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Tecnologia e Inclusão Social

PRESENTATION
APRESENTAÇÃO

Com a evolução das tecnologias, as áreas da Ciência da Informação, Educação e
Sistemas de Informação têm perpassado por grandes transformações. O
desenvolvimento de plataformas permite o intercambio de informações e, em
paralelo, a ampliação de recursos que proporcionam acesso a conteúdos digitais.
Os atuais questionamentos de estudantes, pesquisadores e profissionais, dos
campos que envolvem essas áreas, vislumbram avanços relacionados às
inovações no ambiente de trabalho e às competências necessárias para interagir
em novos ambientes. É preciso alcançar e interagir com um quantitativo cada vez
mais amplo de potenciais leitores, educandos e multiplicadores para comungar
com o atual paradigma de disseminação, convergência e apropriação de
conteúdos informacionais. O contexto social contemporâneo se configura a partir
das tecnologias de informação e comunicação (TIC), sendo sua apropriação pelos
sujeitos envolvidos nas atividades de cunho acadêmico e profissional.
E é com base neste movimento que foi realizado a 1st International Conference
on Convergence in Information Science, Tecnology and Education (CONCITEC),
que na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e na Cidade do Saber na Bahia, no
período de 11 a 15 de março de 2016.
Trata-se de um evento bianual e itinerante, com discussões latentes e relevantes,
visando debates com pesquisadores e especialistas sobre as temáticas que
envolvem os temas convergentes entre Ciência da Informação, Educação,
Sistemas de Informação e Administração, reunindo acadêmicos e profissionais
envolvidos com gestão, tecnologia, política e inclusão social.
As comunicações apresentadas foram disponibilizadas em formato eletrônico na
plataforma do 1st CONCITEC. O conteúdo das palestras e dos trabalhos de maior

destaque foram publicados na Revista Convergência em Ciências da Informação
(ConCI) e no livro do CONCITEC. O evento contou com a presença de
especialistas, professores e pesquisadores nacionais e do exterior.
O 1st CONCITEC também comportou eventos simultâneos que aconteceram no
campus de São Cristovão (SE) e em Lauro de Freitas (BA). Estas subações
envolveram um Workshop de Prezzi na Educação, Minicurso Introdução a Lógica
de Programação, Minicurso Uso dos APPs na Educação. Além do certificado de
participação no evento, os interessados receberam certificação pela participação
nestes eventos simultâneos.
A principal sub ação do Ist CONCITEC foi a I Semana de Biblioteconomia e
Documentação que foi realizada com atividades simultâneas no Campus São
Cristovão da UFS. Esta sub ação contou com palestras, oficinas e minicursos
abertos para os participantes inscritos no CONCITEC.
O Ist CONCITEC superou as expectativas da idealizadora e dos organizadores. O
número de inscritos foi três vezes superior ao esperado. Veículos de divulgação
local de Sergipe e da Bahia cobriram o evento, tendo bastante repercussão na
mídia. A divulgação nas redes sociais foi ampla.
Foi possível trazer para ministrar as palestras e minicursos, professores de
notório saber nacional e estrangeiros. As atividades foram simultâneas e
estavam constantemente com as salas, o hall de expositores e os auditórios
cheios e dinâmicos com discussões latentes sobre os aspectos que convergem a
Ciência da Informação, a Educação e as Tecnologias de Informação. Os
comentários na rede (principalmente no Facebook) garantiram destaque ao
evento, onde os participantes expressaram elogios e felicitações a organização,
exaltando a qualidade das atividades. Tamanha a popularidade do Concitec,
garantida pela divulgação, que chamamos a atenção da gigante da tecnologia, a
Microsoft, que entrou em contato no período do evento, solicitando a
possibilidade de enviar um de seus consultores para participar, ministrando um
minicurso e uma palestra.

Na minha avaliação, os objetivos que impulsionaram a realização do evento
foram atingidos até o presente momento. O CONCITEC permitiu as
palestras: Convergência em Ciência da Informação; Tecnologia e Educação;
Projetos Supranacionais; Algumas Questões Gerais das Pesquisas em Educação;
As TIC e a Produção científica na Educação; Aspectos da Produção Científica,
Advocacy e Mercado de Trabalho para o Bibliotecário; Sociedade Conectada:
digitalização, convergência e inclusão social; Base de Dados e Livros Eletrônicos
em Ciência da Informação; Novas tendências da biblioteca universitária:
tecnologias e inclusão social.
Nossa expectativa é que o CONCITEC se consolide como um dos principais
eventos internacionais. Sendo uma oportunidade de reunir e discutir os aspectos
científicos e profissionais que envolvem a Ciência da Informação, Tecnologia e
Educação. Desse modo, os artigos que compõem estes Anais confirmam a
relevância da reflexão que norteia a convergência dessas áreas. Assim, a agenda
das próximas versões do evento sinaliza que o II CONCITEC será sediado na
Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 2018.
São Cristovão-SE, Brasil
Profa. Barbara Coelho, em 2016.

A IMPORTÂNCIA DO MARKETING E SUAS ESTRATÉGIAS NA
PROMOÇÃO DAS UNIDADES DE INFORMAÇÃOE DO PROFISSIONAL
ARQUIVISTA
Ronys Berto Laurentino1
Maria Meriane Vieira Rocha2
Kênia Leandra Ferreira Alves
RESUMO: Enfatiza a utilização do marketing e suas estratégias, como ferramenta para a promoção do
arquivo, como unidade de informação e do profissional arquivista junto as instituições e a sociedade.
Possibilita um conhecimento sobre o arquivo como produto informacional e a importância do profissional
arquivista como gestor da informação. Fazendo uso das ferramentas do marketing observar-se
a valorização do arquivo como parte integrante e ativa de uma instituição, aumentando sua visibilidade e
agregando valor aos serviços oferecidos aos usuários. Os resultados apontaram as ferramentas do
marketing como instrumento essencial para a promoção da visibilidade do arquivo como fonte de
informação para uma boa administração das empresas e instituições, bem como trazer uma conotação
maior ao arquivista como o gestor da informação através do marketing pessoal, fomentando a sua
inserção no mercado de trabalho de forma a que os gestores o reconheçam como profissional de
fundamental importância dentro da organização funcional das empresas.
Palavras-chave: Arquivo. Marketing. Arquivista. Unidades de Informação. Gestor da Informação.

1 INTRODUÇÃO
Atualmente existe uma ampla concorrência no mercado de trabalho, onde para
alcançar o sucesso, faz-se necessário um conhecimento cada vez maior, tanto do meio
interno quanto externo das organizações. Visto isso, á informação torna-se um elemento
diferencial, sendo preciso o maior numero de informações possíveis para que auxilie o
processo de tomada de decisão.
Os arquivos como unidades de informação, sofrem uma grande desvalorização
tanto no meio público quanto no privado, sendo considerado uma unidade
administrativa menor, sem atribuições bem definidas a não ser “guardar papéis”. O
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Graduanda do Curso de Biblioteconomia da UFPB. E-mail: kenyaleandra@gmail.com
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conceito do senso comum de arquivo permanente é sinônimo de “arquivo morto”, ou
seja, um amontoado de papéis velhos sem utilidade nenhuma, apesar de ter uma
importância relevante na era da informação e do conhecimento. O presente estudo traz o
questionamento de como o marketing e suas estratégias podem impulsionar o arquivo e
o profissional arquivista, melhorando a visibilidade e buscando sua valorização perante
a sociedade.
A Ciência da Informação em si, trata-se de uma área interdisciplinar, a
arquivística como membro dessa ciência não seria diferente. Este trabalho mostra a
interdisciplinaridade da arquivologia através da junção desta ciência, do seu profissional
e das ferramentas estratégicas do marketing como veiculo disseminador da informação,
em prol da visibilidade do arquivo e do profissional arquivista.
Os arquivos como unidades de informação sofrem uma grande desvalorização
tanto no meio público quanto no privado, apesar do seu relevante papel na era da
informação e do conhecimento.
Diante do exposto nosso Objetivo Geral é analisar se o marketing e suas
estratégias impulsionam o arquivo e o profissional arquivista, melhorando a sua
visibilidade na sociedade e os Específicos: Evidenciar a importância dos arquivos;
Trabalhar a informação como produto; Caracterizar o profissional arquivista; Detectar
as estratégias de marketing que podem ser utilizadas pelo arquivo e arquivista no seu
campo de atuação.
Ainda que escassa a literatura e a abordagem prática nesta área, usou-se a
metodologia de pesquisa bibliográfica para a construção deste estudo. Através da busca
de leituras que pudessem ser aplicadas ao marketing e a arquivologia, o estudo foi
produzido de modo que viesse contribuir para o avanço da área, como também despertar
o interesse por um crescimento das pesquisas neste tema.
O artigo encontra-se estruturado de forma que facilite a compreensão da
temática proposta, iniciando com uma abordagem que demonstra o arquivo como
produto informacional e a importância do profissional arquivista como gestor da
informação, posteriormente apresenta alguns conceitos de marketing e suas estratégias,

por fim faz uma relação entre a aplicabilidade das estratégias do marketing com vista a
promoção dos arquivos e a importância do profissional arquivista na era contemporânea.

2 O ARQUIVO COMO PRODUTO INFORMACIONAL
A origem dos arquivos advém do surgimento da escrita e sua evolução durante
o tempo, quando o homem descobriu o valor da informação e a importância de registrála, criando-se então os documentos, o qual é a unidade de registro de informações em
qualquer suporte ou formato, suscetível de ser utilizado para consulta, prova ou
pesquisa, a fim de atesta legalidade dos fatos, pensamentos e formas de vida do homem
em determinado espaço de tempo ou lugar.
Diante da importância de salvaguarda esses documentos, fazendo-se necessário
a criação de um lugar específico para eles. Arquivo é o local onde localiza-se
documentos e suas respectivas informações, segundo o Dicionário Brasileiro de
Terminologia Arquivística (2005) ARQUIVO está definido como “conjunto de
documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada,
pessoa ou família no desempenho de suas atividades, independente da natureza do
suporte”.
Os arquivos abrangem diversas áreas, podendo ser referentes a várias
atividades como religião, política, economia, cultura, sociedade entre outras. Como
principal foco, os arquivos têm a guarda e a conservação da documentação com o fim de
comprovar a legalidade e de transcorrer a historia, para as futuras gerações, de acordo
com Bottino (1994, p. 21) “Os arquivos surgiram quando os indivíduos passaram a
registrar seus atos e informações necessárias a sua vida social, política e econômica, o
que se iniciou na mais remota antiguidade.”
Ao longo do tempo em decorrência do crescimento do fluxo de informações e
o volume de documentos, surgiu á necessidade de estudos nessa área. Assim, Fonseca
(2005, p. 32) ressalta que:
A maioria dos autores considera a publicação do manual escrito em 1898
pelos arquivistas holandeses S. Muller, L. A. Feith e R. Fruin como marco

inaugural do que se podia chamar de uma disciplina arquivística, como um
campo autônomo de conhecimento.

Após a segunda guerra Mundial com os avanços da ciência e tecnologia, houve
um desenfreado avanço na produção de informações e documentos. Sendo assim, deter
informação e conhecimento tornou-se um diferencial competitivo, fazendo-se cada vez
mais necessários novos conhecimentos a respeito da tramitação dos documentos, desde
a sua criação e vida útil até o momento de sua eliminação ou guarda permanente.
Diante de todos os avanços ainda na atualidade quando se fala em arquivo,
muito se pensa apenas um deposito de papel, um local com coisas velhas empoeiradas
em um setor abandonado, infelizmente essa ainda é uma realidade em vários locais,
porém já é possível visualizar uma maior conscientização da importância dos arquivos
como parte vital dentro das empresas em diversos tipos de instituições.
A partir do momento emque o arquivo deixa de ser visto apenas como o local
de deposito dos documentos e começa a atuar como um produto informacional, ele
consegue se tornar uma parte indispensável para as instituições, sendo o seu produto
bruto a informação contida nos documentos, que é entendido como um conjunto de
dados organizados. Segundo Ferreira (1995, p. 944) informação é o “Ato ou efeito de
informar dados acerca de alguém ou algo, instrução, direção, conhecimentos extraídos
dos dados” e informar é classificado como: “instruir, documentar, avisar, comunicar,
inteirar, dar parece Notificar”.
A informação tem dominado todos os meios, vivemos no século XXI, o qual
foi intitulado de “era da informação e do conhecimento”, onde o fluxo de informações é
extremamente grande, e isso tem se tornado um fator problema para as instituições que
necessitam de informações precisas com clareza e com a maior rapidez. Segundo
Roncaglio (2004, p. 2):
Informação é um termo polissêmico, que permeia toda a estrutura social, tudo
o que vemos, fazemos, inventamos, construímos, vestimos, falamos,
escrevemos e desenhamos, ou seja, todos os dados que são organizados e
comunicados.

Sendo assim podemos verificar que a informação está em tudo. Em várias
circunstancias recebem-se todos os tipos de informações, podendo elas se tornar
conhecimento ou não, por isso é de suma importância o tratamento das informações,
para que seja possível o uso oportuno e de maneira corretar.
Segundo Brandão (2011, p. 28):
A necessidade de obter informação vem, cada vez mais, sendo indispensável
para adquirir e desenvolver o conhecimento, e diante disso a produção da
informação é gradativamente maior e mais intensa, fazendo com que as
instituições, sejam elas pertencentes a qualquer setor, gerem e recebam uma
quantidade cada vez maior de documentos.

O arquivo atua como produto informacional com o foco elementar de
armazenamento e disseminação da informação, sendo ele o alicerce para os
administradores, onde podem recorrer às informações contidas nos documentos,
possibilitando a tomada de decisões seguras e para que isso ocorra, a informação
contida no arquivo precisa ser clara, precisa, rápida e dirigida.
Sendo assim o arquivo como unidade de informação dentro de uma empresa
ou instituição, sejam elas públicas ou privadas, é um setor imprescindível. Com todos os
avanços tecnológicos e com um mercado cada vez mais competitivo, a acessibilidade e
a facilidade de disseminar a informação de forma correta se tornam um diferencial
considerável, tornando-se um fator de sucesso para qualquer organização.
O ser humano possui como um direito fundamental o acesso à informação. Na
sociedade contemporânea a informação age como uma das formas do homem se
expressar, exercer e adquirir direitos e disseminar a mesma. Partindo desse pressuposto,
Bartalo (2008, p.72) destaca que “a informação é vista como elemento potencializado
para desenvolvimento da sociedade, onde se encontra em diferentes contextos”.
Agindo dessa forma a informação se torna um dos fatores de transformação do
mundo. Rasche (2005, p. 54) afirma que “quando a informação é colocada como um
direito, ela é compreendida como um insumo para obtenção de condições de uma vida
digna”.

Pode-se afirmar que o conhecimento é um conjunto de informações, onde o
individuo através de uma composição informacional adquire e desenvolve sua
inteligência, tento em vista então que a informação é um elemento para o
desenvolvimento e progresso da sociedade, a partir do momento que a informação se
torna peça fundamental para o avanço da sociedade, assim, as unidades de informação
passam a ser o canal entre os usuários e a informação.
Nesta perspectiva, pode-se dizer que o arquivo como unidade de informação
tem um grande valor perante as empresas e instituições e toda a sociedade, como setor
responsável pela guarda, conservação e disseminação da informação, garantindo o
tratamento de todas as informações contidas nos documentos e tornando-se assim uma
peça fundamental para o crescimento e evolução da sociedade como um todo.
3 O PROFISSIONAL ARQUIVISTA COMO MEDIADOR ENTRE O ARQUIVO,
A INFORMAÇÃO E OS USUÁRIOS
Diante de uma sociedade onde a informação é um elemento essencial, os
profissionais que trabalham com as informações exercem um papel de grande relevância
e responsabilidade social. Atualmente vive-se um cenário de frequentes mudanças,
sobretudo, pelo advento da tecnologia, ondeobserva-se mudanças continuas nos modos
de transmissão de informações. O homem inserido nesse contexto dinâmico precisa está
sempre atento ao que a “era da informação” traz de novidades para a disseminação da
informação e do conhecimento, onde:
Nesta era, marcada pelo impacto das tecnologias da informação e
comunicação, deter e produzir conhecimento – científico e técnico – e
transformá-lo em inovação nas esferas econômica e social é mais do que
nunca, estratégico tanto para o dinamismo e a prosperidade da sociedade,
quanto para que a nação se defina de forma soberana (BRASIL, 2002, p. 23).

A informação está inserida em todas as áreas do conhecimento se tornando um
grande diferencial para aqueles que a detém, segundo Freire (2007, p. 39):
No paradigma técno-econômico atual, em que a informação é considerada
um fator de suma importância para a cadeia produtiva, o capital humano está

se valorizando cada vez mais, principalmente nas empresas, e o momento
histórico exige das pessoas um aprendizado continuo para lidar com as novas
exigências da sociedade.

Em um mundo onde tudo se transforma rapidamente, criou-se á necessidade de
armazenamento, recuperação e disseminação da informação de uma maneira segura e
rápida, sobre esse aspecto os profissionais da informação devem está sempre buscando
novos conhecimentos a fim de suprir quaisquer novas necessidades. Santos (1996, p. 5)
entende por profissional da informação:
[...] todos aqueles indivíduos que, de uma forma ou de outra, fazem da
informação o seu objetivo de trabalho, entre os quais, arquivistas,
museólogos, administradores, analistas de sistemas, comunicadores,
documentalistas e bibliotecários, além dos profissionais ligados à informática
e ás tecnologias da informação e das telecomunicações.

Neste contexto o profissional que trabalha com a organização, preservação e
disseminação da informação nos arquivo denomina-se ARQUIVISTA, ele é o
profissional da informação o qual tem como principal função ser o mediador entre á
informação e o usuário, sendo ele o responsável por toda a gestão documental, desde
sua origem até a destinação final, garantindo assim a qualidade e a acessibilidade da
informação. Segundo Andrade e Almeida (2011, p. 53) “o arquivista é um gestor, pois é
responsável pela organização, classificação etc., dos documentos de uma dada
instituição, seja essa pública, privada ou um centro de informação”.
A profissão do Arquivista é regulamentada em pela Lei nº 6.546 de julho de
1978, ao arquivista são atribuídas ações de planejamento, organização e direção de
serviços de Arquivo; orientação e acompanhamento do processo documental e
informativo; direção das atividades de identificação das espécies documentais;
planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem aplicada aos
arquivos; orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos; orientação
quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos; orientação da avaliação e
seleção de documentos, para fins de preservação; promoção de medidas necessárias à
conservação de documentos; elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre
assuntos arquivísticos; assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-

administrativa;

desenvolvimento

de

estudos

sobre

documentos

culturalmente

importantes (BRASIL, 1978).
Diante do exposto, observa-se que este profissional deve ter um perfil
multiculturalista e multidisciplinar, pois, o seu papel dentro das empresas e instituições
é de ampla complexidade, além de um perfil dinâmico e proativo, é necessário que o
profissional arquivista esteja sempre investindo em uma educação continuada (cursos,
pós-graduação, Mestrado, Doutorados, MBA’s, entre outros.), tornando-se solida e
positiva a sua imagem de profissional da informação, uma vez que precisa estar sempre
atualizado de todos os métodos disponíveis para a gestão e disseminação da informação.
Como a pro atividade é um dos pontos do perfil deste profissional, o arquivista
não pode delimitar-se a apenas a coletar e tratar as informações, faz-se necessário
construir novos conhecimentos, criar relações interprofissionais com as mais diversas
áreas visando melhorias, sendo isso um elemento característico da sociedade
contemporânea. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) criam facilidades
de interatividades simultâneas, consequentemente facilitando o uso e trocas de
informações, surgindo novos contextos organizacionais, onde uma serie de elementos
são identificados como fundamentais para o exercício da profissão.
O profissional Arquivista deve ser visto como um agente facilitador do acesso
à informação dos documentos do arquivo, onde através dele os usuários alcancem
facilidades nos seus anseios. Em uma sociedade que o fluxo de informação é
maximizado e tudo se transforma de maneira constante, o que hoje é novo amanha
torna-se obsoleto. Ter informação e saber disseminá-la significa ter poder e, um
profissional como o arquivista o qual é mediador entre a informação e os usuários,
torna-se de extrema importância para qualquer empresa ou instituição.
4 MARKETING E SUAS FERRAMENTAS PARA VISIBILIDADE DOS
ARQUIVOS E ARQUIVISTAS
Quando pensa-se em marketing a primeira coisa que vem á mente é
publicidades e propagandas, porém o marketing é muito mais que isso, é um estilo de

pensar e agir. Segundo a American Marketing Association (2004, p. 31 apud
AMARAL, 2008):
Marketing é um processo gerencial. Trata-se de uma função social e um
conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de
valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com
eles, de modo que beneficie a organização e o seu público interessado.

O marketing tem uma ligação direta com as operações de mercado, as quais
precisam ser trabalhadas de uma maneira eficaz, visando assegurar boas relações com o
público consumidor/usuário de uma forma satisfatória. Kotler, Hayes e Bloom (2002)
afirmam que, apesar de algumas pessoas terem um ponto de vista do Marketing como
algo manipulativo, ele é um instrumento embasado na comunicação eficiente entre a
empresa e o cliente. Portanto, “é um processo social e gerencial por meio do qual os
indivíduos e os grupos obtêm aquilo de que precisam e também o que desejam, em
razão da criação e da troca de produtos/serviços de valor com outras pessoas”
(KOTLER; HAYES; BLOOM, 2002, p. 7), assim, o marketing atua como um meio de
aproximação.
Doin e Sillas (2007, p. 21) retomam a origem do vocábulo e esclarecem que
“marketing é uma expressão anglo-saxônica derivada do latim, que significa
“comércio”, “ato de mercar” “comercializar” ou ainda transacionar”. Nessa perspectiva
de marketing, Marques (2008, p. 19) complementa:
é a arte de projetar e operacionalizar a concepção, estabelecimento de preços,
promoção e propagação de ideias, produtos e serviços, com o objetivo de
realizar trocas que permitam o alcance das metas individuais e
organizacionais.

Considerado um processo organizacional e social que influencia nas relações
comercias, percebe-se que o marketing é fundamental para facilitar a relação empresa e
cliente. Doin e Sillas (2007, p. 13) alertam que “o uso do Marketing não está restrito aos
bens de consumo, tendo em vista que é utilizado constantemente na propagação de

ideias”. Perante essa concepção, o marketing pode ser visto como um veículo
disseminador de informação com poder de influência.
Dessa forma, o marketing em si tem como foco a satisfação do cliente,
buscando ferramentas que possam se adaptar da melhor forma as suas necessidades.
Cobra (1997, p. 32) destaca que “o papel social do marketing é, sem duvida, satisfazer a
necessidades do consumidor”.
Responsável pelo elo de comunicação entre as instituições e seu público alvo, o
marketing torna a interatividade mais fácil e de modo evolutivo. Para que isso ocorra
faz-se uso de algumas estratégias que podem ajudar a conseguir êxito, as estratégias de
marketing buscam por foco, procurando maneiras viáveis para que uma organização
possa sobreviver e se adequar a um ambiente de mutabilidade, onde a transformação
ocorre muito rapidamente. Ferrell (et al. 2000, p.23), ressalta que “escolher a estratégia
mais adequada entre as muitas existentes representa um fator preponderante para o
desenvolvimento de uma estratégia de marketing eficaz”, sendo assim, as estratégias do
marketing podem ser entendidas como uma forma de realizar a adequação de produtos
ou serviços ao cliente, o público alvo de uma organização.
Atuante na exposição de um serviço ou produto das empresas, o marketing
busca estreitar os laços da relação entre empresa e o seu público. Diante da grande
demanda de mercado, surgiu a necessidade de estudo e elaboração de estratégias dentro
do marketing.
O MIX de marketing ou composto de marketing, os 4ps é uma das estratégias
aplicadas pelo marketing e estão classificados como: produto, preço, praça e promoção)
eles podem ser empregados como ferramentas na gestão estratégica, no qual se faz o uso
na formação de valores de uma marca, produto ou serviço, voltado ao cliente para
obtenção dos objetivos de uma organização. Partindo desse pressuposto, Elias (2000, p.
3 apud MACHADO et al, 2012), destaca:
o composto mercadológico (Mix de Marketing) foi formulado primeiramente
por Jerome McCarthy em seu livro Basic Marketing (1960) e trata do
conjunto de pontos de interesse para os quais as organizações devem estar
atentas se desejam perseguir seus objetivos de marketing.

