dia, com realidade diferenciada. Ser professor neste país é um 

desafio para salvar alguns alunos para pesquisa e curiosidade”. (P6) 

“Eu dou as aulas de forma correta, no entanto, após dar a aula de maneira didática, 

procuro utilizar paródia, jogos, brincadeiras, entre outros”. (P20)  

 

A análise dessa última pergunta proposta no questionário, se mostra de suma 

importância para a pesquisadora, uma vez que levou ao conhecimento da opinião dos 

professores acerca de suas experiências na busca e o uso da informação, bem como sua visão 

quanto à participação nesta pesquisa. Percebe-se nos discursos dos pesquisados, uma 

valorização do fenômeno informacional, refletida na quase totalidade das respostas com a 

preocupação em se manterem informados, atualizados para a sua atuação em sala de aula. Os 

professores confirmam que, constantemente, buscam informação em textos, livros, revistas, 

jornais, internet, e nos mais diversos recursos, o que serve de aprofundamento e crescimento 

profissional, intelectual e pessoal. Para estes profissionais, a busca por informação é um 

processo imprescindível, decorrente da necessidade de tratar com novas informações a cada 

dia, no contexto de suas aulas. 
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Quanto às inquietações demonstradas pela professora P1, seriam necessárias a 

intervenção e a participação dos órgãos competentes da Educação do Município, com ênfase 

na disponibilização de materiais pedagógicos que viabilizassem a aprendizagem dos alunos 

colaborando com o trabalho do professor no processo ensino-aprendizagem. Uma capacitação 

dos professores quanto ao uso das novas tecnologias e sua aplicabilidade em sala de aula 

também seria um ponto reflexivo. Outro fator já muito bem debatido é a ausência do 

laboratório de Ciências nas escolas e, ainda, a falta do livro didático como recurso 

pedagógico, muitas vezes, exclusivo como suporte informacional do professor. É significativo 

chamar atenção para a importância de dar voz ao professor quando o assunto é a melhoria do 

processo educacional e um dos objetivos de contribuição da pesquisa é, exatamente, este. 

No tocante à análise acerca da participação dos professores na pesquisa e suas 

expectativas de contribuição da mesma para a prática docente, foi muito gratificante ler os 

depoimentos esclarecendo que, ao participar da pesquisa, uma das professoras assumiu um 

posicionamento avaliativo e reflexivo de sua prática em sala de aula; outra retratou sua 

satisfação com ênfase na significância da pesquisa, quanto à preocupação da pesquisadora em 

se dedicar a esse tema; uma terceira demonstrou seu interesse em avaliar a busca da 

informação voltada ao atendimento de suas necessidades e o anseio de que a pesquisa 

incentive a melhora na prática do ensino de Ciências, bem como nesse mesmo sentido, a 

esperança de que o presente trabalho venha a contribuir para o interesse por parte dos 

professores em se motivarem e elaborarem as suas aulas, com mais dinamismo. Em suma, 

esses relatos evidenciam a expectativa na operacionalização desta investigação científica, 

visando aos benefícios informacionais e à contribuição de subsídios para melhor compreensão 

e entendimento das necessidades e uso de informação dos professores de Ciências. 

Enfatizando os discursos da última categoria de análise da questão, Outros 

comentários, fica nítida a satisfação do professor pelo prazer em se autorrealizar 

profissionalmente, ao ouvir dos alunos que, de alguma forma pôde ser útil na construção de 

sua vida como cidadão, ou seja, é o professor se sentir privilegiado em ter participado do 

aprendizado, quer seja  no âmbito conceitual ou para a vida. Uma atitude do professor assim 

demonstrada, na qual viabiliza ao educando o agir administrando suas próprias ideias, 

partindo da construção para a reconstrução, concedendo ao aluno a oportunidade de pesquisar, 

investigar, ensinar e aprender, ou ao mesmo tempo, aprender e ensinar, se configura como 

grande desafio para o educador no país em que vivemos. Por fim, ao analisarmos a afirmativa 

do professor sobre quando utiliza recursos como paródia, jogos, brincadeiras, entre outros, só 
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se confirma o desejo de acertar, despertando nos alunos a curiosidade e, com isto, 

incentivando a participação ativa que conduz a uma aprendizagem mais significativa. 

Após o conhecimento das respostas dadas às três últimas questões do questionário, 

referentes às expectativas e esforços empreendidos durante o uso da informação adquirida, 

atendeu-se ao Objetivo Específico c), pois foi possível conhecer o uso da informação na 

prática pedagógica desses professores. Sendo assim, encerrou-se a análise da última categoria 

do Sense-Making, a saber, o Uso, e com isto fechou-se o ciclo do trinômio situação-lacuna-

uso. 