Outra definição para o composto de marketing é a de Urdan e Urdan (2006, p.
17):
o Marketing Mix é definido como a combinação dos elementos que
compõem as atividades de marketing e idealizado tomando por base as
características do mercado-alvo, as propostas de posicionamento que a
empresa possui e as estratégias competitivas.

O composto de marketing é formado pelos 4ps do marketing, esses elementos
quando são aplicados de maneira correta seguramente trazem benefícios que garantirão
a satisfação do cliente alvo da organização. A seguir explana-se sobre cada um dos
elementos que constituir o composto de marketing.
a) Produto
O termo produto pode ser definido como algo que possa ser oferecido para
aquisição, uso ou consumo em um determinado mercado que, por sua vez, busca
satisfazer ao desejo ou necessidade do consumidor (KOTLER; ARMSTRONG, 1998).
Dentro desse contexto ressalta-se que os produtos não obrigatoriamente
precisam ser algo tangível, podendo ser serviços, informações, eventos, ideias, locais,
entre outras opções.
O produto precisa ser entendido como algo que supra a necessidade do cliente,
gerando satisfação e proporcionando benefícios devendo ser a solução para o
consumidor. Sendo assim um produto para se manter ativo dentro do mercado deve se
manter sempre útil.
b) Preço
O preço pode ser definido como o valor que os consumidores conferem a uma
empresa, pelo benefício de possuir ou fazer uso de um produto ou serviço da mesma
(KOTLER; ARMSTRONG, 1998) dessa forma o preço deve está atrelado ao produto ou
serviço oferecido, faz-se necessário um alinhamento dos dois para a obtenção do
sucesso.

É interessante ter uma visão do preço não apenas sobre o quanto vai custar o
produto, mas sobre o quanto o cliente estará disposto a paga para suprir suas
necessidades. Nesse sentido ocorre uma relação de troca entre o preço pago pelo
produto ou serviço e os benéficos recebidos pelo consumidor. Segundo Las Casas
(2009, p. 12), “para o cliente, o preço deve oferecer uma relação custo/benefício
satisfatório sobrepondo-se aquelas que são oferecidas por empresas concorrentes”. Ou
seja, o cliente precisa se sentir atraído pelo serviço associando o custo a necessidade de
obter o serviço e ou produto, através desta junção o cliente terá a certeza de estará não
apenas gastando dinheiro, mais sim, investindo.

c) Praça ou Ponto de distribuição
O canal de distribuição pode ser definido como redes organizadas de
instituições, agências, empresas, pessoas e outros recursos, que, de forma combinada,
desempenham as mais diversas atividades requeridas para conectar produtores e
usuários e realizar trocas de valor com o mercado (KEEGAN, 2005; URDAN ;
URDAN, 2006).
A praça engloba todas as atividades assumidas pela empresa com a finalidade
de tornar o produto acessível e disponível aos consumidores-alvo (KOTLER, 1998). A
praça tem por finalidade distribuir o produto ou serviço da forma mais pratica
facilitando a obtenção e satisfação do cliente.
d) Promoção
A promoção está inserida no âmbito da comunicação é o elemento que é
utilizado para informar o mercado sobre os produtos e serviços oferecidos, criar uma
imagem e um valor positivo perante o cliente. É a mistura de 6 ferramentas: publicidade
, promoção de vendas relações públicas, venda pessoal, marketing direto e marketing
online.

De acordo com Kotler (2006, p. 21) “o quarto P, promoção, cobre todas
aquelas ferramentas de comunicação que fazem chegar uma mensagem ao públicoalvo”. Sendo assim o P mais visível, pois é o canal de interatividade entre empresa e
cliente.
Figura 1: Mercado Alvo

Fonte: http://blog.luz.vc/o-que-e/4-ps-marketing-mix-ou-composto-de-marketing/

O mercado atualmente exige muito das organizações, fazendo-se necessário
sempre uma constante atualização dos fatos que acontecem no ambiente interno e
externo e, o arquivo está dentro desse contexto. Dentro dessa realidade insere-se o
sistema de informação de marketing (SIM).
Brien e Stafford (1968, p. 17) definiram sistema de informação de marketing
como sendo:
Um complexo estruturado e interligado de pessoas, máquinas e
procedimentos construído para gerar um fluxo ordenado de informações
relevantes, coletadas de ambas as fontes intra e extra empresa, para serem
usadas como base da atividade de tomada de decisão em áreas de
responsabilidade especifica da administração de marketing.

O SIM é definido por Sandhusen (2000, p, 104) como:

Uma estrutura contínua e uma inteiração de pessoas, equipamentos e
procedimentos para juntar, classificar, avaliar e distribuir informações
pertinentes, oportunas e precisas para o uso dos tomadores de decisão de
marketing para melhorar o planejamento, a execução e o controle de
marketing.

Ainda no campo conceitual, Kotler e Armstrong (1998, p.73) colocam o SIM
como sendo, “constituído por pessoas, equipamentos e procedimentos que reúnem,
selecionam, avaliam e distribuem informações necessárias, atuais e precisas para que os
profissionais de marketing possam tomar decisões”. É nessa perspectiva que o
arquivista se enquadra, conjuntamente com o fazer arquivístico.
Dentro dessa esfera, o sistema de informações de marketing é uma ferramenta
importante para as empresas, o seu campo de atuação está em dar suporte aos gestores,
auxiliando o processo de tomada de decisão, reduzindo o grau de incertezas e
aumentando assim as possibilidades de sucesso.
Através da utilização do SIM as empresas alcançam muitos benefícios como a
melhora dos seus serviços, o acesso e recuperação de informações de modo preciso e
em tempo hábil, vantagens competitivas em relação as concorrências, maior precisão na
tomada de decisões, diminuição de erros e uma expansão de oportunidades. Assim,
Kotler (1992, p. 134) destaca que:
Uma das formas mais importantes de reduzir o risco da administração de
marketing é dispor do máximo de conhecimento e compreensão das inúmeras
variáveis externas e internas a empresa (...) Para se ter conhecimento e
compreensão desses dois importantes aspectos são necessários a
disponibilidade da informação e o seu uso correto. Muitas vezes a empresa
dispõe de grande quantidade de informações, mas irrelevantes e (ou) de baixa
qualidade, comprometendo todo o seu processo de marketing.

O SIM permite que as empresas tenham uma visão diferenciada dentro do
mercado em termos de produto, preço, praça e promoção. Para as empresas não basta
apenas ter acesso ás muitas informações, é preciso ter a obtenção de informações com o
maior nível de especificações possível, na hora exata e de maneira corretar, a fim de
proporcionar um uso da útil.

4.1 MARKETING APLICADO AO PROFISSONAL

ARQUIVISTA E

AS

UNIDADES DE INFORMAÇÃO
Dentro das estratégias de marketing, observa-se a abordagem de marketing
pessoal, o qual é apenas uma nomenclatura a mais, pois ele usa as mesmas abordagens
para as técnicas do marketing aplicadas ao profissional em si, tendo como seu propósito
a construção de uma imagem favorável do sujeito perante as organizações e a sociedade,
com o intuito de alcançar o sucesso pessoal e profissional.
O profissional deve buscar sempre se atualizar e acompanhar a evolução de sua
área todo como um todo, através do marketing pessoal, maximizando as possibilidades
de obtenção de sucesso. Ritossa (2009, p. 17) destaca que sucesso é:
Conjunto de ações planejadas que facilitam a obtenção de sucesso pessoal e
profissional, seja para conquistar uma nova posição no mercado de trabalho,
seja para manter sua posição atual. Essas ações compreendem não só a
divulgação de uma melhor imagem de nós mesmos, mas também o
aprimoramento de nossas deficiências e o investimento em nossas qualidades.

Dentro da cultura popular se diz que “para quem não sabe onde está indo,
qualquer caminho serve”. Diante disso é importante para um profissional, ter seus
objetivos definidos a fim de não desperdiçar oportunidades, energia, tempo e recursos
para alcança a posição que almejar.
Segundo Peters (2000, p. 78-80):
Você é a sua marca, você é seu projeto, você deve saber se vender, você deve
administrar sua própria marca... hoje em dia, o mais importante, para quem
quer trabalhar e fazer negócios, é ser diretor de marketing da marca chamada
você.

Desse contexto, Kotler (1992, p. 133) ressalta que o Marketing Pessoal é o
“novo conceito e instrumento do marketing em benefício da carreira e das vivências
pessoais dos indivíduos, valorizando o ser humano em todos os seus atributos,
características e complexa estrutura”. Ou seja, é uma estratégia eficaz na busca pelo
sucesso tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, valorizando os seres humanos e

suas qualidades e o auxiliando a transmitirem uma imagem positiva de autoconfiança e
pleno domínio da área em qual atua.
Já o marketing em unidades de informação pode ser entendido como uma
filosofia de gestão administrativa na qual todos os esforços convergem em promover,
com a máxima eficiência possível, a satisfação de quem precisa e de quem utiliza
produtos e serviços de informação. É um intercâmbio de bens e satisfação de
necessidades.
O produto trabalhado dentro dos arquivos é a informação contida nos
documentos. Na era da informação e do conhecimento é natural escutar a frase – “quem
tem informação, tem poder” - e é esse o produto diferencial neste âmbito de mercado.
A informação é um produto intangível e sua aplicabilidade requer tratamento,
ou seja, a informação precisa ser trabalhada para que alcance seu máximo potencial,
portanto é necessário que seja: clara, precisa, rápida e dirigida. Sendo assim a
informação para se manter ativa como produto, precisa ser útil aos gestores e usuários
de uma forma geral. Dentro desse contexto a unidade de informação - arquivo – é o
ambiente responsável pela guarda e disseminação das informações documentais
arquivísticas.
O preço é um dos elementos difícil de caracterizar dentro da unidade de
informação, partindo do ponto que o produto oferecido é a informação, e ela se
enquadra na categoria intangível, muitas vezes tem-se a visão que informação é algo
que serve apenas para atividades meio e fim, não possuindo nenhum valor lucrativo.
Analisando dentro da premissa que diz “uma boa informação vale muito”, pois
é imprescindível para uma empresa ou organização, uma vez que, é através da
informação que se pode otimizar tempo, gastos e aumentar a lucratividade. Visto isso, o
preço ou valor do da informação, pode variar dependendo da sua aplicabilidade, a
informação gera um custo para a empresa, mas esse investimento possibilita a geração
de lucro maiores.
A praça para a unidade de informação – arquivo - está relacionada em
identificar qual ambiente o arquivo pertence, e se suas instalações são acessíveis aos
usuários. É importante a visão do arquivo como um centro de informação para as

empresas, é preciso que ele encontre-se em local estratégico, o qual garanta a facilidade
na busca por consulta às informações, garantindo agilidade em todo o processo.
A promoção tem um papel fundamental para as unidades de informação, sendo
a parte responsável por dar uma maior visibilidade. Para Amaral (1999/2000, p. 44), os
objetivos do emprego da promoção em unidades de informação podem ser:
(1)tornar a unidade de informação e seus produtos conhecidos pelo
usuário;(2) torna o ambiente da unidade de informação e seus produtos
atraentes para os usuários; (3) mostrar aos usuários como usar os produtos e
serviços de informação; (4) evidenciar os benefícios dos produtos e serviços
oferecidos; e (5) manter os usuários constantemente bem informados sobre a
atuação da unidade de informação, seus produtos e serviços.

Ou seja, a promoção dentro dos arquivos e unidades de informação é a
propaganda do ambiente e do que ele tem oferecer, pois desde a revolução industrial
acompanhamos o crescimento desenfreado da produção de informação, porém, também
é perceptível que as pessoas não possuem instrução e conhecimento suficiente para
utilizar essas informações de maneira correta. Através da promoção do marketing é
possível fazer com que os gestores, funcionários e pessoas de maneira geral enxerguem
os arquivos e unidades de informação com o olhar de valorização ao que este ambiente
tem a oferecer.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a pesquisa detectamos que é necessário promover a transformação do
cenário dos arquivos e da imagem do profissional arquivista, mudando conceitos e
rótulos negativos, trazendo a tona uma realidade mais critica e construtiva. Através da
interdisciplinaridade entre a arquivologia e as estratégias de marketing, pode-se afirma
que as ferramentas deste, agregam valor de maneira fundamental dentro dessas unidades
de informações e aos profissionais arquivistas.
As ferramentas do marketing valorizam o arquivo como parte integrante e ativa
de uma instituição, aumenta sua visibilidade e agrega valor aos serviços oferecidos aos
usuários. Da mesma forma que o profissional arquivista também necessita dessas

estratégias para inserir-se no mercado, através do reconhecimento deste como um
profissional essencial nas instituições e empresas, fazendo-se necessários através de
suas atribuições de gestores da informação que visam facilitar o acesso á informação
para os usuários internos e externos.
Através da literatura, mesmo que escassa, é seguro afirmar que o uso do
marketing e suas estratégias venham de forma positiva, impactar a imagem da unidade
de informação – arquivo - junto a sociedade. O arquivo como unidade de informação
precisa está posicionado como parte atuante no cenário contemporâneo, tornando-se
uma unidade de conhecimento capaz de auxiliar o processo de transformação social,
com o reconhecimento da sua importância e seus atributos, assim como o profissional
arquivista, obtendo reconhecimento e valor.
O presente trabalho através de pesquisa bibliográfica buscou ressaltar que o
marketing é uma ferramenta que aplicada corretamente dentro da realidade arquivística,
pode contribuir para dar maior visibilidade e importância, tanto na unidade de
informação, quanto ao profissional. Por ser uma temática pouco abordada, torna-se
necessário um estimulo cada vez maior de pessoas ligadas a área para a produção de
estudos, criação de debates e exemplos sobre a importância da utilização do marketing
no contexto da arquivologia.
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ENSINO A DISTÂNCIA E O ENSINO DA BIBLIOTECONOMIA:
discussões sobre o panorama atual
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RESUMO
O artigo analisa e apresenta resultados de estudos sobre a educação a distância (EaD) e o ensino da
Biblioteconomia no Brasil, perpassando pela introdução, criação e implementação da Universidade
Aberta do Brasil (UAB), política que visa à democratização do acesso ao ensino superior apontando
para impactos positivos, especialmente nas Instituições Federais de Ensino Superior. Em um âmbito
nacional favorável ao desenvolvimento, essas ações poderão multiplicar-se e, desse modo, a partir
do constante aperfeiçoamento das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e da
promulgação da LDB (1996) – que incentiva a modalidade de educação a distância, universidades e
empresas vêm investindo no aperfeiçoando seus quadros de professores e técnicos, elaborando
material didático, produzindo objetos de aprendizagem e realizando experiências em EaD. Nesse
sentido, o objetivo do presente artigo é demonstrar um cenário atual da educação a distância no
Brasil, relacionando com as implicações da Biblioteconomia. Quanto à metodologia, esta pesquisa se
apresenta como uma pesquisa descritiva, uma vez que as informações levantadas foram subsídio
para discorrer sobre determinada circunstância, sendo, concomitantemente, de natureza bibliográfica,
e chega à conclusão de que as novas tecnologias estão presentes no cotidiano, aumentando as
ofertas educacionais pautadas nessa crescente modalidade de ensino que tem se tornado um
instrumento fundamental na promoção de oportunidades, onde a Biblioteconomia, favorecida neste
cenário, encontra outros desafios, como a consolidação na modalidade EaD, bem como a demanda
por profissionais na área, implicação dada pela Lei 12.244, que prevê a universalização das
bibliotecas em instituições de ensino e a presença do bibliotecário.

Palavras-chave: Educação a distância
Biblioteconomia – ensino a distância.
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1 INTRODUÇÃO
Diante da solidificação e crescimento do Ensino a Distância no Brasil, a oferta
de cursos em diferentes modalidades deu um salto, abrangendo desde formação
básica, assim como graduação e pós-graduação totalmente na modalidade EaD,
com ampla procura e reconhecimento equivalente aos cursos presenciais. Este novo
cenário abrange também a Biblioteconomia, que já conta com cursos em diversas
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modalidades a distância, porém, nesta discussão nos deteremos na graduação e
nível técnico, especialmente no âmbito da Universidade Aberta do Brasil.
Assim, o objetivo do presente artigo é demonstrar um cenário atual da
educação

a

distância

no

Brasil,

relacionando

com

as

implicações

da

Biblioteconomia. De modo específico, foram discutidos os conceitos centrais acerca
da educação a distância, além de traçado um panorama sobre a modalidade no
Brasil, através do censo realizado pela Associação Brasileira de Ensino a Distância,
além de elencar alguns pontos sobre a Universidade Aberta do Brasil, maior
programa governamental neste sentido, além de discorrer sobre as implicações
desse contexto para o ensino da Biblioteconomia.
Dessa forma, o artigo se configura quanto à metodologia como uma pesquisa
descritiva, uma vez que as informações levantadas foram subsídio para discorrer
sobre determinada circunstância. Nesse sentido, também se classifica como de
natureza bibliográfica, uma vez que o instrumento de coleta de dados foi a pesquisa
de fontes de informação primária e secundária, tais como livros, artigos de
periódicos especializados, textos de leis, comentários acerca destas leis etc.
Esta proposta justifica-se em face à difusão das tecnologias no cotidiano que
ocasionaram mudanças relevantes e sistemáticas nas interações de ensino, bem
como nos modos de ensino e aprendizagem, tendo implicações na formação
profissional, e, no âmbito da Biblioteconomia, face ao cenário mercadológico que
temos hoje, e à expectativa que se instituiu coma publicação da Lei 12.244 de 2010.
Primeiramente, foi discutida a instituição da Educação a Distância como
modalidade em equivalência, segundo a legislação brasileira com a educação
presencial, assim como informações do censo realizado em 2014. Em um segundo
momento, o debate desenvolve-se sobre a Universidade Aberta no Brasil e suas
implicações e, por fim, as implicações deste contexto para o ensino da
Biblioteconomia.

2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: PRESENÇA SOLIDIFICADA

Na história, a EaD é caracterizada por um modelo de ensino-aprendizagem
sem o contato face a face entre docente e discente. Nesse contexto, há registros do

início da EaD em diversos países, a partir do século XVII, com o anúncio de aulas
por correspondência. Entretanto, no Brasil, a EaD tem início no século XX, quando a
modalidade tornou-se bastante popular e esteve diretamente ligad

form

o

profissional, capacitando indivíduos para a execução de determinados serviços
laborais regidos pela necessidade do mercado. Processo este decorrente da
industrialização, cujo percurso gerou a necessidade de criar políticas educacionais
que formassem o trabalhador para essa nova função industrial.
Entre as diversas definições, podemos citar a de Cirigliano que diz que a
“educ

o

distância é um ponto intermediário de uma linha continua em cujos

extremos se situam de um lado, a relação presencial professor-aluno, e, de outro, a
educ

o utodid t ,

bert , em que o luno n o precis d

jud

do professor”

(apud LANDIM, 1997, p. 28).
No que diz respeito à legislação brasileira, as bases legais para a modalidade
de EaD ocorreram a partir de 1996, com a legalização da oferta de cursos a
distância por meio da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional (LDB). Entre
outras disposições, a LDB determina que a Educação a Distância seja oferecida por
instituições especificamente credenciadas pela União. Cabe também à União
regulamentar requisitos para realização de exames e para registro de diplomas
relativos ao curso.
O conceito de Educação a Distância (EaD) no Brasil é definido oficialmente no
Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005, p. 1):
Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância
como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos.

Assim a EaD é reconhecida por viabilizar uma interação diversa, suas
inúmeras possibilidades e/ou alternativas ampliaram com as constantes mudanças
tecnológicas como uma modalidade de ensino alternativa para superar limites de
tempo e espaço. A EaD transformou-se em um trampolim para a democratização do
conhecimento, facilitando o acesso ao ensino.
Nesse contexto, a democratização é a principal vantagem que o ensino a
distância proporciona, tais como: moderação no ritmo de estudo, comodidade,
multimeios de aprendizagem, flexibilidade de horário e local para estudar. Na
Educação a distância, o aluno é desafiado a pesquisar e entender o conteúdo, de

forma a participar da disciplina, o aluno é o próprio agente do saber construindo sua
autonomia e autodisciplina. Como salienta Alves (2011, p. 84),
Somando-se a isso, a metodologia da Educação a Distância possui uma
relevância social muito importante, pois permite o acesso ao sistema
àqueles que vêm sendo excluídos do processo educacional superior público
por morarem longe das universidades ou por indisponibilidade de tempo nos
horários tradicionais de aula, uma vez que a modalidade de Educação a
Distância contribui para a formação de profissionais sem deslocá-los de
seus municípios.

Entretanto, antes de iniciar nessa modalidade de ensino é importante que
alguns requisitos básicos sejam avaliados para que essa experiência seja positiva e
proveitosa: a instituição tem que ser credenciada ao Ministério da Educação (MEC);
a metodologia aplicada, os recursos disponíveis para interação com os docentes e
tutores; e a funcionalidade da plataforma virtual de aprendizagem.
Pode-se aferir que o simples uso das novas tecnologias não garante um
ensino de qualidade, assim atribui-se como desvantagens desse modelo de ensino:
falta de interação entre professor e aluno; lentidão no feedback e na retificação de
possíveis erros ou dúvidas; alega-se que o processo de ensino e aprendizagem
limita-se à mera transferência de conteúdos.
Ao longo dos anos a EaD, sofreu transformações, especialmente, quanto as
dúvidas sobre a validade deste tipo de modalidade. Paralelamente, a Educação a
distância está superando este estigma que a relacionava ao ensino e baixa
qualidade e ineficiência, uma vez que cada vez mais tem-se investido recursos para
aprimoramento de pessoal, das plataformas de aprendizagem e dos materiais
pedagógicos.
Sob a ótica da legislação brasileira, todo diploma obtido em curso superior a
distância reconhecido pelo MEC tem a mesma validade de um diploma obtido em
curso presencial, pois são utilizados os mesmos critérios na avaliação de instituições
e cursos de nível superior, sejam presenciais ou a distância.
Segundo o Censo da Educação a Distância de 2014/2015, divulgado pela
Associação Brasileira de Ensino a Distância (2015), no que concerne os cursos
oferecidos totalmente a distância, aponta uma evolução de investimentos e
visibilidade da modalidade, diversidade de formatos dos materiais (impressos e
sobretudo digitais), estabilidade das instituições ofertantes no mercado e no lucro
(em relação às instituições privadas), um destaque importante para os cursos livres

e para o aumento da participação da área de Ciências Sociais Aplicadas. Em
contrapartida, o maior obstáculo continua sendo a evasão, seguida da resistência da
modalidade em relação aos cursos presenciais, a adequação das instituições com
tradição presencial que passam a adequar-se e, por fim, os cursos de produção dos
cursos.
A seguir serão apresentados alguns dados acerca do Censo da Educação a
Distância de 2014/2015, iniciando pelas instituições formadoras conforme a Figura 1:

Figura 1: Distribuição das instituições formadoras por categoria administrativa
Fonte: Associação Brasileira de Ensino a Distância (2015, p. 26)

Observa-se a predominância das instituições privadas com fins lucrativos
como maior ofertante de cursos na modalidade EaD, seguida pelas instituições
privadas sem fins lucrativos, que corresponderiam aos centros de formação de
fundações privadas, filantrópicas, etc. e pelas instituições públicas federais, onde
podemos destacar a atuação da Universidade Aberta do Brasil.
Quanto ao tipo de oferta em EaD, destacamos os cursos totalmente a
distância (apenas via correspondência ou on-line), os cursos semipresenciais (com a
presença necessária na instituição ou no pólo com frequência determinada, por
exemplo, uma vez por semana, uma vez por mês, etc.), as disciplinas em formato
EaD que são ofertadas de forma isolada ou não pelos cursos presenciais, e os

cursos livres (que podem ser de formação específica, de curta duração, etc.)
corporativos ou não, conforme a Figura 2:

Figura 2: Instituições formadoras por tipo e oferta em EaD
Fonte: Associação Brasileira de Ensino a Distância (2015, p. 31)

Do total de cursos totalmente a distância, temos a quantidade de matrículas
realizadas no ano de 2014 demonstradas na Figura 3:

Figura 3: Instituições formadoras por tipo e oferta em EaD
Fonte: Associação Brasileira de Ensino a Distância (2015, p. 61-62)

Esse quantitativo de matrículas evidenciam as áreas mais procuradas, e,
portanto, onde existe uma demanda grande de alunos, como é o caso da graduação
tecnológica, licenciatura e especialização, o que evidencia um nicho significativo
tanto por questões de formação profissional quanto por questões de mercado de
trabalho, no caso o ingresso ou a manutenção do cargo ocupado.
Deste modo, ao apresentar-se como uma alternativa ao ensino presencial, ao
passo que utiliza as Tecnologias de Comunicação que tem ficado cada vez mais
acessíveis a parcelas maiores da população, o Ensino a Distância tem sido
procurado por cada vez mais pessoas com perspectivas diversas. Nessa
perspectiva, para estimular a democratização do aceso ao ensino técnico, superior e
cursos de aperfeiçoamento, foi criada a Universidade Aberta do Brasil no âmbito do
Governo Federal, com presença preferencial nas cidades onde os índices de
desenvolvimento humano e educacional são considerados baixos.