Em seguida, após todas as constatações feitas, afirma-se que os quatro primeiros 

objetivos da pesquisa foram alcançados. Notadamente, se conheceu o perfil dos professores 

de Ciências, identificaram-se suas necessidades de informação, bem como o uso e as fontes de 

informação por eles utilizadas em sua prática pedagógica. Também se detectou as barreiras 

encontradas no processo de busca e uso da informação. 

Com base nas valiosas informações adquiridas na pesquisa, cabe agora atender ao 

último objetivo da pesquisa, o Objetivo Específico e), propondo ações que contribuam para o 

atendimento das necessidades de informação dos referidos professores e minimizem as 

barreiras quanto às buscas e ao uso da informação. 

Com ênfase nas fontes e canais informacionais mais utilizados pelos professores para 

suprir suas necessidades de informação, fica como sugestão para a Secretaria de Educação do 

Município de Santa Rita proporcionar cursos de capacitação com relação ao uso das novas 

tecnologias de informação, com foco na informática, disponibilizando laboratórios de 

informática nas escolas, e com um funcionário que pudesse contribuir dando suporte técnico 

ao professor. 

Outro ponto importante é a implantação de bibliotecas nas escolas, com profissional 

qualificado para assumir a direção dessas importantes unidades de informação para toda a 

comunidade escolar, de tal forma que fossem viabilizadas situações de aplicabilidade de 

pesquisas com suportes informacionais para a realização das mesmas, tanto para alunos 

quanto para professores. Os resultados da pesquisa de Oliveira (2009) constataram a 

necessidade de bibliotecas nas escolas de Santa Rita, e um dos seus participantes relatou que a 

biblioteca escolar assume um papel importante na formação do educando e dos educadores, 

por se configurar como um local de incentivo à leitura e por propiciar o desenvolvimento da 

pesquisa, constituindo-se como um resgate para a prática do ensino-aprendizagem. Ele ainda 

reconhece que o espaço da biblioteca na escola deveria priorizar importantes atividades na 

vida dos alunos, e que o acesso a essas atividades é difícil fora da escola. Não resta dúvida 
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que a existência da biblioteca no âmbito escolar é um imperativo e esta afirmação foi 

corroborada pelos sujeitos da citada pesquisa, a saber, os alunos, as supervisoras e as diretoras 

da escola pesquisada. 

Com relação ao uso do livro didático como importante suporte informacional para o 

professor, não reconhecendo seu uso exclusivo, no entanto, não o desmerecendo, seria de 

suma importância que todos os alunos pudessem dispor desse material didático, 

independentemente da escola e também do turno no qual estuda, pois, se observa que, 

principalmente, no turno da noite, por ser ministrado o ensino voltado à modalidade EJA – 

Educação de Jovens e Adultos, não há a disponibilização de livros didáticos. 

Dando ênfase aos recursos informacionais ou materiais pedagógicos essenciais para a 

utilização nas aulas, embora tenha ficado conhecido através dos discursos de alguns 

professores que, das 14 escolas envolvidas na pesquisa, duas delas já dispõem dos recursos 

indicados, considera-se um número relativamente ínfimo, diante da realidade das escolas que 

ministram o Ensino Fundamental II. A maior reivindicação dos professores é quanto à 

presença de Laboratório de Ciências/Biologia nas escolas, com apoio de um suporte técnico 

para monitoramento das aulas junto ao professor. Os demais recursos como Atlas do corpo 

humano, Esqueleto, Jogos educativos, Material vivo, Minitorso e Vídeos educativos se 

configuram como importantes recursos a serem utilizados nas aulas de Ciências ao se 

trabalhar com assuntos que requerem uma visualização de detalhes concernentes às partes do 

corpo humano, bem como assuntos relacionados ao desenvolvimento dos seres vivos em 

geral. Logo, é imperativa a necessidade à disponibilização desses recursos aos professores 

com vistas à melhoria de sua prática pedagógica e, consequentemente, contribuição para a 

aprendizagem significativa dos alunos. 

Para minimizar as barreiras/dificuldades encontradas pelos professores, no 

desenvolvimento de suas atividades em sala de aula, fica a sugestão de melhoramentos na 

estrutura física da sala de aula, reconhecendo-a como um lugar de destaque onde se processa a 

aprendizagem escolar. Acredita-se que, com a disponibilização dos recursos informacionais 

nas escolas, o interesse por parte dos discentes vai aumentar consideravelmente, pois ficou 

claro nas alegações de vários professores, a importância do uso desses materiais para a 

participação ativa dos mesmos. Sendo assim, como já explicitado, os recursos materiais e 

humanos passariam a ser suficientes para o bom planejamento e execução da aula. 