2.1 A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)

O Sistema Universidade Aberta do Brasil3 foi criado pelo Ministério da
Educação em 2005, em parceria com a Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e Empresas Estatais. O
Sistema UAB é definido como uma política pública de articulação entre a Secretaria
de Educação a Distância - SEED/MEC e a Diretoria de Educação a Distância DED/CAPES com vistas à expansão da educação superior.
A UAB destina-se ao público em geral, mas os professores que atuam na
educação básica têm prioridade de formação, seguidos dos dirigentes, gestores e
trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e do Distrito Federal.
O marco legal que institui o Sistema UAB é o Decreto 5.800, de 8 de junho
de 2006, para "o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a
finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação
superior no País" (BRASIL, 2005, p. 1). Fomenta a modalidade de educação a
distância nas instituições públicas de ensino superior, bem como apóia pesquisas
3

http://www.uab.capes.gov.br/

em metodologias inovadoras de ensino superior respaldadas em tecnologias de
informação e comunicação. Além disso, incentiva a colaboração entre a União e os
entes federativos e estimula a criação de centros de formação permanentes por
meio dos polos de apoio presencial em localidades estratégicas, conforme mostra a
Figura 1:

Figura 1: Articulação entre as Instituições de Ensino Superior e os pólos
Fonte: http://www.uab.capes.gov.br/index.php/sobre-a-uab/teste

A partir da Figura 1 podemos observar como as Instituições de Ensino
Superior (IES) podem oferecer os cursos na modalidade EaD, que são estendidas
também para os pólos (que podem ser na mesma cidade ou em cidades diferentes),
a partir do ambiente virtual de aprendizagem que é compartilhado pelo Sistema
UAB, possibilitando que alunos de diferentes localidades possam ter acesso ao
mesmo conteúdo.

Deste modo, é importante mencionar que o Sistema UAB proporciona a
articulação dos três níveis governamentais (federal, estadual e municipal)
com as universidades públicas e demais organizações interessadas,
enquanto viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, a implantação e
a execução de cursos de graduação e pós-graduação de forma
consorciada. Desse modo, funciona como um eficaz instrumento para a
universalização do acesso ao ensino superior e para a requalificação do
professor em outras disciplinas, fortalecendo a escola no interior do Brasil,
minimizando a concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes
centros urbanos e evitando o fluxo migratório para as grandes cidades
(BRASIL, 201-?, p. 1).

Segundo as estatísticas datadas do ano de 2010 disponíveis no site da UAB,
são 638 pólos4 distribuídos em municípios de todos os estados da federação, onde
105

instituições5

ofertam

cursos6

de

licenciatura,

bacharelado,

tecnólogo,

aperfeiçoamento, especialização e extensão.
Neste cenário, onde a Educação a distância se consolida cada vez mais, é
importante destacar que da mesma forma os cursos técnicos, de pós-graduação e
cursos de capacitação específica têm também despontado como alternativa
educacional e são bastante popularizados em contextos profissionais específicos, a
exemplo daqueles relacionados à Biblioteconomia.

3 CENÁRIOS DO ENSINO A DISTÂNCIA EM BIBLIOTECONOMIA
No tocante à aprendizagem on-line no âmbito da Ciência da Informação,
existem diversas inciativas internacionais para promoção de atividades, debates, etc.
um exemplo é a Plataforma de Aprendizagem Online7 da International Federation of
Library Associations and Institutions (IFLA)8, que permite aos associados baixar
materiais de treinamento e estudos de caso, participar em atividades de
aprendizagem on-line e discussões, além de contribuir com suas próprias
experiências.
Em âmbito nacional, é notório a quantidade de cursos em diversos níveis,
perpassando desde o técnico de biblioteca até a graduação em Biblioteconomia,
além de pós-graduações, cursos de qualificação de menor duração e específicos
para concursos públicos.
4

http://www.uab.capes.gov.br/index.php/polos
http://www.uab.capes.gov.br/index.php/instituicoes
6
http://www.uab.capes.gov.br/index.php/cursos
7
http://www.ifla.org/bsla/learning-platform
8
http://www.ifla.org/
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Nessa perspectiva, podemos observar que existe uma demanda não apenas
advinda da possibilidade em estudar e ter acesso à formação em níveis de ensino
diversos, sem a necessidade de frequentar presencialmente, mas no caso da
Ciência da Informação, temos um mercado diversificado por causa do próprio perfil
dos profissionais, que atuam nos mais variados segmentos, a exemplo de empresas
de informática, bibliotecas escolares, especializadas em áreas diversas, etc. Deste
modo, com o intuito de atender diferentes perfis que se mostram como nichos de
mercado, instituições, empresas de capacitação e organizações têm buscado
atendê-los. Porém, este artigo se deteve em discutir os pontos centrais acerca da
oferta de graduação e cursos técnicos em Biblioteconomia.
Quanto às instituições de ensino superior que oferecem cursos de graduação,
é importante mencionar que no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB),
importante iniciativa do Governo Federal com o intuito de democratizar e promover o
acesso mais amplo à universidade, ainda não é oferecido o curso de
Biblioteconomia.
Entretanto, embora tenha sido produzido o projeto pedagógico com o intuito
de nortear o desenvolvimento e adequação de cada instituição que oferecerá o
curso, e realizados os convênios com o Ministério da Educação (MEC),
Coordenação

Aperfeiçoamento

de

Pessoal

de

Nível

Superior

(CAPES),

Universidade Aberta do Brasil e Conselho Federal de Biblioteconomia, o curso ainda
encontra-se em fase de implementação.
O projeto pedagógico9 tem um caráter norteador, e, a partir destas
recomendações, cada instituição vinculada à UAB que implantará o curso de
Biblioteconomia deverá adaptar os respectivos projetos com base no contexto em
que está inserido, com os recursos disponíveis e com o perfil do ingressante e do
egresso. Assim, o documento relaciona alguns pontos importantes:
Marco situacional: contexto, geográfico acerca da distribuição de vagas na
graduação em Biblioteconomia, instituições ofertantes, quantidade de
profissionais, número de bibliotecas etc.;
Marco conceitual: gênese da Biblioteconomia no Brasil, as influências e
origens determinantes para sua formação, a caracterização da natureza
profissional, etc.;
9

http://www.cfb.org.br/EAD.pdf

Marco operacional: observação dos contextos histórico, político, econômico,
tecnológico, social, cultural e perfil do egresso que se deseja obter ao final do
processo formativo, detalhando também a matriz curricular, carga horária e
recomendações administrativas e para profissionais envolvidos como tutores,
coordenadores de polo etc.;
Características do curso: consideram o delineamento do perfil do ingressante,
o perfil do egresso e as competências, habilidades e atitudes que se espera
desenvolver durante a formação do futuro bacharel;
Conteúdos curriculares: Descreve os conteúdos (ementário) que deverão ser
tratados considerando o conjunto de disciplinas, consonantes com sete eixos
temáticos

que

demarcam

a

estrutura

do

curso,

incluindo

estágio

supervisionado, atividades complementares e de extensão, e realização do
trabalho de conclusão de curso;
Forma de avaliação: este ponto prevê maior autonomia para cada instituição,
sendo elencados os aspectos desempenho técnico-científico, desempenho
didático pedagógico e desempenho de aspectos atitudinais para a verificação
da aprendizagem.
O projeto pedagógico em questão elenca pontos essenciais que vão além da
implantação dos cursos: permitem que se estabeleça sua manutenção para a
formação de profissionais que atendem às características locais, ao passo que
permitem a consistência de conteúdos e habilidades técnicas que devem ser
compartilhadas pela classe profissional.
Embora a iniciativa com acesso público à graduação em Biblioteconomia na
modalidade EaD não esteja ainda com processo de ingresso disponível, existem
instituições de ensino particulares que já a oferecem, embora exista a
predominância do ensino presencial.

3.1 Oferta de cursos na área de Biblioteconomia
Existe uma tradição em Biblioteconomia no Brasil, o que pode ser verificado a
partir das datas de implantação dos primeiros cursos de Biblioteconomia, como o
pioneiro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (criado em 1911 e iniciado em
1915), seguido em 1929 pel

“M ckenzie College”, hoje Universidade Mackenzie,

em 1936 pela Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo (incorporado à Escola de
Sociologia e Política de São Paulo em 1949), e em 1942 pela Escola de
Biblioteconomia e Documentação da UFBA, seguindo uma tradição de instituições
públicas que perdura até hoje, especialmente com os cursos na modalidade
presencial.
Porém, com o advento de novas modalidade de ensino e diante do panorama
crescente do Ensino a Distância, foi necessário estabelecer um debate com a
exposição de dados e, para tanto, foi realizada uma pesquisa para observar essa
tendência no universo da Biblioteconomia, fazendo, desta forma, um afunilamento
na grande área Ciência da Informação e excetuando outros cursos da área, como
Gestão da Informação. Dessa forma, foram realizadas visitas aos sites de
instituições públicas e privadas com o intuito de observar a oferta, a atualização das
informações e se os cursos estão ativos, obtendo-se o seguinte panorama:
As principais modalidades de ensino de Biblioteconomia são a graduação
(bacharelado

e licenciatura)

presencial e

EaD, curso

técnico

com duas

denominações: técnico em biblioteca e técnico em biblioteconomia, e auxiliar de
biblioteca, além de cursos de pós-graduação latu sensu ou então aqueles voltados
para concursos na área ou para habilidades específicas, como construção de
vocabulários controlados. Entretanto, focamos nos cursos de graduação e técnicos,
e os demais faremos um breve panorama.
Quanto aos cursos de graduação em Biblioteconomia EaD, tem-se ainda um
percentual diminuto em comparação aos presenciais. Se por um lado temos 37
(trinta e sete) cursos presenciais oferecidos em instituições públicas e privadas,
apenas 3 (três) oferecem ensino a distância:
Estado
Alagoas
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
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Instituições que ofertam graduação em Biblioteconomia
(licenciatura10/bacharelado)
Universidade Federal de Alagoas (UFAL)
Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Universidade Federal do Ceará (UFC) ofertado nos campus
de Juazeiro do Norte e Fortaleza
Universidade de Brasília (UnB)
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
Universidade Federal de Goiás (UFG)

Apenas a Universidade Federal do estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) oferta licenciatura em
Biblioteconomia

Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro

Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)
Instituto Superior da Funlec (IESF)
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Centro
Universitário de Formiga (UNIFOR-MG)
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
Universidade Estadual de Londrina (UEL)
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Universidade Estadual do Piauí (UESPI)
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO),
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e
Universidade Federal Fluminense (UFF)
do Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Rio
Grande
Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Santa Catarina
São Paulo

Sergipe

Fundação Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR)
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Universidade Nove de Julho (Uninove), Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo (FESP), Universidade de
São Paulo (USP), Universidade de São Paulo (USP Campus
Ribeirão Preto), Centro Universitário Assunção (UNIFAI),
Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMPINAS), Faculdades Integradas Teresa D'Ávila (FATEA),
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Faculdades
Integradas Coração de Jesus (Fainc) e Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar)
Universidade Federal de Sergipe (UFS)

Tabela 1: Instituições e respectivos estados da federação onde são ofertados os
cursos de graduação presencial em Biblioteconomia
Fonte: as autoras

Observamos a partir da Tabela 1 o quantitativo de instituições onde são
oferecidos os cursos de Biblioteconomia. É importante salientar a predominância das
instituições de ensino superior públicas em detrimento às particulares, o que
demonstra a tradição mais consolidada do ensino público neste curso em específico,
entretanto não diminuindo a crescente consolidação do ensino nas instituições
particulares, o que indica uma procura maior que a oferta nas IES públicas. A
localização também influi, uma vez que a predominância de faculdades de
Biblioteconomia está na Região Sudeste, indicando um mercado de trabalho mais
aquecido e, portanto, exigindo um maior número de graduados na área.
Quanto às instituições que ofertam apenas a graduação na modalidade EaD
temos o seguinte quadro, conforme a Tabela 2:

INSTITUIÇÃO
UNIOCHAPECÓ/SC - Universidade Comunitária da Região de Chapecó - Curso de
Biblioteconomia EAD
Universidade de Caxias do Sul (UCS)/RS - CENTRO Ciências Sociais - Curso de
Biblioteconomia EAD
UNIVERSO (UNIVERSIDADE SALGADO OLIVEIRA) - Curso de Biblioteconomia
EAD
Tabela 2: Instituições onde são ofertados cursos de graduação em Biblioteconomia
Fonte: as autoras

Apesar de em número bem menos expressivos que as graduações
presenciais, a oferta e permanência desses cursos a distância revela uma demanda
que vai além das IES públicas e presenciais, uma vez que além de os cursos serem
na modalidade EaD, as instituições citadas na Tabela 2 são privadas, portanto,
havendo um mercado que dá força aos cursos.
Quanto aos cursos técnicos, nos deteremos naqueles apenas no formato
EaD, conforme Tabela 3:
INSTITUIÇÃO E CURSO OFERECIDO
TECPUC (GRUPO MARISTA) PRONATEC - Técnico em biblioteca
Centro Paula Souza (autarquia do Governo do Estado de São Paulo) - Técnico em
Biblioteconomia
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFS/RS) - Técnico em Biblioteconomia
ETCR(ESCOLA TÉCNICA CRISTO REDENTOR) - Técnico em Biblioteconomia
Secretaria de Educação de Pernambuco PRONATEC - Técnico em biblioteca
Tabela 3: Instituições ofertantes de cursos técnicos na área de Biblioteconomia
Fonte: as autoras

Diante do surgimento e consolidação dos cursos técnicos, também é possível
observar que o cenário de ofertas de vagas de trabalho para estes profissionais tem
sido profícuo, além de estar presente sempre em concursos públicos, tornando-se
uma área atrativa e que pode configurar-se como uma porta de entrada para a
graduação, já que estes profissionais, em busca de formação complementar ou
ainda com o intuito de crescer na área, poderão especializar-se ainda mais. Alguns
dos cursos citados na Tabela 3 são ofertados através do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), e, portanto, gratuitos. Inclusive

o curso Técnico de Biblioteca consta no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
(CNCT).
É interessante mencionar a Lei nº 12.244 de 24 de maio de 2010, que “dispõe
sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país” (BRASIL,
2010, p. 1), criando um campo de trabalho importante para bibliotecários e
incentivando que escolas, centros educacionais etc. possam contar com bibliotecas
e com profissionais habilitados para lidar com o acesso à informação, e, portanto,
aumentando a demanda por cursos de formação profissional na área.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com as mudanças sociais que se estabeleceram a partir da década de 90
com a inserção da tecnologia no cotidiano, houve também a diversificação dos
campos de atuação profissional, incluindo para os bibliotecários. Com a
popularização do acesso ao ensino superior privado, indo além das instituições de
ensino superior públicas, outras instituições passaram a incorporar Biblioteconomia
ao seu rol de cursos. Mais tarde, com o advento das Tecnologias de Informação
incorporadas às novas formas de aprendizagem, o Ensino a Distância se mostra um
poderoso nicho de oferta educacional, revolucionando o até então ensino presencial.
Este ponto para a Biblioteconomia foi de importância fundamental para que
rompesse com a tradicional abordagem, embora o quantitativo de cursos de
graduação e técnico seja ainda diminuto em comparação com o modelo presencial.
Certamente o marco definitivo para esta ruptura do padrão de formação dos
profissionais bibliotecários será a implantação da graduação EaD da Universidade
Aberta do Brasil, que se mostrará como uma nova perspectiva de democratização,
incluindo a interiorização dos cursos.
A valorização da informação tem contribuído na ampliação das demandas no
mercado de trabalho que é amplo e continua em expansão, exigindo continuidade na
atualização dos profissionais, que devem estar aptos ao uso de diferentes tipos de
recursos da informática, assim como devem ser capazes de oferecer respostas
informacionais de forma rápida, precisa e adequados às necessidades do usuário.
Sendo o bibliotecário um mediador da informação, através do acesso aos
recursos e fontes informacionais existentes, proporcionando o suporte para um

melhor e mais rápido acesso ao conhecimento, desenvolvimento de uma atividade
ou tomada de decisão. Além do trabalho em bibliotecas, esse profissional pode atuar
em universidades, instituições governamentais, a procura por seus serviços cresce,
significativamente, em museus, empresas e centros de estudos e pesquisas. Outras
demandas surgem na prestação de serviços de consultoria e assessoria.
Neste contexto, a UAB visa à democratização e a socialização do
conhecimento que até então, era restrito aos frequentadores dos centros de
formação e pesquisa. Através da educação a distância pode-se proporcionar
oportunidades diversas a cidadãos residentes em cidades distantes de seus campi
ou que tenham dificuldades em participar de cursos presenciais.
A demanda por profissionais da informação será elevada nos próximos anos,
sobretudo após o decreto da Lei 12.244 que dispõe sobre a universalização das
bibliotecas nas instituições de ensino do país, estipulando que até 2020 todas as
instituições de ensino, públicas e privadas, deverão contar com bibliotecas. Por lei, a
profissão de bibliotecário é restrito ao formado m Biblioteconomia. A lei indica que
este

profissional

deve

estar

registrado

junto

ao

Conselho

Regional

de

Biblioteconomia (CRB).
No texto da referida lei, determina-se que ela seja ajustada com a profissão
de bibliotecário, indicando que todas as bibliotecas devem contar com esses
profissionais, o que nos leva a outra reflexão: a quantidade de profissionais para
suprir a demanda neste novo mercado. De acordo com informações do movimento
“Todos pel Educ

o”, do no de 2010, existem 21,6 mil profission is h bilit dos 11

e 200 mil escolas12 de educação básica, no País, o que mostra um abismo de 178,4
mil bibliotecários (CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA, 2010).
Diante deste cenário é importante que se estabeleça o curso de graduação
em Biblioteconomia no âmbito da UAB, assim como em instituições privadas,
inclusive pesquisas anteriores já apontavam a necessidade (RUSSO; FONSECA;
BARBALHO, 2012).
Reiteramos, portanto, esta necessidade, assim como o fortalecimento dos
cursos técnicos também na modalidade a distância, neste sentido, é fundamental
11

De acordo com dados mais recentes do CFB, em junho de 2013 34.805 bibliotecários inscritos nos
Conselhos Regionais de Biblioteconomia dos respectivos estados.
12
Dados do Censo realizado em 2015 pelo Ministério da Educação, existem 118.173 escolas de
ensino básico no Brasil. Informações disponíveis em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17044-dados-censo2015-11-02-materia&Itemid=30192 Acesso em 27 fev. 2016.

atingir as demandas de formação de profissionais competentes e atender aos
anseios de uma nova face social que necessita da ampliação na capacidade de
disseminação do conhecimento que mostra a importância de tal desenvolvimento no
crescimento do cidadão e por conseguinte do país.

REFERÊNCIAS

ALVES, L. Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no mundo.
Associação Brasileira de Educação a Distância. Vol.10, 201, p.83-92. Disponível em
< http://www.abed.org.br/revistacientifica/Revista_PDF_Doc/2011/Artigo_07.pdf >.
Acesso em: 16 fev. 2016.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO A DISTÂNCIA. Censo EAD Brasil 2014:
Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil. Curitiba: Ibpex, 2015.
Disponível em:
http://www.abed.org.br/censoead2014/CensoEAD2014_portugues.pdf Acesso em 21
fev. 2016.
BRASIL. Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema
Universidade Aberta do Brasil - UAB. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5800.htm Acesso
em 18 fev. 2016.
BRASIL. Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o artigo 80 da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília,
DF, 20 dez. 2005. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato20042006/2005/Decreto/D5622.htm >. Acesso em: 18 fev. 2016.
BRASIL. Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010. Dispõe sobre a universalização das
bibliotecas nas instituições de ensino do País. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12244.htm Acesso em
25 fev. 2016.
BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Universidade Aberta do Brasil. Sobre a UAB. Brasília: [s.n.], 201-?Disponível em:
http://www.uab.capes.gov.br/index.php/sobre-a-uab Acesso em 12 fev. 2016.
CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA. 2010. Disponível em:
http://www.cfb.org.br. Acesso em: 28 fev. 2016.
LANDIM, C. M. F. Educação a distância: algumas considerações. Rio de Janeiro.
1997.

RUSSO, M.; FONSECA, M. V. A.; BARBALHO, C. R. S. Formação em
biblioteconomia a distância: a implantação do modelo no Brasil e as perspectivas
para o mercado de trabalho do bibliotecário. Inf. & Soc.:Est., João Pessoa, v.22, n.3,
p. 61-81, set./dez. 2012. Disponível em:
www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/download/14387/8601 Acesso em 12 fev.
2016.

A LACUNA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SERGIPANAS NA
INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO PARA
CUSTÓDIA DE FONTES PRIMÁRIAS E OBRAS RARAS
Shirley dos Santos Ferreira1
Glêyse Santos Santana2
Valéria Aparecida Bari3
RESUMO:
Este artigo discute a estratégia da busca de documentos primários e obras raras, assim como a utilização
de diferentes suportes de informação documental e sua relevância para o desenvolvimento de pesquisas
biobibliográficas, na situação de inadequação ou precarização das unidades de informação voltadas para
sua cutódia, no Estado de Sergipe. A pesquisa, denominada “Circunstanciação Biobibliográfica de
Clodomir de Souza e Silva: Pesquisa em Acervos Documentais Públicos e Privados do Estado de
Sergipe”, iniciou-se por meio da abertura do Grupo de Pesquisa em Leitura, Escrita e Narrativa (PLENA).
A ênfase da observação científica se deu nessa pesquisa pela prospecção de dados do biobibliografado,
Clodomir de Souza e Silva, contextualizando sua vida, obra bibliográfica e seu modo de produção. Como
conclusões finais, afirma-se a lacuna das políticas públicas, a deficiência das unidades de informação
custodiadoras e a importância dos profissionais de Informação, como Bibliotecários, Documentalistas,
Arquivologistas, Gestores da Informação, entre outros, se faz sentir na lacuna entre os produtos e serviços
informacionais possíveis, desejáveis, ideais e o que se encontra na realidade.
Palavras-chave: Políticas Públicas - Informação Documental. Obras Raras – Tratamento Documental.
SILVA, Clodomir de Souza e.
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INTRODUÇÃO
O projeto Circunstanciação Biobibliográfica de Clodomir de Souza e Silva:
Pesquisa em Acervos Documentais Públicos e Privados do Estado de Sergipe,
viabilizará a o acesso e a consulta de documentação primária e obras sobre a vida
pública, privada e produções próprias do biobibliografado, no sentido de fixar
historicamente a relevância do mesmo, como patrimônio histórico de toda a comunidade
do estado de Sergipe. A superação dos problemas relativos à fragilidade dos atuais
suportes dessa documentação e da dificuldade em sua consulta proporcionará a toda a
população o acesso à leitura dos mesmos, seja ela motivada por ensino e pesquisa, seja
por demandas e buscas de conhecimentos ou gosto pela leitura. Este será o projeto
inaugural do Grupo de Pesquisa em Leitura, Escrita e Narrativa: Cultura, Mediação,
Apresentação Gráfica, Editoração, Manifestações (PLENA).
A principal vocação deste projeto é o desenvolvimento de ações especializadas
da Biblioteconomia e Documentação, como vertentes e práticas profissionais da Ciência
da Informação, garantindo a efetividade da tríade Ensino/Pesquisa/Extensão, aos
discentes e comunidade em geral. No entanto, ao iniciar a sondagem de campo, houve a
importante

constatação

da

lacuna

das

políticas

públicas

sergipanas

na

institucionalização de unidades de informação para custódia de fontes primárias e obras
raras. A experiência da frequência e utilização dos produtos e serviços das unidades de
informação que custodiam as fontes documentais buscadas foi então a inspiração para o
desenvolvimento desta comunicação científica.