Quanto à dificuldade da Secretaria de Educação em atender e responder às demandas 

informacionais dos docentes, esse é um fator que merece ser analisado de forma especial, 

pois, nesta pesquisa ficou nítido o engajamento dos professores com o processo ensino-
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aprendizagem, mesmo diante de tantas dificuldades enfrentadas por estes profissionais, 

principalmente as relacionadas com a desvalorização salarial e as intensas jornadas de 

trabalho, que acarretam falta de tempo para o preparo e planejamento das aulas. Em meio a 

tanta desvalorização profissional, tanto em decorrência da própria educação dos indivíduos da 

sociedade, quando não respeitam mais os “mestres”, quanto pelo próprio sistema educacional 

do país, que se esquece desses profissionais em seus programas para a melhoria da educação, 

fica o aclame à resolução dessa barreira. 

Um ponto que merece atenção é o problema da indisciplina em sala de aula. Muitas 

vezes, o posicionamento do aluno vai muito além da capacidade do professor em 

simplesmente contornar a situação, mas requer atuações de profissionais específicos para 

tratar com mais profundidade o problema. O apoio técnico, por meio de um departamento 

constituído por psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, assistentes sociais que viabilizam 

maior cuidado ao “ser” em sua totalidade, é um suporte indispensável ao trabalho pedagógico 

do professor. 

Com relação às barreiras/dificuldades surgidas no decorrer da busca e uso da 

informação, para as barreiras terminológicas, fica a sugestão da aquisição de bons dicionários 

específicos da área de Ciências/Biologia como parte da obtenção de material informacional 

das escolas; para as de tempo, uma possível solução seria um investimento financeiro maior 

com relação às horas dedicadas ao planejamento de aulas por parte do professor, constituindo 

as atividades de planejamento pedagógico; para as barreiras de idioma, duas propostas: a 

aquisição de dicionários de língua estrangeira, e a oferta de cursos de idiomas para os 

professores; para as de qualidade da informação, a disponibilização de um banco de dados 

com bases de dados que indexam artigos científicos relacionados à área de Educação, como 

suporte de atualização de conteúdos, bem como situações de aprendizagem voltadas aos 

conteúdos direcionados à prática docente. 

Acredita-se que as ações propostas sejam positivas ao atendimento das necessidades 

de informação dos professores, assim como para minimizarem as barreiras quanto às buscas e 

ao uso da informação. Com as propostas, atende-se ao último objetivo da pesquisa, o 

Objetivo Específico e). Por conseguinte, depois de terem sido alcançados os cinco objetivos 

específicos da pesquisa, também se registra que o Objetivo Geral foi alcançado. 

Finalmente, ratifica-se que o modelo Sense-Making utilizado na pesquisa reflete, no 

caso analisado, diversas situações, lacunas e usos, em relação à informação, o que compõem o 

triângulo do Sense-Making: 
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a) Situação 

 

Revela que os professores estão em constante busca para suprir suas necessidades de 

informação, através da internet, dos livros, vídeos educativos, entre outros. Essa busca centra-

se no desenvolvimento das atividades docentes no cotidiano do professor; 

 

b) Lacuna 

 

Nas lacunas, também denominadas barreiras/dificuldades, encontradas pelos 

professores no desenvolvimento de suas atividades docentes, e no decorrer da busca e uso da 

informação, as mais apontadas foram as barreiras de tempo, de idioma, terminológicas e de 

qualidade da informação, mas os mesmos desenvolveram estratégias que minimizaram as 

dificuldades e conseguiram usar a informação; 

 

c) Uso 

 

O uso da informação esteve centrado no desenvolvimento das atividades 

pedagógicas, com vistas à aplicabilidade dos conteúdos em sala de aula, e na resolução de 

situações/problema voltados ao exercício profissional, e saíram satisfeitos com o uso por 

resolverem seu problema informacional. 

 

No próximo capítulo apresentam-se as considerações finais sobre a pesquisa. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o ser humano, um ser pensante dotado de inteligência e capacidade 

intelectual, com grande potencial para o aprendizado, e por apresentar autoconhecimento, 

conduzindo-o a uma consciência de sua situação no ambiente em que está inserido e de seu 

possível papel na sociedade, entende-se que, ao longo de sua existência, ele deve se apropriar 

dessas características para refletir sobre sua conduta enquanto pessoa, que interage com outros 

indivíduos da mesma ou de outras espécies, requerendo um posicionamento crítico de análise 

dos fatos e acontecimentos presentes em sua vida. 

Nessa perspectiva, como participante da atual sociedade da informação, caracterizada 

pela explosão informacional e, por reconhecer a frequente articulação que existe entre a 

informação e o ser humano, cabe a cada um de nós, mantermo-nos informados, fazer uso 

contínuo da informação, a fim de não ficarmos alheios às constantes transformações que sofre 

o mundo atual.  

A interação homem/informação ocupa lugar de relevância e significância, 

constituindo-se, portanto, objeto de estudo e pesquisa em diversas áreas do conhecimento. 