O amadurecimento da Ciência da

Informação no estado de Sergipe ocorrerá em um esforço articulado, cuja importância
da Universidade é inconteste, mediante o vácuo acadêmico e profissional em que se
encontra o estado e que lhe compromete a inserção numa economia progressivamente
voltada para a informação.
Ou seja, a melhoria da qualidade de vida do estado também está vinculada a
uma consolidação das profissões especializadas, das quais a Biblioteconomia e
Documentação tem a virtude de potencializar o fluxo informacional da sociedade como

um todo, gerando formação e know-how por vinculação direta aos seus objetivos
sociais.
Partindo desta constatação que o presente trabalho verificou a importância das
unidades de informação voltadas para a custódia da documentação primária e obras
raras, para preservação e difusão da memória e cultura de um povo, relatando um pouco
sobre as características de cada instituição, conceituando-as para um melhor
entendimento, falando um pouco das instituições que foram consultadas, sua história,
suas principais características e quais seus principais suportes informacionais. Mais do
que meros edifícios, bancos de dados ou outra sorte de coleções geridas, estas
instituições promovem o encontro da intelectualidade passada e presente, ajudando a
preservar a identidade e construir um arcabouço de conhecimento enriquecido pelas
ideias e culturas locais.
Contudo, as políticas públicas não priorizam a formação de equipes
profissionais, a dotação orçamentária, a atualização das tecnologias empregadas. Dessa
forma, a evolução de levantamentos documentais se dá de forma heterogênea no Estado
de Sergipe, sendo que as unidades de informação evoluem em consequência do
estabelecimento de parcerias com a esfera privada, suprindo parcialmente e de modo
não-padronizado os produtos e serviços documentais públicos.

1 IDENTIFICAÇÃO DE CLODOMIR DE SOUZA E SILVA COMO
BIOBIBLIOGRAFADO
Clodomir de Souza e Silva, filho de Eugênio José da Silva e Dona Argemira de
São Pedro e Silva, nasceu no dia 20 de fevereiro de 1892, em Aracaju, fez seus estudos
no Atheneu Sergipense, onde futuramente seria professor adjunto da cadeira de
Português. Na época em que era estudante do Atheneu Sergipense fez parte da equipe
Editorial do jornal Necydalus, jornal literário e semanal do órgão dos estudantes, do
Colégio Atheneu Sergipense, que foi editado de 1909 a 1911, Clodomir Silva assumiu a

redação no dia 25 de agosto de 1910, quando seu amigo Gentil Tavares da Mota estava
encerrando seus estudos.
Clodomir Silva não trabalhou apenas neste jornal, também atuou no Correio de
Aracaju, no qual foi diretor e redator, de 1911 a 1918, fez parte também do Sergipe
Jornal, onde também foi redator, trabalhou na A Folha, nesta foi diretor. Entre os
diversos jornais e periódicos que trabalhou pode-se citar: O Tagarella, A Rua, A
Trombeta, O Espião, Vida Sergipana, Heliantho e A Semana. Fez uso dos pseudônimos:
“Essille” e “João das Cubas”.
Com apenas 25 anos, Clodomir Silva foi aceito para a Loja Maçônica Capitular
Cotinguiba, na qual chegou ao grau máximo. Dentro da Loja Maçônica, era Orador da
Liga Sergipana Contra o Analfabetismo. Na carreira pública, foi deputado estadual de
1920 a 1925. Em sua primeira legislatura foi eleito segundo secretário da mesa.
Clodomir Silva foi casado com Ana Araújo. Ingressou no curso de Ciências Jurídicas e
Sociais na Universidade de Recife, onde se tornou bacharel em 1923. Foi professor,
jornalista, escritor, folclorista, orador e advogado. Integrou a primeira geração do
Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), assim como foi um dos
fundadores da Academia Sergipana de Letras (ASL) onde ocupou a cadeira nº13, que
teve como patrono Frei Santa Cecília.
Com o seu desaparecimento no final dos anos 1930, é de se supor que
pouquíssimas pessoas da atualidade privaram de sua companhia e amizade. Igualmente,
sua existência como cidadão produtivo já não é visível, não havendo registros em
documentos correntes ou em recentes bancos de dados. Então, onde poderemos
encontrar Clodomir Silva? A resposta é simples: nos documentos primários e
secundários que foram correntes em sua época que, pela antiguidade, não possuem
quase nenhum tipo de tratamento temático, informacional, ou quantidade de exemplares
representativa. A pesquisa em documentação primária e secundária neste caso se dá por
“varredura”, isto é, a leitura integral de diversos documentos, em busca dos vestígios de
sua produção e registros.
Assim, o projeto de pesquisa não tem apenas o objetivo de recolher e digitalizar
as obras literárias de Clodomir Silva. Seu livro mais famoso, Minha Gente, obra que a

pesquisadora Valdevania Freitas dos Santos Vidal (2008, p.11), sintetiza da seguinte
forma:
Uma catalogação de todos os textos apresentados em conferências, na sua
grande maioria, referentes às questões folclóricas, que foram publicados nos
jornais de Aracaju, e após junção de outros registros foi possível sua
publicação, em 1926, sob o mando do Presidente Graccho Cardoso, sendo
impresso pela Empresa Gráfica Editora Paulo, Pongetti & Cia, do Rio de
Janeiro.

Outra obra do intelectual pesquisado é Álbum de Sergipe. Segundo a
pesquisadora Valdevania Freitas dos Santos Vidal (2008, p.10) esta obra foi publicada
em 24 de Outubro de 1920, por ocasião da comemoração do primeiro centenário da
Emancipação Política de Sergipe, livro que se tornou referência para os estudos
sergipanos.
Porém, como as fontes de informação sobre Clodomir Silva são diversificadas, é
necessário que a varredura compreenda diferentes unidades de informação, com a
característica comum da custódia de documentos primários e obrar raras,
correspondentes ao período de vida de Clodomir Silva e estudos posteriores a sua
morte. Ou seja, uma pesquisa que se inicia na década de 1890, seguindo até os dias de
hoje, com a maior concentração de originais no período de 1909 (cujo marco é o início
da produção de Clodomir Silva no jornal Necydalus) até o ano de 1930 (seu
falecimento).
O projeto de pesquisa tem se dedicado também a buscar textos publicados em
jornais, entrevistas dadas a jornais de outros estados, discursos proferidos em festas,
visto que ele era orador da Liga Sergipana Contra o Analfabetismo, importante ação da
Loja Maçônica Contingiba, publicações nos mais diversos jornais e revistas sergipanas.
O projeto também recolherá materiais que falem sobre ele e para atingir tal propósito,
estará pesquisando nas instituições culturais sergipanas detentoras das fontes
documentais que falam de e sobre Clodomir Silva.
Quando temos a presença do profissional da informação na instituição
custodiadora, poderemos fazer uso dos catálogos e índices, bancos de dados, sites e
blogs destas instituições. Porém, o contexto da Ciência da Informação em Sergipe ainda
se encontra em desenvolvimento, e o número de profissionais especializados nos

quadros dessas importantes instituições é muito pequeno. As instituições culturais que
iremos pesquisar seus acervos, serão relacionadas a seguir. Iremos falar um pouco de
cada instituição, sua fundação, qual seu tipo de acervo, a forma de busca e recuperação
da informação.
2 METODOLOGIA DA PESQUISA POR MEIO DA IDENTIFICAÇÃO E
CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE INFORMAÇÃO CUSTODIADORAS
As unidades de informação que custodiam documentação primária ou obras
raras devem possuir características singulares, como: formação de equipe especializada
multidisciplinar, adequação de instalações físicas, cultura de utilização de equipamentos
de segurança individual (EPI), recursos de segurança patrimonial e também a
diversificação de reprodução e guarda, aplicação eficiente de recursos das Tecnologias
da Informação e Comunicação (TIC). Contudo, a situação real de arquivos públicos,
arquivos privados, bibliotecas públicas, acervos privados e pessoais, entre outras
unidades de informação voltadas para a custódia de documentos primários e obras raras
normalmente não corresponde a estas características. A situação em Sergipe ainda
denota a lacuna das políticas públicas, agravando a defasagem entre a situação ideal e a
precária realidade desta custódia.
Desse modo, a metodologia buscou o levantamento das condições ideais de
implantação dessas unidades de informação, fazendo uso dos principais autores da
Ciência da Informação e da Documentação, para então buscarmos estas características
junto as instituições custodiadoras dos documentos relevantes à Biobibliografia
pesquisada em campo.
Segundo Heloísa Liberalli Bellotto, em sua importante obra Arquivos
Permanentes: tratamento documental, que em seus primeiros capítulos apresenta as
principais diferenças de Bibliotecas, Museus e Arquivos e Centros de Documentação.
Estas unidades de informação têm responsabilidade no processo de recuperação da
informação, em benefício da divulgação científica, tecnológica, cultural e social,

cultural e social, bem como do testemunho jurídico e histórico (BELLOTTO, 2006,
p.36).
Assim, estas instituições não tem apenas a função de armazenar a informação,
elas também são responsáveis por possibilitar a recuperação da informação para que
possa servir de fonte para os pesquisadores, ou seja, estas instituições precisam
preocupar-se além de armazenar, também criar instrumentos eficazes na busca e
recuperação da informação desejada, como por exemplo, catálogos, impressos ou
digitais, com diversas “entradas”, ou seja, pistas para a recuperação da informação
desejada, seja ela de natureza primária ou secundária. Quanto mais instrumentos de
recuperação sejam disponibilizados, mais eficiente e eficaz será a recuperação da
informação.
Para conceituarmos as instituições, também se faz importante definir o que seria
considerado “documento”. Usando como referência Bellotto (2006, p. 36), que se baseia
nos princípios apregoados por Paul Otlet, define-se o documento como elemento
gráfico, iconográfico, plástico ou fônico que é passível de suportar o registro de uma
informação. Ou seja, pode ser o livro, uma tela, a fotografia, o filme, o disco, um jornal,
uma carta ou outra modalidade de correspondência, documentos probatórios ou
diplomáticos (como certidões, escrituras, registros), dentre uma infinidade de materiais
e objetos, que segundo a autora acima citada seja gerado por motivos funcionais,
jurídicos, científicos, técnicos culturais ou artísticos, pela atividade humana. Na
definição de Marilena Leite Paes:
ARQUIVO – é a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria
textuais, criados por uma instituição ou pessoa, no curso de sua atividade, e
preservados para a consecução de seus objetivos, visando à utilidade que
poderão oferecer ao futuro.
BIBLIOTECA – É o conjunto de material, em sua maioria impresso, disposto
ordenadamente para estudo, pesquisa e consulta.
MUSEU – É uma instituição de interesse público, criada com a finalidade de
conservar, estudar e colocar à disposição do público conjuntos de peças e
objetos de valor cultural.
Observa-se, então, que a finalidade das bibliotecas e dos museus é
essencialmente cultural, enquanto a dos arquivos é primordialmente
funcional, muito embora o valor cultural exista, uma vez que constituem a
base fundamental para o conhecimento da história. (PAES, 2006, p. 16)

Arquivos são instituições que tem como função armazenar ordenadamente
fundos e séries documentais, que são o resultado da relação entre o Estado, as
Instituições e a População, servida dentro de sua jurisdição ou área de atuação. Ou seja,
os documentos de arquivos são produzidos para provar, testemunhar, com unicidade e
legitimidade, para finalidade administrativa ou probatória. Porém, após a finalização de
sua função ou efeito, os documentos podem ser fontes de outras informações, que não
fazem parte de seus objetivos administrativos e probatórios originais, mas que vão
compor o contexto social de um momento histórico onde foram gerados e identificar os
atores sociais envolvidos. Chamamos estes documentos de “permanentes”, e são
aqueles que se preservam após o término de suas funções administrativas.
Outra instituição custodiadora de documentos que também merece ser definida é
a Biblioteca, que na visão de Edson Nery da Fonseca, que utiliza o Aurélio, define
como: Coleção pública ou privada de livros e documentos congêneres organizados
para estudo, leitura e consulta (2007, p.48). A Biblioteca é uma unidade de informação
que pode tratar os livros como fonte primária e secundária, em conformidade com a sua
raridade, organicidade e função específica dentro de um acervo ou fundo, por meio da
Política de Desenvolvimento de Coleção. Assim, se faz imprescindível a presença de
bibliotecários na gestão de acervos diversificados, para que não sejam confundidos entre
si os seus procedimentos de gestão. Do contrário, fundos documentários antigos e obras
raras podem ser confundidos com fontes de pesquisa secundárias, que atingem a
obsolescência. Então, ocorre o descarte e a perda permanente de informação documental
relevante, e se perdem segmentos da memória coletiva de uma comunidade ou
população.
Segundo Jacques Le Goff, a memória é a propriedade de conservar certas
informações, propriedade que se refere a um conjunto de funções psíquicas que permite
ao indivíduo atualizar impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas como
passadas (LE GOFF, 1994). A memória se constitui como alicerce da História, sendo
uma fonte geradora de informação e conhecimento para que se possa analisar a
realidade presente, por meio de analogias com as experiências passadas. Então, quando
um segmento de registros documentais se perde, podemos perder elementos

informacionais, conhecimentos, tradições, participações, enfim, perde-se a voz e o
protagonismo dos grupos sociais que tiveram ali seu conhecimento registrado.
Dessa forma, as unidades de informação voltadas para a custódia de
documentação primária ou obras raras poderiam e deveriam ser alvo de políticas
públicas específicas. Porém, o levantamento dos fulcros legais não corresponde às
necessárias aplicações de políticas públicas.
No Estado de Sergipe, a legislação específica criou o Sistema Estadual de
Arquivos de Sergipe (SINEAR) por meio da Lei nº 2.202 de 20 de dezembro de 1978.
A princípio era composto pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta do
estado, mas deixava aberta a possibilidade de integrar também os arquivos judiciário e
legislativo, bem como os municípios, o que se daria por Decreto do Poder Executivo ou
a partir de convênios com os poderes interessados. No entanto, a realidade dos arquivos
de caráter público do Estado de Sergipe denota a ausência de políticas públicas, sendo
que a maior parte da informação documental é recuperável apenas por meio de
Arquivos de caráter público geridos por fundações e entidades privadas.
Da mesma forma, a Lei no. 6580 de 6 de abril de 2009, dispõe sobre a criação da
Política Estadual do Livro, especificando entre suas diretrizes: implantar e ampliar
bibliotecas públicas em todo o Estado. Passados oito anos de sua promulgação, o que
se verifica é o encolhimento do Sistema Estadual de Bibliotecas de Sergipe, com a
perda completa do quadro de Bibliotecários do Estado e a gestão leiga das poucas e mal
equipadas Bibliotecas Públicas Estaduais. Mediante este exemplo de aplicação da
gestão pública, as Bibliotecas Municipais vão perdendo seus profissionais
Bibliotecários, em favor da nomeação de leigos, em todo o Estado de Sergipe. Em
consequência deste contexto, a documentação arquivística pública e obras rara
custodiadas por estas instituições tem sofrido danos materiais que podem ser
considerados irrecuperáveis. Porém, a ausência de profissionais especializados nestas
unidades de informação, além de prejudicar a conservação, a representação descritiva e
temática, a indexação e a recuperação da informação documental, também prejudica o
diagnóstico da situação geral dos acervos.

3 AS UNIDADES DE INFORMAÇÃO SERGIPANAS VOLTADAS PARA A
CUSTÓDIA DE ACERVOS DOCUMENTAIS PRIMÁRIOS E OBRAS RARAS
A primeira instituição pesquisada, como custodiadora de documentos primários
e obras raras referentes ao Biobibliografado foi o Instituto Histórico e Geográfico de
Sergipe (IHGSE). Como particularidade, o IHGSE foi fundado por um grupo de
intelectuais, dentre os quais figurava o próprio Clodomir Silva. Foi, durante muito
tempo, o templo cultural por excelência (BARRETO, 1994, p.264). Fundado em 1912,
o IHGSE é uma célula estadual do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)
localizado no Rio de Janeiro (MAYNARD, 1998, p.134). Como podemos perceber
pelas citações de diferentes especialistas, esta instituição é de fundamental importância
para a preservação e divulgação da história, da cultura de Sergipe, o site da instituição o
define da seguinte forma:
O IHGSE, carinhosamente referido por alguns dos seus sócios como "A Casa de
Sergipe", foi criado como uma associação civil sem fins lucrativos, no sentido de zelar
pela memória do Estado, coletando documentos, discutindo problemas culturais e
produzindo saber através de sua Revista publicada desde 1913 (IHGSE, 2016). Tem
como objetivo preservar a memória do Estado, coletando diversos documentos, dos
mais variados suportes, sendo que a instituição possui uma biblioteca, um arquivo, um
museu e uma pinacoteca para abrigar e divulgar os bens culturais do estado. Ainda
utilizando o site como referência, ele menciona que o seu acervo da instituição é
diversificado, possuindo:
[...] livros, periódicos, jornais, documentos manuscritos, fotografias, móveis e
objetos com significado histórico e mais de uma centena de quadros
representativos das artes no Brasil e em Sergipe. (IHGSE, 2016)

Em relação a sua biblioteca, o site do IHGSE relata que seu acervo é de
aproximadamente 43.000 volumes de livros e de periódicos, dos quais 9.247 pertencem
à sessão de Documentação Sergipana. Faz parte também da biblioteca a hemeroteca,
com mais de 1.000 volumes de jornais (IHGSE, 2016). Para ser ter acesso a estes
materiais, o pesquisador pode fazer a busca nos catálogos impressos da instituição ou

através do catalogo online da biblioteca, anotar o número de chamada da obra desejada
e em seguida solicitar aos funcionários no balcão da instituição.
Em relação à hemeroteca, a mesma possui coleções raras de jornais e outros
periódicos publicados em Sergipe, nos séculos XIX e XX. Como medida de preservação
de alguns desses jornais, o IHGSE em parceria com a PETROBRAS digitalizou 480
volumes de jornais e disponibilizaram para aquisição de interessados, por meio de
reprodução em mídia portabilizável. Atualmente, a disponibilização é feita por gravação
em Compact Disk (CD), que pode ser adquirida pelo pesquisador, caso o mesmo queira
ter em seu acervo pessoal ou pode pesquisá-lo nos computadores disponíveis no
IHGSE. Em relação ao arquivo do IHGSE, seu acervo foi constituído, segundo o site:
[...] por documentos recebidos no curso de suas atividades, guardados em 328
caixas. Aí estão à disposição dos consulentes inventários, documentos
particulares de intelectuais falecidos, entre os quais Armindo Guaraná,
Manoel dos Passos de Oliveira Teles, José Calazans Brandão da Silva, entre
outros. Compõem essa documentação inclusive milhares de cartas e centenas
de fotografias. (IHGSE, 2016)

Como é possível perceber, o arquivo possui um importante acervo de fontes
primárias que, segundo Vieira (2014, p.137-138) são

produzidas pelo autor, com

informações novas ou interpretações de ideias já conhecidas, ou seja, fontes ricas para a
construção de novos saberes.
A Academia Sergipana de Letras (ASL), é mais uma das organizações que
pesquisaremos seu acervo A ASL é uma instituição sergipana sem fins lucrativos,
reconhecida de utilidade pública municipal, que nasceu com a finalidade de cultivo e o
desenvolvimento das letras em geral e colaborar na elevação das artes e cultura do
Brasil e de modo particular, em Sergipe. Sua criação foi iniciativa do poeta Antônio
Garcia Rosa e outros intelectuais sergipanos, entre eles, Clodomir Silva, que ocupou a
cadeira 13. Inicialmente a ASL era denominada A Hora Literária, uma instituição
recreativa, fundada em 1º de abril de 1919, depois transformada em sociedade literária
de caráter acadêmico, autônoma, por decisão da Assembleia Geral de 17 de julho de
1927 (NASCIMENTO, 2005, s/p). A Hora Literária tinha por objetivos a promoção do
estudo; o envolvimento intelectual do cidadão e a difusão do pensamento.

No dia 1º de junho de 1929, A Hora Literária evolui para ASL, com 16 cadeiras
para os sócios acadêmicos. Posteriormente a ASL passou a possuir 40 imortais,
seguindo o exemplo da Academia Brasileira de Letras (ABL). A ASL desenvolve as
atividades de palestras, cursos, concursos literários, seminários e a publicação da
Revista e de livros de autores sergipanos. Promove a preservação e a divulgação da
literatura e outras manifestações cultural, ela mantém intercambio com sociedades
culturais brasileiras e estrangeiras, com o objetivo do desenvolvimento cultural do povo
sergipano.
O exemplo dessa atividade é a parceria com a Universidade Federal de Sergipe
(UFS), por meio de convênio estabelecido com o Departamento de Ciência da
Informação (DCI), com o qual tem um projeto de extensão denominado: Espaço Para a
Socialização Coletiva do Conhecimento: Biblioteca da Academia Sergipana de Letras,
com a

finalidade de organizar a Biblioteca da Academia Sergipana de Letras,

conforme orientam as normas da Biblioteconomia, ou seja, catalogando, classificando,
indexando, para posteriormente abrir seu acervo para uso de diferentes perfis de leitores
interessados. Além da população e dos estudantes de nível médio, pesquisadores das
áreas de Ciências Humanas, História, Ciências Sociais Puras e Aplicadas, pois em seu
acervo há obras importantes e raras, tanto de intelectuais sergipanos como de autores
nacionais e internacionais. No acervo da biblioteca da ASL, encontram-se obras
importantes sobre Sergipe, como por exemplo, Laudas da História do Aracaju, de
Sebrão Sobrinho, publicações do Movimento Cultural de Sergipe, movimento este
idealizado por José Augusto Garcez, que objetivava publicar autores sergipanos que não
tinham condições financeiras para tal.
Em seu acervo também há publicações “sobre” e “de” Clodomir Silva, como por
exemplo os exemplares de Minha Gente de 1930 e 1962, publicados na época pela
Livraria Regina, uma importante livraria e editora e que foi responsável por publicar
boa parte das obras dos intelectuais de Sergipe nos anos 1930 a 1960.
Voltando ao acervo riquíssimo da ASL, ele detém também as revistas da própria
academia, da ABL, do IHGS, obras de Tobias Barreto, do Antropólogo Felte Bezerra,
da historiadora e professora Maria Thétis Nunes, exemplares do também historiado Luiz

Antônio Barreto, publicações da Fundação Biblioteca Nacional (FBN), obras da Editora
UFS, entre outras preciosidades bibliográficas, de tamanha importância para a
preservação da memória e cultura de Sergipe. A sede da Academia Sergipana de Letras
fica situada na Rua Pacatuba, nº288, centro de Aracaju- SE.
Outra instituição que tem seu acervo pesquisado pelo projeto de pesquisa é o
Palácio-Museu Olímpio Campos (PMOC), que abriga em suas instalações a Biblioteca
Vice-Governador Manoel Cabral Machado. Segundo o site da instituição:
[...] um dos mais importantes patrimônios do estado. Idealizado na época do
Brasil Império, inicialmente, pelo então Presidente de Sergipe, Dr. Salvador
Correia de Sá, em 1856, o “Palácio Provincial” seria criado para funcionar
como sede do Governo do Estado e residência do governador na capital
sergipana, tendo em vista que a mesma já havia sido transferida de São
Cristóvão para Aracaju. [...] Somente em 12 de julho de 1954, através da Lei
nº 575, no governo de Arnaldo Garcez, o casarão foi denominado “Palácio
Olímpio Campos”, em homenagem ao jornalista, professor e sacerdote
Monsenhor Olympio de Souza Campos, cuja personalidade política ganhou
destaque em todo território nacional, especialmente como deputado federal,
presidente do estado e senador, até meados de 1906 – ano do seu falecimento.
Mais de cento e vinte anos após a sua inauguração, em 1985, o Palácio
Olímpio Campos foi tombado, através do decreto nº 6.818 de 28 de janeiro,
por ser um dos mais significativos monumentos da arquitetura oficial e
importante referencial da história política e da cultura sergipanas.
(PALÁCIO, 2016)

Ainda utilizando informações do site do PMOC, esta instituição:
Possui áreas de acesso público, que contam a história política e cultural do
monumento e da República de Sergipe, e áreas de acesso restrito, que
funcionam para a administração do palácio, reuniões de trabalho e
solenidades com autoridades. [...]. Além disso, o Palácio-Museu Olímpio
Campos promove eventos abertos ao público, a exemplo de exposições
fotográficas, mostras de artistas, lançamentos de livros, entre outros. O novo
projeto disponibiliza também serviços de guia para visitação, curadoria,
pesquisa, documentação histórica, cafeteria e livraria etc. (PALÁCIO, 2016)

A Biblioteca Vice-Governador Manoel Cabral Machado, sediada no PMOC, foi
inaugurada no ano de 2009, após falecimento do intelectual que a batizou, para abrigar a
biblioteca pessoal do político, escritor Manoel Cabral Machado, um acervo com mais de
5.000 obras, do mais variado gênero literário, literatura nacional e estrangeira, dos mais
diversos assuntos, entre eles, Filosofia, Direito, Sociologia, História, com autores
sergipanos, sobre a história de Sergipe, obras sergipanas que podem ser consideradas
raras, exemplo é o Dicionário Bio-Bibliográfico de Armindo Guaraná, uma importante,

obra que versa da biografia de importantes personagens de Sergipe. O acervo ainda
possui periódicos locais e nacionais.
O site do PMOC possui uma biblioteca virtual para pesquisas dos livros, obras
raras e documentos históricos catalogados e disponíveis para leitura na Biblioteca ViceGovernador Manoel Cabral Machado. Nesta seção, também podem ser feitos downloads
de vídeos e arquivos digitalizados sobre ex-governadores de Sergipe, Manoel Cabral
Machado e sobre o próprio Palácio Olímpio Campos. (PALÁCIO, 2016))
O Arquivo Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (AJ-TJSE)
que também faz parte das instituições pesquisadas pelo projeto, foi fundado no ano de
1984, sua sede foi inaugurada em 2005, nos padrões da arquivologia contemporânea,
que conforme menciona o site da organização:
Sua estrutura orgânica foi criada pela Lei Nº 3098, de 09 de dezembro de
1991, ratificando as finalidades de recolher, selecionar, classificar, preservar
e gerenciar o patrimônio documental do Poder Judiciário de Sergipe. [...] O
Arquivo Geral do Judiciário está subordinado à Secretaria Judiciária da
Presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe. É composto pela Chefia e três
Divisões: Divisão de Recuperação e Consulta Documental, Divisão de
Avaliação Documental, Divisão de Memória Judiciária. (ARQUIVO, 2016)

Segundo este pronunciamento institucional citado, o AJ-TJSE tem por função
preservar o patrimônio documental que se relacione com a vida judiciária de Sergipe.
Nesta instituição pode-se ter acesso por exemplo, a Provisão de Advogado de Clodomir
Silva, que preserva além das informações probatórias, a caligrafia e assinatura do
intelectual sergipano pesquisado.
O Centro de Educação e Memória Atheneu Sergipense (CEMAS) também se
inclui entre as instituições pesquisadas, é uma unidade de informação especializada que
parte da necessidade de preservar o patrimônio arquivístico do Colégio Atheneu
Sergipense, fundado em 1870 e pelo qual formaram-se os quadros intelectuais
sergipanos do início do séc. XX. Porém, como observou Alves no início do séc. XXI
(2005,p. 01), constatei que os documentos mais antigos apresentavam-se em
deterioração progressiva, bastante descuidados e relegados a condições insalubres de
conservação. Então, na última década, uma ação profissional tem se desenvolvido para
preservar e tratar as importantes peças documentais custodiadas, buscando apoio da

esfera privada.

No arquivo do CEMAS pode-se encontrar as seguintes séries

documentais administrativas, que adquiriram caráter permanente:
Atas - contém atas diversas, destacando as Atas da Congregação do Atheneu
Sergipense; Atas de Exames; e Atas Incineração. Atestados médicos - contém
atestados médicos, em sua maioria de alunos, justificando suas faltas nas
aulas e exames. Boletins - contém Boletins diversos a exemplo dos Boletins
de Prova Oral, Boletins de Prova Final, Boletins do Curso Ginasial e
Complementar. Cadernetas - contém Cadernetas das diversas séries ou
turmas e disciplinas do Atheneu Sergipense com destaque das Cadernetas do
Curso Ginasial, do Curso Científico e do Curso Complementar de Medicina e
Direito. Correspondências - expedidas e recebidas (as subséries) - contém as
correspondências expedidas e recebidas pelo Atheneu Sergipense, ofícios e
telegramas, bem como os Livros de Ofícios, com as cópias das
correspondências expedidas. Exames e concursos - contém documentos
ligados aos exames de admissão no Atheneu, a exemplo de pedidos para a
inscrição nos exames ou justificando a ausência nos mesmos. Além destes
encontram-se documentos ligados aos relatórios de concursos realizados pela
instituição. Imprensa - contém recortes de jornais com notícias sobre o
Atheneu Sergipense. Livros de Ponto - contém documentos como os Livros
de Ponto dos Professores e de Funcionários. Livros de Registro e Matrículas contém livros que registram variadas situações como Livros de Registros dos
Alunos, Livro de Registro dos Leitores da Biblioteca. Matrículas e
transferências - Contém basicamente, Livros de Matrículas dos Alunos do
Atheneu Sergipense. (ALVES, 2005, p.02-03)

Uma variedade de documentos que contam, no decorrer do tempo, a história da
escola, por meio da informação documental que pode ser recuperada, mesmo que fora
dos objetivos e efeitos originais de cada documento primário. Por meio desta
documentação, por exemplo, é possível reconstruir o contexto onde se educou e as
atividades escolares de que participou Clodomir Silva, que foi aluno e posteriormente
professor desta importante instituição escolar.
O CEMAS inicialmente foi apresentado como um projeto, que na palavra da
professora e pesquisadora responsável, a Doutora Eva Maria Siqueira Alves,
[...] foi apresentado em 2005 o projeto denominado “Centro de Educação e
Memória do Atheneu Sergipense - CEMAS", aprovado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Sergipe (a extinta FAP-SE, hoje Fundação
de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe –
FAPITEC-SE), contemplando alunas bolsistas de Iniciação Científica Júnior
(FUNTEC/SE/CNPq). O mesmo apresentava como objetivos realizar o
levantamento e a catalogação das fontes documentais produzidas pelo
Atheneu Sergipense, no período de 1870 a 1950 e a realização de uma
exposição comemorativa dos 135 anos de história do Atheneu Sergipense.
(ALVES, 2009, s/p)

Como é possível perceber, esta ação preocupou-se em catalogar a documentação
produzida pela escola, num período, para que assim possa ser possível a pesquisa por
parte dos interessados nesta documentação. O trabalho não se limitou apenas a
catalogação, na fala de Alves: O trabalho não para. Atividades como a digitalização do
acervo documental a fim de manter conservados os originais e facilitar o acesso dessa
documentação aos pesquisadores. A pesquisadora ainda ressalta o que já foi
mencionado anteriormente sobre a questão de preservação da documentação escolar,
que para ela. É importante ressaltar que a conservação dos documentos históricos
produzidos pelas instituições escolares é fundamental não só para a memória da
escola, mas também para memória daqueles que por ela passaram (ALVES, 2009, s/p).
Após um período de um ano e cinco meses de prospecção de documentos que
deveriam ter sido adequadamente custodiados, se tem como resultado de grandes
esforços uma coleta fragmentária, muitas vezes em condições precárias de manuseio e
leitura. Apesar da extrema importância social de Clodomir Silva, perde-se a identidade
do Catedrático, Advogado, Geólogo, Jornalista, Folclorista, Animador Cultural e
ativista dos direitos humanos, devido à perda de segmentos dos registros de seu
trabalho, por descaso das autoridades e falta de investimentos nas unidades de
informação que custodiam acervos da chamada Documentação Sergipana.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O projeto Circunstanciação Biobibliográfica de Clodomir de Souza e Silva:
Pesquisa em Acervos Documentais Públicos e Privados do Estado de Sergipe amplia a
abrangência dos serviços do Laboratório de Preservação e Memória (LAPME/UFS) de
forma ilimitada, já que se planeja o acesso online de reproduções legíveis de todo o seu
quadro documental raro, hoje disperso e inacessível aos interessados.
Além do indiscutível valor dos documentos envolvidos no projeto, por sua
antiguidade e raridade, vale à pena frisar a importância dos mesmos, como portadores
de conceitos e ideias que necessitam de resgate e inserção nos discursos científicos da
atualidade. A perda da memória também significa a perda da identidade e a sujeição a

esquemas de pensamento hegemônicos, muitas vezes alienígenas a realidade local, que
vão se sobrepondo como referenciais únicos, mediante a perda da produção intelectual
local.
O trabalho de sondagem de campo nos ajuda a refletir sobre o potencial de
mediação de leitura da Documentação Sergipana, assim como da recuperação da
informação documental sergipana para todas as finalidades a que se destinam os fundos
documentais e coleções raras que deveriam ser alvo de políticas públicas condizentes a
sua importância. Assim, como conclusão emanada deste procedimento científico em
progresso, podemos afirmar que a importância dos profissionais de Informação, como
Bibliotecários, Documentalistas, Arquivologistas, Gestores da Informação, entre outros,
se faz sentir na lacuna entre os produtos e serviços informacionais possíveis, desejáveis,
ideais e o que se encontra na realidade.
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Biblioteca digital para crianças e competência informacional infantil:
desafios e perspectivas
Niliane Cunha de Aguiar1
RESUMO: O rápido e constante desenvolvimento tecnológico atinge também as crianças da
denominada sociedade da informação, que passam a ser incluídas nos estudos nacionais
sobre o uso das tecnologias da informação e comunicação por domicílio. Em um contexto mais
específico, observa-se que os recursos utilizados nas bibliotecas digitais também passaram a
ser usados por esse público, exigindo deste o que se pode chamar de competência
informacional infantil. O presente artigo aborda as bibliotecas digitais e a competência
informacional para crianças destacando a experiência da International Children’s Digital Library
- ICDL.
Palavras-chave: Biblioteca Digital. Crianças. Competência Informacional Infantil. International
Children’s Digital Library – ICDL.

1. Introdução
O processo de globalização direcionou a sociedade para o novo paradigma
informacional (CASTELLS, 1999) que, por sua vez, passou a exigir novas
competências e habilidades para lidar com a informação. E neste contexto,
segundo Pinheiro & Nascimento (2001), uma vez inserido nesse processo, o
ser humano, tem se tornado sedento por conhecimento, tendo em vista que a
sociedade de informação espera dos indivíduos uma postura pró-ativa diante
do processo de geração, transferência e recepção da informação.
As crianças de hoje em dia, ou os “nativos digitais” denominação criada por
Prensky (2001) - já nascem nesta realidade, estando mais inseridas no
contexto do uso cotidiano das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TICs) que as gerações anteriores. Assim, novos produtos e serviços de
informação surgem ou se adaptam para atender esse público, a exemplo dos
sites e redes sociais2 voltados para crianças ou mesmo os sistemas de busca
infantis.3
Entendendo que os usuários dos sistemas de informação possuem o
papel central nas preocupações contemporâneas da ciência da informação
1
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como explica Figueiredo (1994) e que as necessidades informacionais dos
usuários conforme ressaltam Martinez-Silva e Oddone (2007) fundamentam o
planejamento, gerenciamento e avaliação dos serviços informacionais,
considera-se que o público infantil precisa ser analisado, especialmente sob a
perspectiva do uso dessas novas tecnologias, dentre as quais se incluem as
bibliotecas digitais.
Desta forma, o presente artigo objetiva apresentar uma breve revisão de
literatura sobre bibliotecas digitais e competência informacional para crianças,
destacando como exemplo a experiência da International Children’s Digital
Library (ICDL).

2. Crianças e novas tecnologias
Para adaptar as crianças à Sociedade da Informação e do Conhecimento,
faz-se necessário a disponibilização de recursos informacionais que as
introduzam neste mundo em constante evolução e transformação. E nessa
perspectiva, acredita-se que mais do que habilidades tecnológicas, é
imprescindível estabelecer condições para que este público desenvolva a
assimilação de conteúdos e estabeleça uma consciência crítica diante da
grande quantidade de informações disponíveis.
Se por muito tempo, a criança não foi vista como usuária potencial de
informação, e sim como depositária de conteúdos pré-estabelecidos pelos
currículos escolares, atualmente, diante das transformações geradas pelas
tecnologias da informação e comunicação na formação da sociedade da
informação, as crianças também são atingidas e hoje desde muito cedo
possuem acesso aos diversos recursos informacionais.
Estas transformações no âmbito global estão exigindo um público infantil
mais independente e autossuficiente no que diz respeito à busca por
conhecimento. O acesso à Internet abriu um vasto número de informações,
nem sempre assimiladas pelas crianças, mas que inevitavelmente estão ao
alcance das suas mãos.
Esta realidade foi analisada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil
(CGI/BR), que publicou em 2010 o resultado de uma pesquisa sobre o uso das

tecnologias da Informação e da Comunicação

(TICs) por crianças, e o

resultado deste estudo apontou para um fato que exige nossa reflexão, pois
descobriu-se que as crianças estão utilizando-as muito para atividades lúdicas
e pouco para atividades educacionais.
É preciso analisar, portanto, quais as melhores práticas existentes para
ensinar ao público infantil, formas de recuperação e utilização das informações
disponíveis para que as TICs possam auxilia-las também em sua formação
escolar. Acredita-se que para isso, será preciso fundamentalmente conhecer as
necessidades informacionais das crianças e a partir destas, promover a
competência informacional, através de serviços, sistemas de recuperação e até
mesmo linguagens de indexação específicas para o público infantil.
Nesta conjuntura, as bibliotecas digitais também tendem a ser um recurso
importante no desenvolvimento intelectual das crianças, pois seu uso poderá
favorecer não só o desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas, mas
de forma especial, poderá, através de adaptações para cada faixa etária, suprir
as necessidades informacionais deste público, além de promover a inclusão
digital e o incentivo à leitura.
Pois, em se tratando de biblioteca digital entende-se que
o seu significado último é o da configuração de um espaço
multifacetado e multi-significativo capaz de produzir um sem
número de focos de interpretação, os quais, em última análise,
só adquirem o seu sentido último em função de um sujeito que,
num dado momento, elegeu esta ou aquela hiperligação como a
expressiva no seio da sua rede neuronal. (BORGES, 2003,
p.663)

Assim sendo, corrobora-se com Goulart, (1999 apud Barretto, 2005)
quando este explica que desenvolver a racionalidade da criança representa
trabalhar toda pluralidade de linguagens que promovam a ampliação dos
conhecimentos necessários à sua formação tanto como indivíduo, como ser
social, e desta forma, os atuais instrumentos de acesso e recuperação da
informação, e dentre estes, as bibliotecas digitais podem

e devem ser

inseridos no contexto da criança, não só para desenvolver seu potencial
intelectual, mas também como instrumento de socialização, uma vez que é a
nova realidade do meio em que vive e inevitavelmente fará parte do que o
futuro lhe reserva.

3. Bibliotecas Digitais: revisão de literatura
A denominação “biblioteca digital”, segundo Tammaro e Salarelli (2008)
foi consolidada na década de 90, a partir do grande desenvolvimento
tecnológico dos setores de difusão e comunicação da informação, de forma
especial através do aparecimento da rede mundial de computadores.
Seu surgimento é consequência de um antigo ideal humano, de criar um
determinado ambiente, como afirma Aquino (2004) em que fosse possível
armazenar, organizar, controlar e recuperar a grande quantidade de
informações disponíveis. Esse ideal, pode ser visto como exemplo, em 1937
através das ideias do escritor Herbert George Wells, também pelas reflexões
do visionário Vannevar Bush em 1945 e ainda pelo Xanadu de Ted Nelson, em
1965.
Desta forma, as bibliotecas digitais aparentam ser, como explicam Oliveira
e Carvalho (2011) algo revolucionário, mas na verdade é o resultado de um
processo gradativo e por isso pode-se dizer que estas na verdade, dão
continuidade às atividades desenvolvidas pelas bibliotecas tradicionais ao
longo dos séculos, tendo como foco, no entanto, apenas os documentos
digitais.
O conceito de biblioteca digital é apresentado por diversos autores, que
em sua maioria, destacam a irreversibilidade de sua atuação pelos grandes
benefícios informacionais e tecnológicos que oferecem para a atual e para a
futura sociedade, e desta forma
a biblioteca digital, biônica, transmitida eletronicamente em rede
– a biblioteca do século XXI – vem a ser uma potente,
transparente e universal provedora de informação, também
chamada de biblioteca sem paredes. Não deixa de ser uma
máquina: a máquina virtual, que, utilizando a informática e as
telecomunicações, possibilita acesso a um reservatório
diversificado e infinito de dados e conhecimento. (MACEDO,
1997).

De acordo com Oliveira e Carvalho (2011) a Digital Library Federation
define as bibliotecas digitais como organizações que produzem recursos, que
incluem pessoas especializadas para selecionar, estruturar, oferecer acesso
intelectual, interpretar, distribuir, preservar a integridade e garantir a

persistência, ao longo do tempo, das coleções de trabalhos digitais, para que
estejam legíveis e disponíveis para determinadas comunidades.
Cunha (1999, p.257) explica que a biblioteca digital também é conhecida
como biblioteca eletrônica, e segundo o mesmo, ela se caracteriza pela
criação, aquisição, distribuição e armazenamento de documento sob a forma
digital.
Para Aquino (2004) a biblioteca digital é aquela em que a informação é
armazenada de forma eletrônica e disseminada independentemente de sua
localização física ou de tempo, já Oliveira e Carvalho (2011), definem
bibliotecas digitais como aquelas que possuem seus acervos armazenados em
formato digital em um repositório de dados centralizado ou distribuído.
Existem, portanto, algumas diferenças entre a biblioteca tradicional e a
biblioteca digital, que inicialmente podem ser observadas no que se refere aos
suportes informacionais: na biblioteca tradicional são em grande parte
oferecidos fisicamente, ou seja, em papel e mesmo com a inserção de
multimeios aos acervos das bibliotecas tradicionais, o foco principal no
desenvolvimento das coleções, ainda encontra-se nos materiais impressos.
Cunha (2000) explica ainda, que o paradigma da biblioteca digital é
diferente daquele da biblioteca tradicional, por não precisar ter uma localização
física. Para ele, como consequência, as bibliotecas digitais se tornam
simplesmente um conjunto de mecanismos eletrônicos que facilitam a
localização da demanda informacional, interligando recursos e usuários, pois
diferentemente das bibliotecas tradicionais, não se localizam em um
determinado prédio ou edifício.
Mas a relação entre biblioteca digital e tradicional não é feita apenas de
contrastes, existem também convergências, que estão segundo Cunha (2008),
relacionados a três fatores principais: aos acervos (pois em ambas podem ser
comprados, trocados, doados, ou digitalizados localmente); à organização
centrada no usuário e aos princípios clássicos de organização da informações
(classificação, catalogação e indexação).
Contudo, a maior convergência entre as bibliotecas digitais e tradicionais
está na igualdade de objetivos: “organizar, distribuir e preservar os recursos
informacionais” (CHOI; RASMUSSEN, 2006 apud CUNHA, 2008).

As principais características das bibliotecas digitais elencadas por Cunha
(1999) são o acesso remoto pelo usuário, através de um computador
conectado a uma rede; a utilização simultânea de um mesmo documento por
duas ou mais pessoas; a inclusão de produtos e serviços de uma biblioteca ou
centro de informação; a existência de coleções de documentos correntes onde
se pode acessar não somente a referência bibliográfica, mas também o seu
texto completo; a provisão de acesso em linha a outras fontes externas de
informação (bibliotecas, museus, bancos de dados, instituições públicas e
privadas);

utilização de maneira que a biblioteca local não necessite ser

proprietária do documento solicitado pelo usuário; utilização de diversos
suportes de registro da informação tais como texto, som, imagem e números e
a existência de unidade de gerenciamento do conhecimento.
O potencial informacional de uma biblioteca digital, também é considerado
grande vantagem:
uma biblioteca digital – uma coleção de informação digitalizada
e organizada – tem um potencial informacional que dificilmente
terá sido alcançado por alguma biblioteca convencional, isto é,
ela pode entregar a informação diretamente na mesa do usuário
[...] possui a capacidade de executar estratégias de busca por
palavras isoladas ou por expressões inteiras, e o seu conteúdo
informacional – seja ele na forma textual, sonora ou em imagens
– não sofre desgastes naturais decorrentes do uso intensivo do
documento impresso (CUNHA, 2008, p.5).

No entanto, a biblioteca digital não possui apenas vantagens e benefícios,
existem também desafios a serem enfrentados, dentre estes é possível
destacar, conforme Cunha (2008) a exigência de novas habilidades
profissionais, ou ainda à “necessidade de financiamento do acesso e
padronização dos fluxos que permitam ao usuário encontrar o caminho através
dessa massa de recursos disponíveis” (CUNHA, 2000). Outro desafio apontado
por Cunha (2008) está no fato de não existir ainda no Brasil cursos regulares
capazes de preparar o profissional para gerenciar, da melhor forma possível,
projetos de biblioteca digital.
Partindo da ideia de Hommerding (2007) na qual o valor das bibliotecas
digitais depende da qualidade dos conteúdos e de sua organização, assim
como dos sistemas de gestão que facilitam o acesso aos dados armazenados,

entende-se que a avaliação dessas bibliotecas também se caracteriza como
um obstáculo a ser superado.
E existem ainda diversas outras questões que devem ser constantemente
reforçadas no que se trata de bibliotecas digitais: neutralidade, acesso aberto,
compartilhamento de informações, variedade de objetos informacionais,
atualização,

disponibilidade

permanente,

cooperação,

recuperação

da

informação (flexibilidade, precisão, rapidez, fáceis), qualidade de conteúdos,
manutenção e renovação de tecnologia, dentre outras.
Também se tratando de bibliotecas digitais, há que se pensar naquilo que
Sayão (2008) denomina como “Googlização”, isto é, a errônea concepção de
que o Google representa a apoteose da informação digital e por isso, os todos
os problemas informacionais problemas informacionais podem ser resolvidos
por ele ou ferramenta semelhante. O autor explica que essa ideia produz um
estreitamento das discussões e conduz a uma visão míope de que a biblioteca
digital se limita à busca e ao acesso, funções essenciais sim, mas que são
apenas parte do ambiente informacional inserido no conceito pleno de
biblioteca digital.
Desta forma, de acordo com Hommerding (2007), entende-se que os
principais desafios da biblioteca digital estão no estabelecimento de qualidade
dos quesitos: funcionalidade, usabilidade e acessibilidade.
Porém, não podemos deixar de enfatizar ainda que existe também outro
desafio para as bibliotecas digitais, que se refere ao papel que deve
desempenhar na sociedade, pois segundo Procópio (2004), estas podem vir a
ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento social, político e
econômico.
Por esse motivo, acredita-se que inserção da criança no ambiente
informacional contemporâneo poderá ser favorecida através da adaptação de
recursos informacionais voltadas para este público, e nesse caso, incluem-se
obviamente as bibliotecas digitais. Mas para que ocorra o uso efetivo das
bibliotecas digitais pelo público infantil, primeiramente faz-se necessário o
fomento à competência informacional infantil como apresentado a seguir.

4. Competência informacional infantil

De acordo com Bona (2010), as crianças estão sendo vistas como mais
espertas e autônomas, e estão precocemente se relacionando com temas
anteriormente exclusivos dos adultos. Desse modo, se a formação da criança
na contemporaneidade, passa inevitavelmente pelo contato com as tecnologias
da informação e comunicação, os seguimentos que lidam diretamente com o
desenvolvimento da criança precisam se adaptar à era do conhecimento.
Psicólogos, pedagogos, bibliotecários e demais educadores e formadores
podem encontrar nos recursos tecnológicos formas de interagir com as
crianças, através de softwares educativos, jogos virtuais, sites para crianças,
blogs, dentre outros.
Neste contexto, destacamos o papel da biblioteca digital, que se adaptada
à realidade e nível mental da criança, pode oferecer vários benefícios na
formação intelectual deste público uma vez que:
A educação precisa estar atenta ao estilo digital de apreensão
do conhecimento, isto é, ao estilo de conhecimento engendrado
pelas novas tecnologias, para se inserir nos novos espaços de
aprendizagem, produção da leitura e do conhecimento
(AQUINO, 2004, p.10).