Nesse sentido, insere-se a Ciência da Informação que, sob a visão de Pinheiro e Loureiro 

(1995), tem construído ao longo de sua história de relações inter e transdisciplinares, maneiras 

de se entender e facilitar o processo de recuperação da informação, perspectivando a 

satisfação das necessidades e uso desta informação para o ser humano. Sendo assim, 

disponibilizar a informação e transmitir o conhecimento àqueles que dele precisam, se torna 

uma responsabilidade social, e essa responsabilidade pode ser constituída como o específico 

fundamento da CI. Corroborando o exposto, González de Gómez (2002) aponta que esta área 

do conhecimento se consolida no cenário social por ter como seu objeto de estudo, a 

informação e, também, por manter conexões e migrar por setores diversificados da sociedade, 

tais como o econômico, o político e o cultural. Considerando ainda a opinião de Gonçalves 

(2009), o caráter social da CI é marcado a partir do reconhecimento das necessidades 

informacionais da busca de fontes, que possam suprir as lacunas. 

Face ao exposto, reconhece-se que assim como a CI, a Educação também assume um 

contexto que reflete sua responsabilidade social, frente ao grande desafio de educar uma 

sociedade. Pode-se considerar que os atores mais indicados a encarar tal desafio são os 

professores, e mais além, aqueles que estão, realmente, preocupados com a sua prática, 

buscando esforços coletivos para reconhecer a importância do seu papel, refletindo acerca de 

seu ofício profissional e desejando promover avanços na educação brasileira. 
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Partindo das considerações anteriores, estudar e pesquisar o processo que envolve o 

comportamento de busca da informação, com ênfase nas necessidades e uso de informação na 

prática dos professores de Ciências, se configuraram como uma experiência prazerosa e 

gratificante para a nossa carreira profissional. Essa sensação decorreu da possibilidade de 

correlacionar as inquietações da pesquisadora, explicitadas na introdução dessa pesquisa, 

quanto à necessidade de um aporte informacional como subsídio complementar para a prática 

educativa, com vistas à melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos, com as 

assertivas dos professores advindas de seus depoimentos explicitados na pesquisa. 

Enfocando o corpus estrutural-metodológico que delimitou o desenvolvimento da 

pesquisa, com ênfase no atendimento dos objetivos, realizou-se esse Estudo de Usuários, sob 

a égide da abordagem alternativa e das categorias (situação-lacuna-uso) do modelo Sense-

Making de Brenda Dervin, como já descrito na metodologia e na análise dos dados. 

Baseado no Objetivo Específico a), traçou-se o perfil dos professores de Ciências e 

diagnosticou-se que dos 28 professores distribuídos nas 14 escolas envolvidas na pesquisa, 

apenas três lecionam em duas escolas, concomitantemente. Os professores estão distribuídos 

nos três turnos havendo maior concentração de professores em um só turno. 

A média de idade dos professores gira em torno dos 43 anos, e estão igualmente 

distribuídos, entre o sexo masculino e feminino e a maioria tem renda familiar entre 4 a 7 

salários mínimos. 

Do contingente total de 28 professores, apenas duas professoras não são concursadas. 

A média de participação no exercício da docência gira em torno de 18 anos. A maioria dos 

professores ensina em outras escolas, além do município de Santa Rita, em escolas localizadas 

próximo a esse município e reside em João Pessoa. 

No exercício da docência, a grande maioria mostra-se numa posição de satisfação. 

Os professores são qualificados e priorizam a pós-graduação. O grupo estudado apresenta 

formação inicial na área de Ciências e Biologia e, alguns professores têm outras formações. 

Esse é o perfil do grupo estudado que atende ao primeiro objetivo específico da 

pesquisa. 

A fonte de informação mais utilizada pelos professores é a internet, seguida da 

biblioteca pessoal. Entre os canais informacionais, se destacam os livros e vídeos educativos. 

As respostas a essa questão reforçam a necessidade da implantação de bibliotecas escolares no 

município mencionado, disponibilizando livros atualizados e periódicos. Enfim, recursos que 

possam contribuir para o enriquecimento intelectual de toda a comunidade escolar, 

principalmente, alunos e professores. 
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Os professores utilizam os canais informacionais, em torno de duas ou três vezes por 

semana, para prepararem suas aulas; uma frequência que pode ser considerada, relativamente, 

suficiente. O que importa nas respostas é o valor que está sendo dado à busca por informações 

que venham a satisfazer às suas necessidades aplicáveis à prática docente. 

No que concerne aos recursos informacionais e/ou materiais pedagógicos, que os 

professores gostariam que a escola disponibilizasse para utilizarem em suas aulas, o 

laboratório de Ciências/Biologia foi o mais indicado. Logo, essa reivindicação deveria ser 

apreciada pelos órgãos competentes da Educação do Município. Os demais recursos, como, o 

atlas do corpo humano, jogos educativos, entre outros, também devem ser adquiridos, pois 

representam recursos que prendem a atenção dos alunos e instigam a participação nas aulas, 

de forma que se motivem para construir a sua própria aprendizagem. 