O ser humano, atualmente inserido no processo de globalização, em
conformidade com Pinheiro e Nascimento (2001) se tornou sedento por
conhecimento, pois a sociedade de informação exige de todas as pessoas uma
postura pró-ativa diante do processo de geração, transferência e recepção da
informação. E a criança, segundo Menezes (2009) citado por Bona (2010) que
já foi figura secundária, saiu da obscuridade e tem adquirido notadamente na
contemporaneidade, cada vez mais visibilidade social.
É papel da família, da escola e da sociedade, oferecer às crianças, as
informações que precisam, para que melhor possam desenvolver-se e
compreender o mundo em que vivem. E isto só poderá ser feito, quando a
criança for vista como um usuário potencial de informação.
A

importância

do

conhecimento

sobre

as

necessidades

e

comportamentos de usuários da informação, está na possibilidade de
desenvolvimento

de

serviços

informacionais

específicos

para

cada

necessidade. Pois, se as necessidades informacionais partem de uma

experiência subjetiva, e ocorrem apenas na mente do indivíduo, apenas a
dedução, a análise do comportamento, ou a declaração da pessoa que a
possui, poderá evidenciá-la, como explica Wilson (1981 apud Martinez-Silveira;
Oddone, 2007).
Autores como Dervin e Nilan (1986), citados por Fialho e Andrade (2007)
acreditam que o sucesso dos serviços de informação é mais provável de ser
alcançado por meio de um ajuste que possibilite encontrar necessidades
específicas dos indivíduos. Desta forma, Martinez-Silveira e Oddone (2007)
dissertam que cada grupo de usuário possui particularidades em relação à
necessidade informacional, e assim sendo, o público infantil, também possui
características próprias, para os quais, no entendimento de Fialho e Andrade
(2007) a biblioteca escolar e seus serviços podem ser considerados parte
fundamental para o desenvolvimento da competência informacional.
A partir da compreensão de que crianças também possuem necessidades
de informação, principalmente nos dias de hoje, em que estas já nascem em
um mundo de informações imediatas, e se deparam com uma miríade de
recursos informacionais disponíveis pelo simples pressionamento de um botão,
faz-se necessário analisar o comportamento informacional deste usuário. Essa
compreensão demonstra, em consonância com Campello (2006), que é
possível e necessário familiarizar os alunos desde cedo com o aparato
informacional do mundo letrado, desde que respeitando seu estágio de
desenvolvimento.
Percebe-se, portanto, a importância do estudo do comportamento
informacional de crianças e adolescentes, como forma de oferecer soluções às
barreiras existentes na comunicação da informação para crianças, como
afirmam Fialho e Andrade (2007, p. 20) “a relevância e a atualidade do tema
são notórias, o que pode ser observado pela crescente produção intelectual
nas áreas de ciência da informação e biblioteconomia”.
Parece inegável, portanto, que o acesso à informação eletrônica por parte
de crianças tem crescido muito, e usar essas ferramentas para encontrar a
informação desejada é um desafio para esse público, pois “requer um conjunto
diferenciado de estratégias de pesquisa e habilidades, mais do que quando se
pesquisa nas fontes impressas, e está relacionado ao tipo de informação que é
desejada” (FIALHO; ANDRADE, 2007, p. 30).

Para direcionar essa capacitação informacional, recomendam-se as
teorias educacionais construtivistas, como bem explicam Heide e Stilborne
(2000), pois estas se concentram na solução de problemas, no raciocínio, no
pensamento crítico e na utilização ativa de conhecimento. Além disso, dizem as
autoras, os construtivistas veem a colaboração, a metacognição e a instrução
centrada no aluno como elementos essenciais do ambiente de aprendizagem.
Esta visão pode favorecer o desenvolvimento de políticas de informação
capazes de atender as necessidades informacionais das crianças.
Ao descobrir as necessidades informacionais e analisar o comportamento
informacional que os usuários possuem, é possível então iniciar o processo de
formação da competência informacional.
O termo competência foi usado inicialmente de acordo com Brandão
(1999 apud Miranda, 2004) para designar um fim jurídico, no sentido de
julgamento. Posteriormente, também segundo Miranda (2004), passou a
descrever a capacidade de alguém a respeito de um assunto específico. Com
as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, o termo foi assimilado pela
linguagem empresarial, conforme afirmam Fleury e Fleury (2001) ainda citados
por Miranda (2004) passando a determinar uma qualificação profissional.
A partir dessa mudança conceitual, e com a utilização da informação
como fator de produção, foi possível adaptar o termo à Ciência da informação,
para “designar a habilidade para lidar com a informação, denominada
competência informacional” (MIRANDA, 2004, p.113).
Por outro lado, também a pedagogia iniciou uma reflexão sobre a
necessidade de mudanças educacionais, que transformasse os saberes em
competências para adequar os aprendizes à sociedade da informação, e de
acordo com o Conselho Nacional de Educação, conforme afirma Zainko:
“as competências podem ser definidas como a capacidade de
mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de
situação. Esses recursos cognitivos podem ser conhecimentos
teóricos, um saber fazer prático, valores, julgamentos, intuições
baseadas na experiência, habilidades, percepções, avaliações e
estimativas. O importante é que para ser competente uma
pessoa precisa integrar tudo isso e agir na situação de modo
pertinente. A competência, portanto só tem sentido no contexto
de uma situação” (ZAINKO, 2002, p.42).

A partir disso, diversas mudanças têm sido propostas para adequar os
currículos escolares aos novos parâmetros exigidos pela atual sociedade. Isso
pode ser comprovado pelo livro de introdução aos PCN 4 que indicam que os
alunos de 1ª à 4ª do Ensino Fundamental sejam capazes de “ saber utilizar
fontes de informação e recursos tecnológicos

para adquirir e

construir

conhecimentos” (BRASIL, 1997, P.69).
Para Heide e Stilborne (2000), a acessibilidade dos aprendizes a
informação pelo uso da Internet permite que eles desenvolvam seus próprios
estilos de recuperação e organização das informações. Utilizando a Internet
como uma ferramenta, os alunos podem explorar ambientes, gerar perguntas e
questões, colaborar com os outros e produzir conhecimento, em vez de recebêlos passivamente. E a partir destas concepções é possível compreender, como
afirmam Fialho e Andrade (2007) que o desenvolvimento de competências
informacionais é fundamental para auxiliar os aprendizes a tomar suas
decisões sobre, por exemplo, em quais informações confiar, do que duvidar, o
que merece atenção, o que é pertinente e o que rejeitar.
A competência informacional, na compreensão de Miranda (2006) pode
ser definida em torno de três dimensões relacionadas ao saber que são os
conhecimentos; ao saber-fazer, que são as habilidades e ao saber-agir que são
as atitudes. A autora afirma ainda que os conhecimentos, habilidades e
atitudes de um usuário que desenvolve a competência informacional são
especificados pela sua eficiência e efetividade em reconhecer suas
necessidades de informação e atendê-las para cumprir objetivos em suas
tarefas e resolver seus problemas informacionais.
Observa-se então, diante dos conceitos da competência informacional
apresentados, que a criança não só pode desenvolver tais habilidades, mas
necessitam destas, uma vez que estão inseridas numa sociedade que produz
cada vez mais informações, o que exige dos sujeitos nela inseridos a
adaptação constante à essa explosão informacional disponível.
E as crianças apresentam características favoráveis ao desenvolvimento
dessas competências, pois são curiosas e possuem profunda capacidade de
aprendizagem, além de um o desejo pelo conhecimento ainda imaculado, e
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possibilidades cognitivas que os levam a formular hipóteses, criar metáforas,
expandir o campo da imaginação, esses pequenos atores são capazes de
interagir com o mundo que os cerca e, sobretudo, de maravilhar-se diante da
vida (Goulart, 1999 apud Barretto, 2005).

5. Bibliotecas digitais para crianças: a ICDL
Os educadores, afirma Sayão (2008), que sempre tiveram uma relação de
colaboração quase que simbiótica com as bibliotecas tradicionais, poderão
através das bibliotecas digitais ampliar essa relação clássica, pois as
bibliotecas digitais oferecem novos recursos para o aprendizado, e desta
forma, serão apoiados por conteúdos multimídia, interatividade e integração de
informações, sem as quais o ensino atual não pode sobreviver. Por isso, a
autora acredita que as bibliotecas digitais abrem possibilidades extraordinárias
para a educação, pois muda paradigmas e estabelece novas metodologias
pedagógicas.
É nesse contexto, no qual as crianças também são influenciadas pelas
novas ferramentas informacionais, que surgiu a International Children’s Digital
Libray (ICDL). Este projeto nasceu deste ambiente de evolução das bibliotecas
digitais, com a proposta de oferecer às crianças de 3 a 13 anos de idade, um
acesso gratuito a livros digitais de qualidade, das diferentes literaturas infantis
do mundo, como forma de promoção do incentivo à leitura.
Esta biblioteca digital foi criada por um grupo de pesquisa da Universidade
de Maryland nos Estados Unidos em 2000 e até hoje este grupo estuda o
comportamento das crianças no uso da biblioteca digital, e sobre como elas
utilizam os mecanismos de busca na internet.
Atualmente existe uma parceria para cooperação entre a PUC-RIO e a
Universidade de Maryland estabelecida desde 2006, para disponibilizar livros
em Português, pois ainda são poucos, e o projeto é chamado ICDL-Brasil5.
De acordo com Sá (2009) no inicio das pesquisas para criação da ICDL, os
estudiosos

foram

surpreendidos

pela

capacidade

de

formulação

de

conhecimentos, análise e exposição de opiniões apresentados pelas crianças
5
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envolvidas na pesquisa. Diante de tal fato, vários estudos de usuários vêm
sendo realizados sobre a interação da criança com a interface da ICDL.
Os avanços são constantes, e atualmente a ICDL já oferece às crianças o
acesso gratuito aos livros infantis de seu acervo através do Iphone da Apple
No Brasil, explica Sá (2009), há poucas iniciativas de implantação de
bibliotecas digitais para crianças, pois o fato de ser um público que exige uma
abordagem diferente na prestação dos serviços de informação, dado às
características próprias da faixa etária.
Isto faz com que o desenvolvimento de uma biblioteca digital para este
público tenha de levar em conta as necessidades de informação específicas
deste público, o que demandará estudos de usuários específicos. É preciso
que educadores, bibliotecários e demais interessados pelo assunto, se unam
para

questionar

os

aspectos

que

precisam

ser

considerados

no

desenvolvimento de uma biblioteca digital para crianças.
Por isso, a equipe criadora da ICDL foi constituída de forma
interdisciplinar, e de acordo com Sá (2009), inclui cientistas da computação,
bibliotecários, especialistas em tecnologia da informação, professores,
designers gráficos, dentre outros profissionais.
Este tem sido o trabalho da ICDL, que além de investigar as
necessidades informacionais de crianças de várias partes do mundo, incluindo
o Brasil, também pretende disseminar a literatura infantil nos mais diversos
idiomas, seguindo as recomendações da UNESCO, que em 2005 declarou,
segundo Sá (2009), que a impossibilidade de acessar informações em seu
idioma materno equivale a negar um direito humano.
Constitui-se então, como uma fundação sem fins lucrativos, que possui o
objetivo principal de desenvolver uma coleção de livros digitais disponibilizados
gratuitamente através de seu portal, para representar para as crianças a
história e a cultura de diferentes nações espalhadas pelo mundo.
Sendo assim, a ICDL busca oferecer às crianças independente do local
em que se encontram, o acesso a livros de seu idioma materno como também
da cultura local onde estiverem habitando.

E desta forma, proporciona às

crianças de todos os povos o encontro com as mais variadas culturas e
idiomas, através da riqueza da literatura infantil em âmbito mundial.

Atualmente a ICDL possui mais de dois mil e quinhentos livros em
quarenta e um idiomas. Recebendo milhares de visitas de usuários de mais de
sento e sessenta países nos últimos anos. O que comprova a importância da
disseminação do conhecimento para crianças, pois o resultado demonstra o
interesse das mesmas pela busca deste conhecimento.
Diante de tal fato, a ICDL pretende ampliar cada vez mais suas
atividades, e para isso objetivam criar uma coleção com mais de dez mil livros,
em pelo menos cem idiomas, e almejam também oferecer cada vez mais uma
plataforma de excelência operativa.
A estratégia para alcançar o aumento de sua coleção se dá por meio da
busca por parcerias de cooperação para digitalização de novos títulos, já para
atingir a excelência operativa, a ICDL se preocupa constantemente com sua
interface gráfica, para que esta seja o mais atraente possível para as crianças,
tornando-se

um espaço

lúdico,

e

encantador,

capaz

de

auxiliar

o

desenvolvimento do hábito de leitura desde a primeira infância.
Diante disso, existem na ICDL duas versões, uma básica que se baseia
numa hierarquia de categorias, resultado da pesquisa com as crianças, na qual
se mostram ilustrações de desenhos e outra versão que é baseada em
palavras-chave, através de metadados específicos (título, autor, editor, idioma,
data de publicação). Os usuários podem fazer uma pesquisa simples ou
avançada. A interface de algumas partes do site, como, por exemplo, as
ferramentas de busca simples, avançada e por lugar, estão disponíveis em 14
línguas, o Português sendo uma delas. Toda a tradução do site é feita por
voluntários.
A ICDL é uma biblioteca digital estática, que oferece suporte aos usuários
para navegar, pesquisar, recuperar e ler os livros digitais, mas ainda não
possibilita aos seus usuários adicionar anotações, opiniões e colocar
ferramentas colaborativas em suas coleções.
Um dos problemas enfrentados pela ICDL é a qualidade da resolução
das imagens, uma vez que os livros são scaneados. A ferramenta escolhida
pela ICDL foi o Adobe Acrobat 9 Professional, por melhor se adaptar aos
processos de digitalização dos livros em grande quantidade, e por já ser
utilizado por grande parte dos usuários.

Os critérios para seleção de material na ICDL são estabelecidos por um
comitê internacional de assessoramento composto por bibliotecários e
educadores que analisam diversos fatores, como a relevância, fácil
compreensão das semelhanças e diferenças entre os povos, a promoção da
tolerância e a aceitação entre os povos, ser apropriado para a idade dos
leitores que usam a coleção, etc.
O processo de aquisição também tem seus critérios, dentre os quais se
destacam a disponibilidade do material em domínio público, o oferecimento do
material por uma biblioteca nacional ou outra instituição nacional que tenha os
direitos sobre o mesmo, etc.
A ICDL pode ser utilizada pelas escolas como um veículo de promoção e
incentivo do hábito da leitura nas crianças, além é claro, de promover a
inclusão digital e o desenvolvimento de habilidades motoras específicas. Por
isso, Sá (2009) considera a iniciativa da ICDL louvável, pois possibilita o
acesso gratuito à literatura infantil, de crianças que dificilmente o conseguiriam
em outras condições tanto por condições financeiras ou por outros fatores que
geram a exclusão digital.
Muitas pesquisas e estudos sobre a usabilidade da ICDL vêm sendo
realizados pela ICDL e por seus parceiros/colaboradores, Sá (2009) apresenta
uma destas pesquisas realizada por Druin (2003), em que através da
participação de diversos profissionais da área da educação, computação e
biblioteconomia, em que chegaram à algumas conclusões interessantes:
» As crianças querem estar envolvidas no projeto do design gráfico de
sua biblioteca digital e podem contribuir com informações importantes;
» As coleções digitais pra crianças devem incluir a possibilidade de livros
de questão multicultural e ficção;
» As coleções devem ser formadas por livros antigos e contemporâneos;
» A biblioteca digital deve saber lidar com questões de propriedade
intelectual e segurança das crianças;
» As crianças precisam de ferramentas de busca em variadas formas
(categoria, palavra-chave, etc.), mas as categorias expressas através de
ícones são visualmente mais importantes do que à pesquisa por palavra-chave;

» Critérios adicionais de pesquisa específicos precisam ser considerados
como as crianças veem o mundo na catalogação (metadados), como as
crianças sentem os livros : a cor do livro , a forma, o comprimento;
» As interfaces gráficas das bibliotecas digitais para crianças precisam
ser atrativas e adequadas
» As ferramentas das bibliotecas digitais para crianças precisam ser
adaptadas para o uso em casa e uso colaborativo pelas crianças e seus pais;
» É preciso que os desenvolvedores de interface saibam equilibrar
inovação e necessidade de amplo acesso aos usuários;
Diante desses resultados, é possível reforçar a necessidade de estudar
as implicações do comportamento infantil no uso e na acessibilidade de
informações, e o desenvolvimento de instrumentos que atendam às
necessidades informacionais das crianças.
Isto porque, de acordo com uma pesquisa realizada por Rose et al
(2004) citada por Sá (2009) observou-se que as crianças em sua grande
maioria preferem navegar através da escolha de cores ou das ilustrações que
lhe chamam mais atenção. Raras vezes portanto, utilizaram os critérios mais
específicos como autor, título, etc.
Em outro estudo realizado por Hutchinson et al (2009), descobriu-se que
as crianças se sentem frustradas quando fazem buscas através de palavraschaves, pois na sua grande maioria não encontram o que estão procurando e
quando acham não é aquilo que realmente precisam e querem. Os erros de
digitação foram considerados as principais causas das falhas nas buscas.
Observou-se, portanto que os mecanismos de busca ainda não estão
preparados para resolver muitas situações de erro de digitação e ortografia, e
nessa faixa etária é fundamental recursos deste tipo, uma vez que as crianças
ainda possuem deficiências a esse respeito, pois estão em fase de formação
escolar.
Nessa mesma pesquisa, também concluíram que as crianças sentem
dificuldade de compreender grande quantidade de informações apresentadas
nas páginas de resultados devido às suas habilidades cognitivas, e não
possuem capacidade para determinar os resultados mais relevantes da sua
pesquisa, por isso, entende-se que a interface gráfica precisa utilizar um

sistema fácil de usar, mas que também contenha uma coleção de recursos
digitais suficientes e de qualidade.
Se para os adultos já é difícil filtrar informações relevantes quando
realizam suas pesquisas, ainda é mais difícil para a criança que se inicia no
processo de aprendizagem educacional e não compreendem as estruturas
lógicas dos sistemas informacionais.
Desta forma, percebe-se que o desenvolvimento de interface para o
público infantil demanda uma série de novas pesquisas que possibilitem
aprofundar no conhecimento das capacidades motoras e cognitivas destes
usuários, para assim planejar recursos compatíveis com suas necessidades.
Sendo assim, a ICDL ainda tem um longo caminho a seguir, cheio de
desafios, mas também com inúmeras possibilidades de promover favoráveis
transformações culturais e sociais para crianças do mundo inteiro.

7. Considerações Finais

As questões apresentadas neste artigo são apenas as primícias do tema,
pois partindo do conceito de biblioteca digital, foi possível compreender que
ainda não há um consenso entre os autores
Do mesmo modo, o papel da criança no contexto social ainda não foi
definitivamente determinado, e sendo assim, o que se pretende com todas as
considerações aqui apresentadas, é provocar um despertamento para a
importância de perceber a criança um usuário de informação em potencial, que
precisa ser estudado, assim como suas interações com as novas tecnologias.
Para tanto é necessário observar a necessidade de novos estudos sobre o
comportamento informacional de crianças, sobre a usabilidade e interfaces
gráficas de bibliotecas digitais para este público, sobre a interação de
bibliotecários e educadores com profissionais ligados às tecnologias da
informação e comunicação, sobre avaliação das bibliotecas digitais já
existentes, assim como de outros serviços informacionais para crianças.
A criança da época de Alexandria não é a mesma que hoje utiliza a ICDL,
isso é fato. E desta forma, assim como a própria biblioteca que vêm ao longo
do tempo se adaptando a todas as inovações tecnológicas, e vencendo os

novos paradigmas informacionais para extrair as melhorias necessárias ao seu
anseio de reunir, preservar e disseminar a memória do mundo, a criança
também se adapta, a fim de acessar essa memória, através dos recursos
tecnológicos disponíveis.
As futuras reflexões se darão, sobretudo, a partir desta necessidade de
tornar acessíveis às crianças todas as informações que precisam, através de
recursos tecnológicos que as tornem mais autônomas, independentes e próativas, qualidades essenciais para a sobrevivência numa sociedade exigente e
competitiva, que requer cada vez mais, que seus indivíduos possuam uma
formação que os capacite não somente a ler e escrever, mas também que
sejam capazes de interpretar sua realidade, expressar-se adequadamente,
trabalhar com conceitos abstratos, atuar em equipes de resolução de
problemas, tomar decisões individuais e coletivas e, principalmente, que
estejam sempre dispostos ao exercício de “aprender a aprender”.
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Resumo: Apresenta resultados da avaliação do sistema Doctor Vet que gerencia eletronicamente
documentos (GED) no Hospital Veterinário da Faculdade Pio Décimo. Analisando criteriosamente a
recuperação da informação em suporte eletrônico, a busca pelos resultados induziu a uma prospecção com
a finalidade de avaliar os objetivos propostos pelo software gerenciador. Métodos propícios facilitaram o
processo de prova pelo qual passou o GED em questão, uma vez que este tem sido o modelo singular de
gerir a vasta documentação existente no hospital. Em se tratando do estado atual da arte nessa área, houve
uma facilidade satisfatória na aquisição de embasamento teórico, isso porque esse tem sido um tema de
frequentes discussões acadêmicas e empresariais, pois a informação se tornou um produto de valiosa
conquista para as empresas, tanto públicas quanto privadas, e a informação certa, no tempo certo, para a
pessoa certa induz a vantagens em possíveis competições, assim como agiliza a tomada de decisão.
Palavras-chave: Gerenciamento Eletrônico de Documento, Recuperação Informacional, Doctor Vet.

1 INTRODUÇÃO
A informação possui o poder de transformar as relações sociais, culturais e
econômicas de uma sociedade através do conhecimento produzido. A grande quantidade
de informação produzida necessita ser utilizada de maneira que sirva como suporte
intelectual por isso, Oliveira (2005, p.18) destaca que “a informação é um objeto
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complexo, flexível, mutável, de difícil apreensão, sendo que sua importância e
relevância estão ligadas ao seu uso.”
Le Coadic (2004, p.4) aponta que a informação comporta um elemento de
sentido e objetiva a apreensão de sentidos ou seres em sua significação, ou seja,
continua sendo o conhecimento. Nesse processo está inserido a busca e o uso da
informação como ferramenta para o conhecimento, enquanto os documentos são os
objetos portadores de informação e a fonte, o local onde estão disponibilizados para
pesquisa.
Com o advento das transformações tecnológicas marcantes nas últimas décadas
do século XX, dentre essas mudanças, pode se destacar a chegada da sociedade da
informação movida pela competitividade do mundo globalizado focado no uso
estratégico da informação como geradora de novos conhecimentos. Conforme Araújo e
Dias (2005, p. 113)
[...] o espaço de produção desta sociedade não é mais o da fábrica ou
do escritório, mas o conjunto de informações mais especificamente de
informações científicas, tecnológicas, comerciais, financeiras e
culturais, difundidas de forma rápida e interativa.

Nesse contexto, a informação passou a ser produzida em grande escala e
disponibilizada em várias fontes e suportes, principalmente referindo-se ao meio
eletrônico com as fontes digitais que ampliam o acesso e aceleram a difusão da
informação que passou a adquirir um caráter de mercadoria e produto em forma de
poder e de competitividade.
Os profissionais da informação foram se deparando com um grande fluxo de
informação criada e difundida de forma rápida e interativa em detrimento da
necessidade de gerenciar, organizar e disseminar esta produção em seus mais variados
formatos. Assim, surgiram diversas ferramentas utilizadas na tecnologia da informação
para o gerenciamento da organização da grande massa documental produzida nas
instituições privadas e públicas com o intuito de aperfeiçoar a qualidade de prestação de
serviços e o acesso à informação que foram evoluindo da microfilmagem para as
tecnologias de fluxos de trabalho (workflow) e os sistemas de gerenciamento eletrônico
de documentos.
A trajetória do desenvolvimento e implantação dos documentos eletrônicos
percorre etapas da evolução tecnológica a qual permitiu uma estrutura para a automação
em rede e a gestão eletrônica dos documentos. Trata de um “conjunto de tecnologias
utilizadas para organização da informação não estruturada de um órgão ou entidade”

(CONARQ) que objetiva contribuir na gestão eficiente da informação, otimizando
resultados atrelados às tecnologias de digitalização, automação de fluxos de trabalho
(workflow), processamento de formulários, indexação e gestão. Koch e Baldan (1997;
2002) ampliam o conceito do GED na arquivologia como fator de contribuição na
gestão eficiente de informação para todo o ciclo de vida do documento facilitando desde
a sua criação até o seu arquivamento enquanto Avedon (2002, p. 11) direciona a sua
importância para a preservação documental na história da Instituição quando afirma que
“os sistemas de GED preservam as características visuais e espaciais e a aparência dos
documentos originais em papel.”
Neste sentido, podemos identificar que a gestão documental estabelecida pela
instituição deve estar direcionada a otimização do seu fluxo documental a partir da
implantação de um sistema de gerenciamento eletrônico que promova a preservação
documental, fácil usabilidade para atender as necessidades informacionais de
recuperação da informação dos seus usuários.
O GED facilita o gerenciamento, o armazenamento, a busca e a recuperação de
documentos de forma eletrônica reduzindo gastos, espaço e melhorando a conservação
dos documentos, tudo isso em tempo hábil para solucionar conflitos direcionados para a
tomada de decisão e os sistemas de gerenciamento eletrônico e neste contexto esta
pesquisa teve como objeto de pesquisa o sistema de gerenciamento eletrônico de
documentos – Doctor Vet do Hospital Veterinário da Faculdade Pio Décimo, avaliando
os critérios de recuperação da informação e de maneira especifica diagnosticando os
fatores determinantes da problematização na implantação de um sistema de
gerenciamento eletrônico de documentos, no que tange a recuperação da informação
pelos seus usuários.
2 METODOLOGIA
A pesquisa conduz a um estudo de caso que se justifica como instrumento de
investigação que “investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da
vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão
claramente definidos” (YIN, 2005, p.30). Na perspectiva desta análise incluímos outra
justificativa para esta abordagem de pesquisa que nos permitiu analisar o software
gerenciador de documentos no hospital supracitado no contexto real da problematização
de sua implantação com uma pesquisa de campo.