A descrição de um problema/situação que leva os professores à busca e ao uso da 

informação, centrou-se em informações relativas aos conteúdos trabalhados em sala de aula, à 

atualização profissional e aos trabalhos de conclusão de pós-graduação. Vê-se que os motivos 

que impulsionam a busca e o uso da informação pelos professores são diversificados, mas 

apresentaram uma característica em comum: direcionam-se aos conteúdos ligados à prática 

docente. 

As estratégias de busca de informação utilizadas para solucionar o seu 

problema/situação, centram-se, entre outras, em pesquisas em sites científicos, livros, revistas 

e na internet e se direcionam à importância da busca de informação quando se deparam com 

um problema ou uma situação em seu cotidiano escolar. 

As dúvidas ocorridas no momento em que os professores estavam buscando a 

informação se referem à confiabilidade e atualização da informação, receio quanto ao 

entendimento dos assuntos por parte dos alunos e expectativa de encontrar a informação 

correta para resolução de dificuldades. Tudo isso reflete a realidade em que o usuário se 

encontra na atualidade, em meio à explosão informacional vigente, sendo característico o 

receio em confiar ou não na informação recuperada, na atualização daquela informação, como 

também, são peculiares o receio e a expectativa com relação à informação encontrada ser 

usada com a finalidade da resolução do problema informacional. 

Vale a pena ressaltar que foram apontadas expectativas a vencer, quanto ao domínio 

das novas tecnologias. Realmente, alguns professores têm dificuldades na operacionalização 

das tecnologias em sala de aula. Essa realidade também foi apontada por Pereira (2009), em 

sua pesquisa, quando observou que de nada adianta ter tecnologia enquanto a maioria das 

pessoas não tiver condições de usá-la, eficazmente, em suas vidas. Enfatizou, ainda, que 
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muito mais importante é o que as pessoas fazem com a tecnologia, principalmente, com o 

conteúdo informacional que ela veicula, do que com a tecnologia em si. 

As expectativas e o nível de satisfação no momento do uso da informação adquirida 

se direcionam, para: a satisfação pela obtenção e uso da informação, a insatisfação ou 

decepção em não conseguir a informação útil e a parcialidade de satisfação, por considerar 

que o aprendizado não é total, por isso requer sempre o máximo de informações possíveis. 

As discussões anteriores referentes aos Objetivos Específicos b) e c) indicam que se 

atingiram aos mesmos. 

As principais barreiras/dificuldades encontradas pelos professores no 

desenvolvimento de suas atividades em sala de aula são: estrutura inadequada da sala de aula; 

falta de interesse por parte dos discentes; recursos materiais e humanos insuficientes para o 

planejamento e execução da aula. Essas barreiras refletem o cenário em que se inserem os 

docentes de Ciências das escolas estudadas, que, por outro lado, também enfrentam 

dificuldades relacionadas ao tempo, idioma, terminologia e qualidade da informação. 

As estratégias utilizadas para sanar essas barreiras foram eficazes, de modo que a 

maioria dos professores conseguiu encontrar e usar a informação que procurava. Isso se deu 

através de profissionais da multimídia, colegas de trabalho, pessoas com domínio de língua 

estrangeira, dentre outras. Detectadas as barreiras, atendeu-se ao Objetivo Específico d). 

Foi de suma importância analisar os comentários dos professores, a respeito de suas 

experiências com a busca e o uso da informação relacionadas à sua prática docente e sobre a 

sua participação na pesquisa. Saber que os professores entendem que a busca e o uso da 

informação constituem-se um processo necessário, que suas inquietações podem ser 

transformadas em sugestões para melhoria do ensino, representa a maturidade dos docentes da 

zona urbana do município de Santa Rita. 

Em meio a tantos comentários, demonstro o desejo de comentar a afirmativa das 

professoras P9 e P11, quando dizem, respectivamente: “Quando busquei as informações que 

necessitava foi muito enriquecedor para renovação dos meus conhecimentos. Este 

questionário levou-me a fazer uma avaliação das minhas informações aplicadas na sala de 

aula”. “Fico satisfeita em saber que existem pessoas preocupadas com a forma pela qual os 

professores estão procurando informações”. Essas afirmativas assinalam a importância que a 

informação tem na vida dessas professoras, e na de tantos outros que assim se expressaram. 

Continuo referenciando que a pesquisa, de certa forma, criou significado na estrutura 

cognitiva dessas professoras, com ênfase na prática docente. 
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Gostaria de reforçar a satisfação em apreciar os comentários dos professores, pois, 

vislumbro o reconhecimento da pesquisa realizada, e posso dizer que “valeu a pena” tanto 

esforço e dedicação para desenvolver, com máxima seriedade possível, essa investigação 

científica. Registro a esperança de poder ter contribuído com os resultados, não só com minha 

prática docente, mas também, com a dos meus colegas de trabalho. A participação deles na 

pesquisa veio confrontar suas necessidades com as minhas necessidades na prática educativa. 