O principal método dessa pesquisa é o quanti-qualitativo, o qual busca analisar
os critérios qualitativos do software gerenciador com base nos indicadores que o mesmo
disponibiliza na recuperação da informação conforme uso diário.
O levantamento de coleta de dados se deu com a aplicação de questionário de
auto avaliação estruturado no Modelo de Requisitos para Gestão de Arquivos
Eletrônicos (MoReq) desenvolvido pelo Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do
Tombo de Portugal o qual fornece requisitos para avaliação de sistema de gestão de
documentos informatizado e de um diagnóstico e análise da recuperação da informação
quanto aos requisitos mínimos funcionais de um sistema de gestão documental e os suas
possíveis adaptações e correções.
A população da amostra foi formada por usuários do sistema Doctor VET,
representada por funcionários do Hospital Veterinário da Faculdade Pio Décimo com
diferentes perfis de acesso sendo constituído pelos setores da direção, almoxarifado,
laboratório, administração, recepção, enfermagem, cirurgia e ambulatório clínico que
executam as atividades diretamente no sistema.
3 OBSERVAÇÕES SOBRE O GED E A SUA IMPLANTAÇÃO
A implantação do Gerenciamento Eletrônico de Documentos passa por etapas
específicas e requer um diagnóstico preciso e amplo, no que tange o seu uso e
aplicabilidade. Se for feito de maneira correta, colabora de maneira eficaz para a
empresa, reduzindo custos e aumentando sua produtividade.
Inicialmente deve se conscientizar dos benefícios do GED que
promovem a recuperação da informação, a economia do espaço físico,
o gerenciamento automatizado de processos e fluxo documental, a
agilidade na tramitação de documentos, melhor atendimento ao cliente
e respostas precisas e instantâneas para os clientes. (CENADEM,
2009).

A informação que agrega valor para as tomadas de decisões é fonte de poder e
a instituição deve ter consciência da sua missão, objetivos bem definidos em
planejamento estratégico para que a implantação de um GED venha atender a sua
demanda de fluxo de trabalho; neste momento, é a etapa inicial onde se apresenta e se

conceitua os conceitos do GED para a organização e suas tecnologias que transformam
as rotinas de trabalho.
Posteriormente uma análise que possa levantar dados que levam a um
diagnóstico das características da empresa em relação a sua documentação observando
as demandas e fluxo de trabalho principalmente “[...] qual fluxo dos documentos dentro
da organização, qual a classificação de cada documento e outras informações
pertinentes.” (Bértoli Junior, 2005, p.35). São fatores que devem ser priorizados na
implantação, principalmente com relação ao tipo e volume do acervo documental,
tipologia, hierarquia organizacional e os usuários meios e fim.
Neste sentido é preciso identificar a política de gestão documental para que o
sistema a ser implantado venha atender as necessidades dos processos da instituição
para tomadas de decisão e a sua realidade.
Essa análise deve ser feita a partir de consulta setorial e do seu fluxo de trabalho,
contudo, um problema que acontece em grande proporção é que no desenvolvimento de
implantação não existe a pesquisa das necessidades e adequação do fluxo documental
nos diversos setores e consequentemente dificulta a implantação e resultado de
satisfação do GED.
No detalhamento do projeto se faz levantamento da plataforma tecnológica
existente na empresa abrangendo recursos de hardware, englobando os scanners,
armazenamento, impressores, redes de comunicação e software.
Importante destacar que a tecnologia muda e evolui constantemente e que a
obsolescência tecnológica é inevitável (SANTOS, 2005). Fator que ao implantar um
GED se torna complicado e para tanto se faz necessário entender e estabelecer que o
sistema esteja aberto para novas mídias e atualizações e se deve manter uma margem de
segurança financeira para adaptar e inovar o sistema sempre que necessário.
Importante destacar que um sistema de Gerenciamento Eletrônico de
Documentos é caro e exige investimentos financeiros e tecnológicos altos e nesse
sentido, Baldam et al (2002) observa problemas que podem surgir na sua implantação
quando não se consulta profissionais adequados e especializados ao sistema. O trabalho
de implantação do GED envolve todos os sujeitos da organização que estarão
trabalhando e necessitam de treinamento e de uma adaptação o que consiste em manter
um diálogo aberto com os seus usuários.
A problematização nesta etapa consiste principalmente na falta de
padronização no formato de armazenamento dos documentos no GED, na aquisição de

configurações de hardware e software e o treinamento e condicionamento do
fluxograma dos ciclos documentais inseridos nas ferramentas tecnológicas que nem
sempre são de fácil compreensão.
3.1 O Doctor Vet
É um sistema de gestão para clínicas e hospitais veterinários que visa o
fornecimento de informações gerenciais e estratégicas, assegurando a facilidade de
acesso e recuperação da informação através da integração e centralização das
informações em rede.
Desenvolvido para atender a gestão veterinária, oferece avançados recursos
tecnológicos de gerenciamento eletrônico e produção documental assim como opções
tecnológicas no qual o sistema pode ser utilizado em duas plataformas tecnológicas
diferentes com a opção de Cloud Computing (nuvem) ou Servidor Local e uma Rede de
computadores.
A primeira opção é para clientes que precisam de maior mobilidade de acesso
de qualquer lugar, possui uma dependência integral da internet e custo mensal com Data
Center, mas não requer muito investimento em infraestrutura de TI. A segunda opção
não possui custo mensal com Data Center, mas todos os recursos são locais e os
upgrades e manutenções são constantes com infraestrutura de TI e sem mobilidade de
acesso. Veja abaixo maior detalhamento das opções de plataforma tecnológica.
Projetado

em

parceria

com

médicos

veterinários

profissionalmente

reconhecidos e de renome nacional, o Doctor Vet tornou-se uma ferramenta
fundamental para o avanço tecnológico da medicina veterinária, com o objetivo de
atender as necessidades de clínicas e hospitais veterinários, obedecendo ao porte de
cada negócio, o Doctor Vet possui duas versões: um standard com módulos essenciais
necessários para controle de consultas, vacinas, pequenas cirurgias, banho, tosa, pet
shop e financeiro. A outra versão Enterprise oferece todos os módulos Standard, além
do controle de internação e hospedagem, Centro Cirúrgico, Centro de Diagnóstico e
Laboratório.
Segundo informações contidas no site: http://www.siematec.com.br/index.php, o
Doctor Vet possui as seguintes ferramentas de gestão:
Integração e centralização das informações entre matriz e filiais através de
acesso remoto via internet;

Integração das unidades de negócio da empresa facilitando o gerenciamento e
eliminando retrabalhos na entrada de dados;
Painel do gestor para acompanhamento operacional da empresa em tempo real;
Redução do fluxo de processo de geração das informações;
Apropriação de receitas e despesas por unidade de negócio possibilitando a
analise da rentabilidade de cada unidade de negócio como consultórios, centro
cirúrgico, internação, centro de diagnósticos, banho e tosa entre outras;
Oferece relatórios em níveis operacionais, gerenciais e estratégicos que auxiliam
na tomada de decisão e planejamento estratégico;
Geração de indicadores de qualidade que visam a melhoria contínua na
prestação de serviços;
Agenda inteligente de serviços de banho e tosa onde é considerado o tempo
médio da execução do serviço de acordo com o porte e raça do animal;
Agenda dos animais para controle de vacinação, vermífugos, procedimentos e
retornos com opções de envio de cartas, e-mails e SMS para aviso de
vencimento ou relatório para ligações telefônicas;
Criação de modelos de formulários personalizados de anamnese de acordo com
especialidades médica para fins de lançamento de consultas;
Lançamento de venda de produtos através de leitor de código de barras;
Módulo de gerenciamento de banho e tosa com opção de monitor touch screen;
Análises de faturamento de serviços e venda de produtos;
Controle de comissões de serviços e venda de produtos;
Sistema multi-empresa e multiusuários;
Módulo específico de C.R.M. para controle de relacionamento com cliente;
Impressão de recibos, Cupom Fiscal e Notas de Serviços;
Gestão financeira para mensalista e controle de recebimentos avulso de
devedores informais;
Integração bancária com emissão de boletos com remessa e retorno de títulos
para qualquer instituição financeira;
O sistema é eficiente e foi adaptado de modo a atender as necessidades
do hospital veterinário, porém foi observado durante a aplicação do questionário
que os funcionários enfrentam dificuldades em adaptar-se a ferramenta, apesar

de terem conhecimento que ela pode trazer, como pode ser percebido na analise
abaixo.
3.2 Análise e discussão dos dados
Os questionários foram aplicados em um total de vinte funcionários do
Hospital Veterinário da Faculdade Pio Décimo, contudo, foi observada certa resistência
na resolução das questões, apesar dos avaliadores terem explicado item por item,
solucionado as dúvidas sobre termos técnicos e esclarecido que a função principal da
aplicação realizada era para trabalho acadêmico e não avaliação da diretoria acerca da
usabilidade do sistema. Os resultados foram:

Tabela 1: Pesquisa de Entidades do sistema
O sistema permite a pesquisa de qualquer entidade
existente em sua interface?
Sim
Não

Total

FA

FR

14
6
20

70%
30%
100%

Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com a amostra analisada, nesse quesito específico, o sistema teve
uma receptividade satisfatória.
Tabela 2: Conteúdo de Pesquisa
O sistema permite pesquisarmos conteúdos dos documentos
de arquivo?
Sim
Não
Total
Fonte: Dados da pesquisa

FA

FR

5
15
20

25%
75%
100%

Esse resultado negativo deu-se por motivos de acessibilidade do sistema de
acordo o nível hierárquico.
Tabela 3: Pesquisa de metainformação
O Sistema permite a realização de pesquisa em meta
informação

FA

FR

Sim

15

75%

Não

5

25%

Total

20

100%

Fonte: Dados da pesquisa

Os entrevistados responderam sem convicção, pois tem muitas dúvidas a
respeito do tema. Fez-se necessária a explicação a respeito do tema, no entanto as
respostas foram positivas, mesmo a dúvida persistindo.
Tabela 4: Pesquisa de elementos cruzados
O sistema permite a realização de pesquisas cruzando
diferentes elementos (p.e., elementos do conteúdo e
elementos da metainformação?)

FA

FR

15
5
20

75%
25%
100%

Sim
Não
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Salvo as explicações fornecidas, de acordo com a observação realizada no
sistema, não seria permitido esse nível de cruzamento de informações, não deixando
claro o porquê da maioria das respostas serem sim, corroborando a teoria de que as
respostas foram positivas por pura insegurança dos entrevistados.
Tabela 5: Pesquisa através de operadores booleanos
O sistema permite a pesquisa através de utilização de
operadores booleanos e de texto livre?

FA

FR

7
13
20

35%
65%
100%

Sim
Não
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Durante a realização da pesquisa verificou-se que os funcionários avaliados
não sabiam o que significavam e nem fazem uso de operadores booleanos.
Tabela 6: Recuperação de pesquisa
O sistema permite a recuperação das entidades pesquisadas
de forma completa e abrangente, ou seja, do seu conteúdo, e
metainformação?

FA

FR

12
8
20

60%
40%
100%

FA

FR

15

75%

Sim
Não
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Resposta conclusiva e de acordo com o que sistema fornece.
Tabela 7: Pesquisa simultânea
O sistema permite a pesquisa simultânea de documentos de
arquivo eletrônicos e convencionais?
Sim

Não
Total
Fonte: Dados da pesquisa

5
20

25%
100%

O sistema é bastante vasto em relação a consulta, tendo uma efetividade no que
se refere a pesquisa e recuperação da informação.
Tabela 8: Pesquisa de nível de acesso
O sistema articula as possibilidades de recuperação de
informação com o perfil do utilizador ao nível de acessos e
segurança?
Sim
Não
Total
Fonte: Dados da pesquisa

FA

FR

13
7
20

65%
35%
100%

Considerando que os perfis analisados são de diferentes níveis hierárquicos,
conclui-se que o sistema é bem eficiente na questão do sigilo, salvaguardando a
informação de forma oportuna.
Tabela 9: Pesquisa referente ao formato original
O sistema permite a recuperação e visualização em linha
dos documentos de arquivo recuperados,
independentemente do seu formato original?
Sim
Não
Total
Fonte: Dados da pesquisa

FA

FR

12
8
20

60%
40%
100%

Resposta inconclusiva, haja vista que na visualização rápida realizada no
sistema, essa informação não procede.
Tabela 10: Permissão para impressão de documentos e arquivos recuperados
O sistema permite a impressão dos documentos de arquivo
FA
recuperados, incluindo a metainformação associada?
Sim
Não
Total
Fonte: Dados da pesquisa

14
6
20

FR
70%
30%
100%

A ferramenta tem habilidade suficiente para impressão rápida do conteúdo
pesquisado.
No que concerne a recuperação da informação, o sistema é, de modo geral,
apropriado ao serviço oferecido pelo estabelecimento. Todavia, a falta de preparo e a

resistência a mudança notada em alguns membros da equipe, merecem destaque, pois
deixa exposto falhas na implantação de uma ferramenta que deveria ampliar a cartela de
serviços oferecidos e não causar impasses no ambiente de trabalho.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implantação de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos
tem um custo financeiro elevado e envolve todos os sujeitos da organização que estarão
trabalhando com a gestão documental e necessitam de treinamento e de adaptação.
O

fator

psicológico

tem

uma

influência

relativamente

alta

no

estabelecimento de um sistema dessa magnitude, principalmente em empresas com
funcionários que possuem anos de trabalho, por gerar um medo da substituição de mão
de obra, causando resistência a mudança e, consequentemente, dificuldades no uso e
aplicação do sistema.
Torna-se de fundamental importância o envolvimento de todos os funcionários
da instituição para evitar a duplicidade de informações, causado principalmente pela
migração de sistema, onde não é feito automaticamente por alguns softwares como é o
caso do Doctor Vet.
Na instituição analisada, o sistema que era utilizado anteriormente era o
sistema (software) para gestão de clínica veterinária “Sisvet”, que foi utilizado durante
vários anos e possuía uma interface mais simples e com muito menos recursos, tornando
o uso muito mais acessível para os operadores do mesmo. Porém, o Sisvet era um
sistema restrito para os funcionários dos setores de recepção e parte administrativa,
tornando o Doctor Vet mais acessível e democrático em relação ao seu uso para os
demais funcionários como um todo no que se refere a usabilidade. A transferência de
informação ainda está sendo realizada, porém de maneira manual, tornando a adaptação
ao sistema novo mais dificultoso, pois os profissionais envolvidos não conseguem
aprender com o novo e abandonar o antigo.
Em análise intrínseca à pesquisa, conclui-se que apesar de ser um sistema
completo para os fins que se destinam, com um treinamento eficiente na questão de
resolução de dúvidas, os funcionários não demonstram interesse na migração do sistema
e possuem dificuldades acima do normal nas questões que se referem ao uso e execução
do mesmo. Houve dificuldades na coleta das respostas e, foi observados que muitas

delas foram dadas de forma precipitada, não havendo um interesse real em entender
sobre o sistema que está sendo implantado.
As mudanças existem para o progresso, porém o indivíduo nem sempre possui
a vontade de transformar o espaço de trabalho de forma natural, independente de o
avanço ser positivo, pois com a inserção da ferramenta Doctor Vet, os processos foram
visivelmente agilizados e o atendimento ao cliente ficou mais dinâmico, possibilitando
um aumento na clientela.
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CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, FILOSOFIA E CONSCIÊNCIA:
uma breve descrição e aproximação
INFORMATION SCIENCES, PHILOSOPHY AND CONSCIOUSNESS:
a brief description and approach
SILVA, Ingrid Fabiana de Jesus1
RESUMO
Considerando que as áreas Ciência da Informação e Filosofia em suas relações
interdisciplinares podem influenciar e favorecer a busca pelo conhecimento, bem como
fortalecer a discussão a respeito da conceituação do que seja consciência, e de como a mesma
é incorporada a estas. Assim sendo o presente trabalho apresenta como objetivo: caracterizar a
consciência sob a égide da Ciência da Informação, da Filosofia, na construção do
conhecimento e de algumas possíveis percepções complementares. Utilizou-se a metodologia
exploratória, embasada por um levantamento bibliográfico. Dessa maneira, com a realização
do levantamento bibliográfico, passamos a identificar as relações, registrando-as no tempo,
mostrando e suscitando antigas análises e proporcionando a junção de novas, em face da
busca pela descrição e relação linear das áreas Ciência da Informação e Filosofia com a
consciência. Espera-se que este trabalho contribua de maneira significativa para a Ciência da
Informação e Filosofia, bem como suscite outras discussões sobre o tema.
Palavras-chave: Ciência da Informação. Filosofia. Consciência. Conhecimento.
ABSTRACT
Considering that Information Sciences and Philosophy areas in their interdisciplinary relations
may influence and favor the pursuit of knowledge, as well as strengthen the discussion
surrounding the concept of consciousness itself, and how it can be incorporated to these two
streams of study. This being said, the present paperwork intends to: characterize the
conscience under de auspices of Information Science and Philosophy, in the construction of
knowledge, with possible further observations. Exploratory methodology was used, grounded
by a bibliographical research. Thus, with the research being concluded, some relations were
identified, registered in time, displaying and evoking previous analyzes, providing the
combination with new ones, in light of the search for the description and the linear relation
between the fields of Information Science and Philosophy, and the consciousness. This work
is expected to meaningfully contribute for the previously cited science areas, in addition to
provoking other discussion concerning this issue.
Keywords: Information Sciences. Philosophy. Consciousness. Knowledge.
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1 INTRODUÇÃO
A Filosofia nos mostra a necessidade do pensar, e a ação da construção humana junto
ao pensamento, suas vertentes e amplitudes, além de interagir com áreas correlatas ou
interdisciplinares como a Ciência da Informação, que descreve de maneira bastante rica o
significado do termo informação. No entanto a nossa acentuação no decorrer deste texto é
para contribuir com mais uma colocação informacional, no caso a consciência, e assim buscar
relacionar Ciência da Informação, Filosofia. A consciência é entendida por Aranha (2003, p.
150), como “doadora de sentido, fonte de significado”.
Tal qual é o pensamento, suas razões e características, faz-se-á necessário entender o
homem diante do campo mental e comportamental. O que na visão de Freud por Bock (2002,
73), é entendido como uma estruturação funcional da personalidade, acentuando o surgir de
“três sistemas ou instâncias psíquicas: inconsciente, pré-consciente e consciente”. Dai o
desenvolver da consciência, como um sentido expresso da linguagem mental ou cognitiva, na
qual a Ciência da Informação por meio da Filosofia e da Ciência da Cognição, pode surgir
como um dos descritores da mesma.
Assim vemos a necessidade em entender o processo mental na busca por informação,
esta que faz do homem,desde a antiguidade, um questionador, o qual soube utilizar da
Filosofia para encontrar as suas respostas, para Shera:
Os estímulos externos são necessários para uma adequada operação do sistema
nervoso humano. Sem eles o cérebro não pode raciocinar, pois ele gera novas
informações através de indicações e analogias, e resolve problemas fragmentando-os
em partes manejáveis com conotações familiares (SHERA, 1977, p. 01).

Este artigo surge da hipótese de que a interdisciplinaridade existente na Ciência da
Informação pode facilitar a breve descrição de consciência, junto a Filosofia, Ciência da
Cognição e conhecimento, e fortalecer ainda mais a participação da Ciência da Informação na
construção do ponto de vista humano.
O interesse em abordar este tema de artigo, partiu da leitura de textos relacionados à
Filosofia, com ênfase na consciência, ligando a mesma com a pluralidade de saberes na
Ciência da Informação.
Mas, tal interesse nos trouxe para a problemática que norteia o devido trabalho, como:
a) Como a consciência foi constituída e entendida ao longo do tempo e qual a ligação da
mesma com a Ciência da Informação e Filosofia, visando um contexto histórico e evolutivo?

É neste sentido que o artigo tem como objetivo mostrar a ligação entre a consciência
enquanto sub-campo de uma construção interdisciplinar, salientando a sua ligação com a
Ciência da Informação e a Filosofia, no intuito de compreender a importância da Ciência da
Informação enquanto campo científico – filosófico - epistemológico – interdisciplinar, na
construção da consciência no aporte histórico e no âmbito do conhecimento.
Apresenta como metodologia, a pesquisa exploratória, na qual Farias (2007, p. 30),
afirma que na maioria das pesquisas com caráter exploratório, é utilizado o levantamento
bibliográfico. Partindo-se da premissa de que a temática “não requer métodos e técnicas
estatísticas. [...] o processo e seu significado são os focos principais de abordagem” (GIL,
2002). Esta pesquisa apresenta-se como qualitativa quanto à sua abordagem.
Para tal artigo foram feitas buscas e leituras de publicações em revistas, livros e/ou
meios eletrônicos como as bases de teses e dissertações da Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da USP e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e na BRAPCI – Base de dados
Referencial de artigos de periódicos em Ciência da Informação.
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A Ciência da Informação enquanto ciência ampla e autônoma estuda os diversos
campos que abrangem o conhecimento humano, surgindo de maneira explicita após a segunda
guerra mundial devido a grande demanda informacional existente. No entanto ainda é
confundida com a Biblioteconomia, sendo que esta é um campo que estuda a Biblioteca com
os seus fatos e fatores, às vezes estando e atuando como uma disciplina ou campo de pesquisa
da Ciência da Informação.
Assim uma das bases da Ciência da Informação é o estudo das propriedades
intelectuais como natureza, gênese e respostas, o que foi bem aflorada em uma disputa de
poderes tecnológicos após a segunda guerra mundial, que segundo Cardoso Filho; Santos;
Araújo Júnior (2011, p.5) surgiu:
Após a segunda guerra mundial, com o desenvolvimento científico e tecnológico
ocorrido ante e pós-guerra, começam as preocupações com a recuperação dessa
informação. Mas é na década de 1960 que acontecimentos como a conferência
realizada no Georgia Institute of Technology em 1962, o Relatório Weinberg em
1963, o trabalho Informatik de Mikhailov, em 1966, a definição de Borko em seu
artigo Information Science: what is it? de 1968, indicam o nascimento de uma nova
ciência, e aparecem os primeiros artigos abordando os conceitos, fundamentos, e
teorias sobre a Ciência da Informação.

Dai ao enfatizarmos a Ciência da Informação (CI) enquanto um campo múltiplo, de
estudo da informação em uma determinada área ou sob determinada abordagem, agindo de
maneira caracterizadora desde sua origem como interdisciplinar, abrangendo um largo âmbito
de possibilidades temáticas com estudiosos de diferentes formações acadêmicas e que
consequentemente apresenta como campo de pesquisa uma riqueza de abordagens
(CARDOSO FILHO; SANTOS; ARAÚJO JÚNIOR 2011, p.7).
A Ciência da Informação se confunde com a história do avanço mundial em prol das
melhorias sociais e principalmente tecnológicas, com as incertezas e necessidades sociais de
se desenvolver o conhecimento. Dai a importância da Filosofia como um campo dentro da CI
que favorecerá a construção de um ser questionador, capaz de distinguir e ampliar o seu
processo interno, ou como estamos buscando relacionar, o consciente.
Assim, com a criação da Ciência da Informação e a inquietude em relação à sociedade
da informação, passou-se a perceber que a interdisciplinaridade existente na mesma, se
movimentou como mais um campo dentre os novos que trabalham informação e o
conhecimento, a qual conta com a colaboração de outras disciplinas principais como:
Psicologia, Linguística, Sociologia, Informática [...] Eletrônica e Filosofia (LE COADIC,
2004).
Ao descrevermos de forma breve a evolução da Ciência da Informação, iremos
acentuar a participação da Filosofia na história, na CI, e na concepção descritiva da
consciência, a qual faz parte da história evolutiva das mesmas. A ação de junção ou encontro
das áreas (Ciência da Informação e Filosofia) mostra-nos a evolução e o uso da teoria do
conhecimento, da epistemologia e da consciência no decorrer do tempo.
Ao avaliarmos a colocação da Filosofia nesta junção, de acordo com os
manuais 2, nos faz verificar que, a grande aventura intelectual dos gregos não começa
especificamente na Grécia continental, mas nas colônias da Jônia e da Magna Grécia, na qual
nascia o comércio, e os primeiros filósofos que viveram por volta dos séculos VI e V a. C. e,
mais tarde, foram classificados como pré-socráticos, a qual teve na figura de Sócrates a
divisão da Filosofia Grega. Na visão de Aranha (2003, p.88):
Entre os gregos antigos predominava inicialmente a consciência mítica, porém com
a passagem de uma consciência mítica para a racional, aparecem os primeiros
2
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sábios, sophos, como se diz em grego. Pitágoras (séc. VI a.C.), um dos filósofos présocráticos, era também matemático, e teria usado pela primeira vez a palavra
Filosofia (philos-sophia), que significa amor à sabedoria, no entanto acredita-se que
está não seja somente razão, mas uma procura íntima e afetuosa pela verdade.