Era esse um dos objetivos pessoais quando me propus a desenvolver essa investigação. 

As ações propostas na pesquisa visam ao atendimento das necessidades de 

informação dos referidos professores, bem como a minimização das barreiras quanto às 

buscas e ao uso da informação. Esse momento da pesquisa se refere ao Objetivo Específico 

e), que também foi alcançado. 

O comportamento de busca e uso da informação não é único para todas as pessoas, 

mesmo que essas pessoas estejam incluídas num mesmo grupo. Estudou-se um universo de 

professores e, embora houvesse muitas convergências entre as formas de buscar a informação, 

cada sujeito tinha suas necessidades peculiares e formas de buscar e desenvolver estratégias 

para atingir o seu objetivo com o uso da informação recuperada. É de se esperar que pessoas 

diferentes tenham necessidades, comportamentos, análises e usos de informações 

diferenciados. Nesse prisma, cabe reconhecer que somos indivíduos, assim como também são 

os nossos alunos, logo, necessitamos ser avaliados e considerados individualmente, mesmo 

inseridos em grupos, por sermos seres sociais. 

Reconhece-se que não é fácil o ofício do professor. É árduo, repleto de dificuldades 

dos mais variados níveis, mas, não estamos nele obrigados, e mesmo apontando as 

dificuldades próprias da carreira, os professores permanecem e se autorrealizam dentro de 

uma sala de aula. Esse posicionamento chega a ser contraditório, mas recordo um texto que li 

certa vez, ainda no início da minha docência que se referia aos professores como: “Loucos por 

gente”. Busquei recuperar essa informação, e consegui o texto na internet. Cortella (2003), 

sustenta que todo professor íntegro leciona por paixão. Mas ele mesmo se pergunta: paixão 

pelo quê? Por ganhar pouco, correr o dia inteiro, ficar para lá e para cá? Não. Temos paixão 

pela ideia de que gente foi feita para ser feliz. Ele segue dizendo que a Educação pressupõe 

uma capacidade amorosa imensa e, por ser amorosa, essa atividade precisa de condições de 

trabalho, de estrutura salarial, de organização pedagógica, de jornadas adequadas. Sem essas 

condições, não é possível exercer essa amorosidade de forma concreta. 

Pelo modelo Sense-Making aplicado na pesquisa (situação-lacuna-uso), pode-se 

sintetizar que a situação revela que os professores estão em constante busca para suprir suas 
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necessidades de informação, através da internet, dos livros, vídeos educativos, entre outros. 

No entanto, eles enfrentam lacunas, também denominadas barreiras/dificuldades na busca e 

uso da informação. Porém, os mesmos desenvolveram estratégias que minimizaram as 

dificuldades e conseguiram usar a informação. Por conseguinte, o uso da informação esteve 

centrado no desenvolvimento das atividades dos docentes que saíram satisfeitos com o uso, 

por resolverem seu problema informacional. 

As considerações de Gasque e Costa (2003), a partir de sua pesquisa, expõem a 

opinião de que estudos de tal natureza podem revelar tendências e agregar valores ao corpo de 

conhecimento da Ciência da Informação e da Educação, justificando para isto, que a 

quantidade de pesquisas voltadas aos professores da educação básica na busca de informação 

ainda é, consideravelmente, ínfima. 

Sendo assim, faço minhas as palavras das autoras, corroborando a importância da 

presente investigação científica, uma vez que se enquadra no grupo de estudos que envolvem 

a preocupação com relação ao conhecimento de como se configuram as necessidades de 

informação dos professores, e como estes conduzem o processo de busca e uso da informação 

para satisfazer às suas necessidades informacionais direcionadas à prática docente. Acredita-

se ainda que o desenvolvimento da pesquisa contribuiu para o fundamento da Ciência da 

Informação, que é disponibilizar a informação e transmitir o conhecimento àqueles que dele 

precisam, constituindo a responsabilidade social dessa área do conhecimento, como também 

da Educação, quando se responsabiliza pelo desafio de educar uma sociedade. 

Nesse sentido, registro algumas sugestões que poderão contribuir para um maior 

aprofundamento do tema estudado, a saber: A realização de novos estudos sobre necessidades 

e uso de informação de professores de outras áreas do conhecimento, até para se fazer um 

paralelo com a investigação ora realizada; Maior apreciação por parte dos órgãos competentes 

da Educação do Município estudado, quanto às questões concernentes às necessidades 

apontadas pelos professores da pesquisa; Ampliação desse estudo com vistas a uma maior 

complexidade, ousando realizá-lo em nível de doutorado. 

Encerro o capítulo destacando que ao concluir a presente pesquisa aflora um 

sentimento de dever cumprido, uma vez que atingiram-se todos os objetivos da presente 

investigação científica, ao se conseguir traçar o perfil dos professores, identificar suas 

necessidades de informação, conhecer o uso e as fontes de informação utilizadas em sua 

prática pedagógica, detectar as barreiras encontradas no processo de busca e uso da 

informação e, por fim, com base nas próprias considerações desses professores, propor ações 

que contribuam para o atendimento das suas necessidades de informação, minimizando as 
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barreiras quanto às buscas e ao uso da informação. Logo, analisaram-se as necessidades e uso 

de informação dos professores de Ciências da zona urbana do município de Santa Rita – PB. 
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APÊNDICE A – Questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 

___________________________________________________________________________

Caro professor (a), 

 

 Esta pesquisa é sobre “NECESSIDADES E USO DE INFORMAÇÃO NA 

PRÁTICA DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS” e está sendo desenvolvida por Glicia 

Lany Couto de Oliveira, aluna de Mestrado, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da professora 

Drª. Francisca Arruda Ramalho. 

 Solicitamos a sua colaboração no sentido de responder a este questionário, caso você 

concorde em participar da pesquisa não precisa se identificar e suas informações serão 

mantidas em sigilo. Por gentileza, procure responder a todos os itens e em caso de dúvida, 

pergunte à pesquisadora. 

 

Antecipadamente, agradecemos a sua atenção: 

Glicia Lany Couto de Oliveira 

___________________________________________________________________________ 

 

1  PERFIL DO USUÁRIO 

 

1.1 Escola (s) onde leciona (no município de Santa Rita): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.2 Turno que ensina:  (    ) Manhã  (    ) Tarde  (    ) Noite 

 

1.3 Idade: ____________ anos. 

 

1.4 Sexo:  (    ) Masculino (    ) Feminino 
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1.5 Estado Civil:   

(    ) Casado (a)     (    ) Solteiro (a)     (    ) Viúvo (a)     (    ) Divorciado (a)     (     ) Outro 

 

1.6 Renda familiar: 

(    ) Até 3 salários mínimos  (    ) De 8 a 10 salários mínimos 

(    ) De 4 a 7 salários mínimos (    ) Mais de 10 salários mínimos 

 

1.7 Residência: 

Cidade: _______________________________ Bairro: _______________________________ 

 

1.8 Nível de Escolaridade: 

(    ) Graduação (    ) Especialização (    ) Mestrado  (    ) Doutorado 

 

1.9 Especifique a sua formação (incluindo pós-graduação, se for o caso): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.10 Você é concursado (a)? (    ) Sim  (    ) Não 

Há quanto tempo você é professor (a) no município de Santa Rita? 

___________________________________________________________________________ 

E quanto tempo você tem no exercício da docência? 

___________________________________________________________________________ 

 

1.11 Você ensina em outras escolas, além do município de Santa Rita?    

(    ) Sim   (    ) Não 

Caso sua resposta seja sim, qual (is): _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

1.12 Como você se sente no exercício da docência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2 NECESSIDADES E USO DA INFORMAÇÃO 

 

2.1 Quais as fontes que você utiliza para suprir suas necessidades de informação? 

(    ) Biblioteca (    ) Biblioteca pessoal (    ) Arquivo  (    ) Internet 

(    ) Outra (s), qual (is)? _______________________________________________________ 

 

2.2 Que canais informacionais costuma utilizar em sua prática docente? 

(    ) Periódicos (    ) Periódicos eletrônicos (    ) Monografias, Dissertações e Teses 

(    ) Livros  (    ) Bases de dados  (    ) Vídeos educativos 

(    ) Outros, quais? ___________________________________________________________ 

 

2.3 Com que frequência você utiliza esses canais de informação? 

(    ) Todos os dias 

(    ) Uma vez por semana 

(    ) Duas ou três vezes por semana 

(    ) Uma vez por mês 

(    ) Toda vez que vai preparar uma aula 

 

2.4 O que você procura nos canais informacionais, durante o processo de busca de 

informação? (pode marcar uma ou mais opção) 

(    ) Adquirir conhecimento 

(    ) Tirar dúvidas sobre um assunto da aula que será ministrada 

(    ) Comunicar-se com seus colegas de trabalho 

(    ) Buscar informações atuais para utilizar em sala de aula 

(    ) Buscar soluções para problemas imediatos relacionados com a prática docente 

 

2.5 Destaque as barreiras/dificuldades encontradas no desenvolvimento de suas atividades em 

sala de aula: 

(    ) Estrutura física da sala de aula inadequada 

(    ) Falta de interesse por parte dos discentes 

(    ) Recursos materiais e humanos insuficientes para o planejamento e execução da aula 

(  ) Dificuldade da Secretaria de Educação em atender e responder às demandas 

informacionais dos docentes 

(    ) Outras, quais? ___________________________________________________________ 
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2.6 Que recursos informacionais e/ou materiais pedagógicos você gostaria que a escola 

disponibilizasse, para utilização em suas aulas? 

(    ) Minitorso              (    ) Jogos educativos 

(    ) Atlas do corpo humano  (    ) Laboratório de Ciências/Biologia 

(    ) Esqueleto    (    ) Material vivo (plantas, animais, etc.) 

(    ) Outros, quais? ___________________________________________________________ 

 

3 SITUAÇÃO RECENTE DE USO DA INFORMAÇÃO 

 

3.1 Descreva um problema/situação mais recente, que o/a levou à busca e ao uso da 

informação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.2 Que estratégias de busca de informação você utilizou para solucionar o seu 

problema/situação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.3 Quando você estava buscando a informação, quais as dúvidas (receio, anseio, expectativa) 

que lhe ocorreram? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.4 Que barreiras/dificuldades (idioma, tempo, acesso, termos técnicos, qualidade e restrições 

da informação...) surgiram no decorrer da busca e uso da informação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3.4.1 Se for o caso, que estratégias você desenvolveu para resolver essas barreiras? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.5 Quais foram as suas expectativas (satisfação, insatisfação, dúvida, etc.) no momento do 

uso da informação adquirida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.6 Você saiu satisfeito (a) ou não com as informações obtidas? Em qualquer um dos casos, 

justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4 Faça um breve comentário, a respeito de suas experiências com a busca e o uso da 

informação, relacionadas à sua prática docente ou mesmo, sobre a sua participação 

nesta pesquisa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE B – Carta-Convite 

 

João Pessoa, 11 de Junho de 2012 

 

Senhores (as) Professores (as) de Ciências do Município de Santa Rita 

 

 É com muita satisfação que EU, Glicia Lany Couto de Oliveira, mestranda do Curso 

de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da Universidade Federal da Paraíba, que estou 

desenvolvendo uma pesquisa intitulada: Necessidades e Uso de Informação na Prática dos 

Professores de Ciências e que cujo objetivo maior é analisar as necessidades e uso de 

informação dos professores de Ciências da zona urbana do município de Santa Rita – PB, lhes 

convido a participar através do preenchimento do questionário da referida investigação 

científica. 

 Em breve entraremos em contato para prestarmos maiores esclarecimentos e 

possivelmente agendarmos os nossos encontros. Caso necessite de informações sobre a 

pesquisa, colocamo-nos à inteira disposição. 

 

 

 Certos de contarmos com a sua colaboração, antecipadamente, agradecemos sua 

atenção. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Glicia Lany Couto de Oliveira 

Pesquisadora 

 

 

Responsável pela Pesquisa: 

Glicia Lany Couto de Oliveira 

Contatos: (83) 8899-1425 / 9946-6570 ou pelo email: glicialany@gmail.com  
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Prezado (a) Senhor (a) 

 Esta pesquisa é sobre Necessidades e Uso de Informação na Prática dos 

Professores de Ciências e está sendo desenvolvida por Glicia Lany Couto de Oliveira, aluna 

do Curso de Mestrado em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, sob a 

orientação da Professora Dra. Francisca Arruda Ramalho. 

 O objetivo deste estudo é analisar as necessidades e uso de informação dos professores 

de Ciências da zona urbana do município de Santa Rita – PB. 

 Solicitamos a sua colaboração para responder ao questionário, como também sua 

autorização para apresentar os resultados desta pesquisa em eventos da área de Ciência da 

Informação e/ou Educação e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome será mantido em sigilo. 

 Esclarecemos que sua participação na pesquisa 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 da pesquisa, ou resolver a qualquer momento 

desistir da mesma, não sofrerá nenhum dano. 

 A pesquisadora estará à 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. 

 

Assinatura do (a) Participante da Pesquisa 

 

 

Glicia Lany Couto de Oliveira 

Pesquisadora 

 

Responsável pela pesquisa: Glicia Lany Couto de Oliveira 
Contatos: (83) 8899-1425 / 9946-6570 ou pelo email: glicialany@gmail.com 
 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba – Campus I – 

Cidade Universitária – Bloco Arnaldo Tavares – Sala 812 – CEP 58051-900 – João Pessoa – PB – Telefone (83) 

3216-7791. 
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ANEXO A – Declaração de Qualificação 
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ANEXO B – Certidão do Comitê de Ética 
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ANEXO C – Ofício PPGCI / Bayeux 
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ANEXO D – Ofício PPGCI / Santa Rita 
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ANEXO E – Autorização do Município de Bayeux 

 

 

 



229 
 

ANEXO F – Autorização do Município de Santa Rita 

 

 