A Filosofia é marcada por períodos, e tem como referência o filósofo Sócrates de
Atenas. Em estudos citados por Chaui (2009) a colocação da Filosofia na história se dá junto
com a sua própria história, atuando sempre como uma fonte de diálogo permanente, pois esta
acaba por ser uma expressão da manifestação e da experimentação dos problemas e questões,
da sociedade, da cultura temporal do homem para consigo no que tange o novo ou o
incompreendido. Já a sua história se faz por meio de respostas, soluções, novas perguntas,
saberes, como no caso da atuação filosófica em outros campos a partir do século XVIII, na
Filosofia da Arte ou Estética, no século XIX com a Filosofia da História, e no séc. XX com a
Filosofia da Linguagem.
Todavia o fato desta ter uma história, não descarta a sua atual redução nos campos de
atuações, que pode ser apresentada pelos seus grandes períodos na história da sociedade
ocidental.
Os períodos relacionados à Filosofia mostra-nos a realidade circundante e diferente,
visando à ampliação informacional, seu fluxo, seu uso e à sua tecnologia. Ao analisarmos a
importância ou não dessa construção, passamos a nos questionar em que campo passaria a
atuar e de que forma assim o faria a Filosofia, pois a mesma ficou desvinculada de muitas
atribuições, porém não obstante delas, já que na visão de Aranha (1992, p. 45):
A Filosofia ao longo do tempo foi “esvaziada” do seu conteúdo pelo aparecimento
das ciências particulares, tornadas independentes. E neste, século, até as questões
referentes ao homem reivindicam o estatuto de cientificidade representado pela
procura do método das ciências humanas, é o caso da Ciência da Informação criada
neste século, como uma ciência interdisciplinar, de natureza social, está relacionada
à tecnologia da informação e do novo papel da informação na sociedade e na cultura
contemporânea.

Com isso a Filosofia precisou abordar a realidade de uma forma mais real ou
cientifica, o que levou a criação da ciência. Todavia a Filosofia é a principal responsável por
está criação, o que a faz importante.
Para entendermos um pouco a criação da Ciência da Informação e a sua relação junto
a Filosofia, devemos verificar a concepção das ciências e da sua independência. De acordo
com Aranha (1992, p. 45) a ciência foi concebida como:
Nos seus primórdios a ciência se achava ligada à Filosofia, sendo o filósofo aquele
sábio que refletia sobre todos os setores da indagação humana. Por isso é, possível
falar desde geometria de Tales e Pitágoras até a astronomia de Aristóteles. A partir
do século XVII, a revolução científica iniciada por Galileu determinou a ruptura
dessas duas formas de abordagem do real. Lentamente apareceram as chamadas
ciências particulares – física, astronomia, química, biologia, psicologia, sociologia

etc. Delimitando um campo específico de pesquisa. Na verdade, o que estava
ocorrendo era o nascimento mesmo da ciência, pois ela não existia propriamente
antes disso [...] Com isso ocorre à fragmentação do saber, ou seja, cada ciência se
ocupa de um objetivo específico.

Após a construção das ciências, as áreas do saber que se desenvolveram com o passar
do tempo, adquiriram concepção científica, como é o caso da Ciência da Informação que se
desenvolveu no campo da ciência social das ciências do homem e da sociedade, preocupada
em esclarecer um problema social concreto, o da informação sobre várias questões, que
norteiam a humanidade na construção do pensar e agir (LE COADIC, 2004, p. 19).
A Ciência da Informação acaba trazendo para o âmbito da informação, uma união
quando acopla ao seu rol informacional disciplinas que dialogam entre si como a
Biblioteconomia, a Comunicação, a Ciência da Computação, e a Ciência da Cognição, entre
outras, e acaba estando diretamente ligada com a Filosofia no intuito de desvendar ou relatar a
forma como o homem se porta para pensar ou encontrar as informações. A Filosofia, a
Psicologia, a Linguística, a Inteligência Artificial, as Neurociências e a Antropologia formam
o “Hexágono Cognitivo” (CATI, 1989 apud LIMA, 2003).
A humanidade em seus aspectos fundamentais tem características que norteiam a sua
existência e convivência, aspectos estes mais ligados à esfera do saber. Essa afirmativa nos
remete a Ciência da Informação em síntese. O que é bem colocado por Hegenberg (1969,
p.33): “A fim de justificar uma asserção, raciocinamos. Raciocinar é reunir ideias de modo
coerente, com propósito, conscientemente visado. Se esse processo psicológico permite que a
mente passe de uma ou mais afirmações (premissas) para uma nova afirmação (conclusão),
tem-se a inferência”.
Com isso passamos a perceber no contexto do “Hexágono Cognitivo” a Ciência da
Informação (CI) em consonância com a Ciência Cognitiva (CC) no intuito de pincelar o
conhecimento, sem esquecer a Filosofia já que a mesma está de maneira intrínseca no
contexto das duas áreas CI e CC, tendo no aporte à cognição, que de acordo com Mey (1982
apud LIMA, 2003, p. 05), tem na Ciência Cognitiva o estudo sobre o que é o conhecimento,
como ele pode ser representado e manipulado nas suas formas mais diversas. Por apresentar
uma grande interdisciplinaridade de conhecimento, a cognição tem encontrado subsídio na
Ciência Cognitiva para estudar a mente, com suas ideias, conceitos e conhecimentos, porém o
processo cognitivo de acordo com Lima (2003, p. 07):
Envolve atividades mentais como o pensamento, a imaginação, a recordação, a
solução de problemas, a percepção, o julgamento, a aprendizagem da linguagem,
entre outras as quais ocorrem diferentemente em cada individuo, de acordo com seu
grau de habilidade [...] A informação é associada ao contexto e a maneira de cada

individuo ver o mundo, consiste no somatório de diferentes estruturas do
conhecimento.

Embora a cognição seja muito importante na construção de subsídios que direcione a
mente em suas atividades, favorecendo o ser questionador – filósofo o informado-cientista da
informação, ou perceptivo de si – ser dotado de consciência. O consciente em uma breve
visão Psicológica, também no contexto do “Hexágono Cognitivo”, é descrita do jeito
sintetizado de acordo com Freud por Bock (2002, 74), como: “Sistema do aparelho psíquico
que recebe ao mesmo tempo as informações do mundo externo e as do mundo interno. Na
consciência, destaca-se o fenômeno da percepção, principalmente a percepção do mundo
exterior, a atenção, o raciocínio”.
Assim seguindo um pouco dessa perspectiva Psicológica, acentuamos o desenvolver
das teorias cognitivas, que são para Neves (2006), quatro a de Piaget, a Neopiagetiana, a de
Vygotsky, e a abordagem do processamento da informação:
a) Para Piaget a cognição humana é uma forma de adaptação biológica na qual o
conhecimento é construído aos poucos a partir do desenvolvimento das estruturas
cognitivas que se organizam de acordo com os estágios de desenvolvimento da
inteligência. Assim, o desenvolvimento cognitivo acompanha o crescimento dos
seres humanos ao longo de sua vida, variando e mudando de acordo com a idade.
b) Os teóricos neopiagetianos dão ênfase às habilidades cognitivas, como processar
e coordenar elementos que possibilitam diferenciar informações na determinação de
subobjetivos para atingir uma meta. Incluem o conceito de mediação e interação na
solução de problemas.
c) A teoria de Vygotsky acredita que o conhecimento é construído durante as
interações dos indivíduos em sociedade, desencadeando o aprendizado. O processo
de mediação se estabelece quando duas ou mais pessoas cooperam em uma
atividade, possibilitando uma reelaboração.
d) Já a teoria do processamento da informação aborda estudos sobre a mente e a
inteligência em termos de representações mentais e seus processos subjacentes ao
comportamento observável. Esses pesquisadores consideram o conhecimento como
sistema de tratamento da informação.

Acreditamos que a Ciência da Informação encaixa-se muito bem na quarta teoria
quando processa a informação. Porém ainda é um mistério para o bibliotecário - cientista da
informação, conhecer o usuário e suas necessidades em afinco. Na resolução de Job (2008, p.
7); estas ciências como a Ciência da Informação, e a Filosofia, servem de apoio ou são
servidos, no campo da Ciência da Cognição em análises, estudos que pretendem entender, ou
interpretar o funcionamento do cérebro e desenvolver sistemas que simulam as
potencialidades do mesmo.
A Ciência da Cognição foi reconhecida por volta de 1956, a partir do Simpósio sobre
Teoria da Informação realizado no Massachusetts Institute of Technology, (LIMA, 2003).
O sucinto detalhar da Ciência da Cognição neste tópico acima, nada mais é do que a
necessidade de elucidar a passagem de uma estrutura tradicional para uma moderna, porém

sem se afastar da busca pelo entendimento natural e estrutural do pensamento, que em outros
momentos eram de domínio da Filosofia clássica.
No âmbito da Filosofia, estudar o conhecimento é algo que se fazia pelos filósofos
desde a antiguidade grega, e com a Filosofia Moderna a aquisição de conhecimento passou a
ter sentido de independência, sendo o mesmo chamado de Teoria do Conhecimento ou
Gnosiologia, desenvolvida por Kant com o intuito de investigar as condições para a
concepção do conhecimento, no tocante as condições do conhecimento verdadeiro, e que teve
como base a obra Crítica da razão pura, no qual ele descreve duas formas básicas do ato de
conhecer, são estes o conhecimento empírico e o puro (COTRIM, 2006, p.160). De acordo
com Teles (1991, p. 66), “A Teoria do Conhecimento pode principiar com esta pergunta:
Podemos ter um conhecimento exato do mundo que nos cerca? Em outras palavras, trata-se de
saber se nosso conhecimento do mundo corresponde à sua realidade”.
Porém, para Aranha (2003, p. 130-132), surgiram bases que buscavam entender o
problema do conhecimento, são estas: o racionalismo e o empirismo, estas duas por
apresentarem Soluções Significativas Para A Problemática Do Conhecimento:
Racionalismo: mostra-nos a busca de uma verdade que não pode ser colocado em
dúvida, por isso converte a dúvida em método, limita o ser humano ao âmbito da
própria razão.
Empirismo: enfatiza o papel da experiência sensível no processo do conhecimento,
limita ao âmbito da experiência sensível.

Já em relação à natureza deste conhecimento no âmbito da Filosofia passou a ser
estudada pela Epistemologia (do grego: Epistéme: ciência, logia: tratado). Praticamente
Epistemologia vem a ser uma teoria do conhecimento científico. É o estudo crítico e reflexivo
dos princípios, dos pressupostos e da estrutura das diversas ciências Teles (1991, p. 66).
E a Ciência da Informação ao fazer uso da epistemologia busca entender o corpo de
conhecimento sobre o próprio conhecimento. No entanto a epistemologia informacional acaba
por ter uma importante afinidade com a Ciência da Informação, tendo como pequenas bases
incursões teóricas nos conceitos de essencialíssimos e pragmatismo e nas incidências
panorâmicas dentro da CI (SALDANHA, 2011, p. 104).
No entanto o conhecimento pode ser vislumbrado de acordo com Teles (1991, p.69),
como: “Resultado primeiramente da atividade do “eu” sobre elementos mecânicos que o
atingem. Em segundo lugar, é uma elaboração posterior sobre os remanescentes do
conhecimento sensível, tais como: imagens, lembranças, recordações, ideias etc.”.
Já na esfera da Filosofia, a construção da informação pode ser adquirida por
transferência, e pode ser vista como um desenvolvimento da consciência, a qual atua de forma

simples descrita e esclarecida já na sua primeira etapa. A consciência é descrita segundo
TELES (1991, p. 16):
O conhecimento mítico foi à primeira etapa da consciência humana. [...], A
consciência como que se confundia com as coisas, não se destacava do mundo
exterior. Estava fora do mundo exterior. Para o aparecimento da Filosofia, era
fundamental o fortalecimento da consciência. O começo da Filosofia como que
aguardava um fortalecimento da consciência e uma nova colocação na relação
consciência-mundo. O eu - pensante deveria ocupar um polo de destaque, encarando
todas as outras coisas, isto é, o mundo exterior, como objeto de sua reflexão.

A consciência vista pelo ponto da teoria do conhecimento mostra a construção desta
na esfera histórica e participativa, o que revigora os laços com a Ciência da Informação e a
Filosofia. Deste modo para Chaui (2009, p.130):
Do ponto de vista de teoria do conhecimento, a consciência é uma atividade sensível
e intelectual dotada do poder de análise e síntese, de representação dos objetos por
meio de ideias e de avaliação, compreensão e interpretação desses objetos por meio
de juízos. É o sujeito do conhecimento. Este se reconhece como diferente dos
objetos cria e/ou descobre significações, institui sentidos, elabora conceitos, ideias,
juízos e teorias. Por ser dotado de reflexão, isto é, da capacidade de conhecer-se a si
mesmo.

Esse fortalecimento da Filosofia por parte da consciência, vêm salientar de certa forma
a intensificação da relação do homem com o seu eu e com o mundo em que vive, baseando-se
em questionamentos e ações, o que podem ser construídas por meio de informações ou não, já
que vai depender de como a percepção é construída. A descrição feita por Teles mostra-nos o
sujeito diante do conhecimento existente, o que também de certa maneira nos faz pensar em
âmbito atual a Ciência da Informação inserida nessa construção, quando temos uma
consciência criada para trabalhar junto à realidade do mundo, ou seja, da ampliação
informacional. O que é entendido para TELES (1991, p. 17) como: “Consideremos o homem
como um desejo, como um impulso de expansão sobre o Mundo, numa vontade de incorporálo: (in- “para dentro” + corpo). Desejo é um impulso no sentido de possuir, incorporar”.
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Figura 1: Etapas do desenvolvimento da consciência
Fonte: Teles (1991, p.17).

Esta incorporação ou uso é algo pertinente à transferência da informação, ou seja, a
informação sempre será procurada, seja no campo da Ciência da Informação ou da Filosofia,

as quais vêm nos mostrar a maneira como os usuários, se portaram ou se portam para fazer
uso das mesmas. Assim, faremos uma breve descrição a respeito dos diversos tipos de
consciência para salientarmos a construção da mesma junto a Ciência da Informação e da
Filosofia, o que de fato vem pretender melhorar a busca informacional.
A transferência, ou seja, passar algo é uma formalização da capacidade cognitiva e da
expressão lingüística, o que faz desta uma síntese da visão filosófica no campo do pensar, na
qual exige uma visão prévia da necessidade do usuário, em perceber essa transferência de
informação e conhecimento ocorrendo constantemente entre a Ciência da Informação e a
Filosofia. Assim sendo Cotrim (2006, p.43), “relaciona a consciência apenas à capacidade
cognitiva, ou seja, à capacidade de apreensão intelectual de uma dada realidade. No entanto, o
ser humano se relaciona com a realidade através de múltiplos sentidos e múltiplas
capacidades.” Desta maneira Cotrim (2006), nos mostra os tipos de consciência que podem
ser: consciência mística, consciência religiosa, consciência intuitiva e consciência racional –
este último busca a compreensão da realidade por meio de certos princípios estabelecidos pela
razão, gerando uma analise de causa e efeito, desenvolvendo o conhecimento racional que é
comum à ciência e Filosofia.

Figura 2: Árvore do conhecimento
Fonte: Árvore do conhecimento. Disponível em:<
http://neurosefreudiana.wordpress.com/category/uncategorized/page/6/>. Acesso em 18 fev. 2014.

Dai percebemos a humanidade questionar-se o que realmente seja conhecimento. Se
este é um conjunto de habilidades, ou de experiências vividas, ou se surge de processos, seja
mentais ou culturais. Para Currás (2010, p. 19):

Conhecimento pode ser entendido como um processo mental, inteligente, para
adquirir saber, o que suporia, também um passo intermediário na elaboração de
linhas de opinião. Situar-se-ia entre os quanta de informação útil que
“bombardeiam” o cérebro para produzir, que dá origem a formas variadas de
pensamento. Por outra parte, entende-se como conhecimento o saber acumulado no
tempo, de forma que poderia se estabelecer uma quase sinonímia ou comparação,
com ciência e com cultura.

A consciência relaciona o homem a sua necessidade de pensar e entender o seu “eu”
de tal maneira que o mesmo, têm nas bases históricas como na Filosofia uma relação de
existência, ausência e elevação conceitual e com a Ciência da Informação uma relação de
percepção e entendimento das suas anciãs e saberes, o que de fato constrói o pensamento,
conhecimento de si e do mundo.
3

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho foi de suma relevância, ao buscar tecer as relações entre a Ciência

da informação, a Filosofia e a consciência, no intuito de entendermos e aproximarmos às
áreas do saber, na perspectiva dos seus levantamentos históricos e suas junções e ampliações,
tendo como base na relação à teoria do conhecimento, a Ciência da Cognição, a Psicologia, a
informação e o conhecimento, as quais vêm fortalecer a áreas interdisciplinares.
Todavia a Ciência da Cognição e o conhecimento foram tratados neste trabalho com o
intuito de entendermos a relação destes e a relevância dos mesmos na produção e
transferência do saber.
Discutimos sobre a consciência, como alicerce para a construção da Filosofia, no
intuito de evidenciar que a mesma pode de maneira quase independente dar conta da
construção do entendimento, no que se refere à Ciência da Informação.
Além do que, passamos a descrever o conceito de conhecimento no campo da
Filosofia, que entende e descreve o conhecimento, no que tange a Ciência da Informação,
Filosofia e consciência, com o intuito de mostrar a sua atuação interdisciplinar nas áreas
descritas, conceituando e entendendo que a consciência faz, partindo de uma base segura e
sólida.
Assim sendo podemos entender que a procura constante pelo saber é algo vigente das
áreas aqui apresentadas, porém restritas a uma interdisciplinaridade de necessidades
informacionais, que descrevem bem em seu contexto histórico, a criação, o desenvolvimento e
a relação entre as mesmas. E enquanto processo intrínseco em relação à consciência mostranos o conhecimento e a informação como uma procura humana nas diversas áreas desde antes

de Cristo com a Filosofia, até os dias atuais com a Ciência da Informação, porém com novos
aportes, os tecnológicos.
Dessa maneira, com a realização do levantamento bibliográfico, passamos a identificálas, através do seu registro no tempo, mostrando as ideias antigas e as novas, entendendo a
participação da Ciência da Cognição, da teoria do conhecimento (Gnosiologia), da
epistemologia (o saber). E com as mesmas revelar a construção da sociedade da informação
ou do conhecimento.
Espera-se que este trabalho contribua de maneira significativa para as áreas Ciência da
Informação, Filosofia, além da consciência, bem como suscite outras discussões sobre o tema.
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RESUMO: este artigo trata das editoras universitárias e seu papel para a difusão do conhecimento.
Tem como objetivo discutir o papel das editoras universitárias para a difusão do conhecimento a partir
da experiência da EDUFS. Foi realizada pesquisa descritiva do tipo estudo de caso a partir de uma
visita técnica à Editora da Universidade Federal de Sergipe (EDUFS). O trabalho foi resultado de uma
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Documentação da UFS, com a finalidade de compreender na prática as questões que envolvem o
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editora, é uma das principais políticas da EDUFS.
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INTRODUÇÃO
A publicação das produções científicas tem sido um dos motores que
impulsiona a pesquisa nas instituições de ensino superior, em especial nas
universidades. Trata-se de um movimento que tem sido estimulado em especial
pelos órgãos governamentais ligados à Educação, tais como o Ministério da
Educação e as Agências de fomento como a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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Por meio desses organismos, os cursos nas universidades são avaliados
visando sua manutenção e entre os itens de avaliação está a produção científica.
Ora, essa produção, que tem sido estimulada pelas instituições principalmente sobre
os docentes, discentes e pesquisadores, movimenta o mercado editorial e bem de
perto as editoras universitárias, as quais precisam se adaptar para acompanhar a
evolução das tecnologias da informação e da comunicação e a configuração
dinâmica da própria sociedade, que é hoje baseada na convergência das mídias e
no acesso rápido à informação.
Nesse contexto, as editoras universitárias, cuja tradição é recente no
Brasil, e suas associações, a respeito da Associação Brasileira dos Editores
Científicos (ABEC) e da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU),
têm discutido o papel e a evolução das editoras universitárias diante do avanço no
acesso à informação, e também da evolução dos mecanismos e dispositivos de
disseminação da informação adotados nas bibliotecas e demais centros de
informação.
Essas discussões têm sido voltadas para as atividades das editoras em
confluência com a atividade fim da universidade, especificamente relacionada com a
promoção da educação como uma finalidade social e na difusão do conhecimento.
Por esse motivo, questionamos neste artigo: como foram estabelecidas as primeiras
editoras universitárias? Quais os desafios e dilemas dessas editoras? Como as
editoras podem contribuir para a difusão do conhecimento científico em tempos de
cultura globalizada?
Nesse sentido, o objetivo deste artigo é discutir o papel das editoras
universitárias para a difusão do conhecimento a partir da experiência da EDUFS. Foi
realizada pesquisa descritiva do tipo estudo de caso a partir de uma visita técnica à
Editora da Universidade Federal de Sergipe (EDUFS).
Essa atividade foi realizada no âmbito da disciplina Fundamentos da
Editoração do curso de Biblioteconomia e Documentação da UFS, com a finalidade
de compreender na prática as questões que envolvem o universo das editoras
universitárias relativas a sua composição, atividades e produtos.

Observamos que as dificuldades relacionam-se principalmente à questão
dos recursos para ampliação das publicações, mas também que a qualidade e a
difusão das pesquisas dos docentes, independente da forma de acesso às
publicações da editora, constituem-se em sua principal política.
1 REVISÃO DE LITERATURA
1.1 A circulação do conhecimento e a comunicação científica
O conhecimento, reconhecido hoje como base fundamental para a evolução
da sociedade, é produzido e disseminado em larga escala, numa lógica de produção
cada vez mais acelerada e selvagem. Os cientistas e os pesquisadores têm sido
estimulados crescentemente a produzir conhecimento por meio de suas pesquisas,
nas diversas áreas do conhecimento, muitas vezes numa escala que gera grande
discussão a respeito da dicotomia entre qualidade versus quantidade na produção
científica.
Esta produção, porém, não é privilégio da sociedade atual, mas já se
desenhava desde o momento da prensa inventada por Gutemberg, que elevou a
quantidade de textos em circulação, o que significou um aumento nas produções
científicas e em sua circulação pelos meios impressos presentes na sociedade da
época, a saber, os livros e posteriormente as revistas científicas.
Podemos dizer, baseados em Weitzel (2006, p. 88) que a comunicação
científica é considerada como “[...] um processo que envolve a construção,
comunicação e uso do conhecimento científico para possibilitar a promoção de sua
evolução.” Esse processo que toma como base o conhecimento produzido
principalmente nas academias privilegia não apenas o objeto livro, mas vem
fortalecendo, nos últimos tempos, a produção publicada em periódicos científicos.
Como precursoras das primeiras experiências de comunicação científica
podemos destacar as primeiras revistas “Journal de Savants”, em Paris e o
“Philosophical Transactions” em Londres, ambas em 1665, as quais difundiam as

experiências, teorias e publicações científicas, numa época em que ainda eram
poucas as pessoas que tinham acesso aos livros. (FISCHER, 2006, p.226)
A partir de então, as revistas científicas têm sido adotadas como um dos
mais importantes recursos para promover a comunicação do conhecimento que é
produzido nas instituições de pesquisa, cuja dinâmica tem seguido as diretrizes de
publicação das agências de avaliação e de fomento de pesquisas científicas.
A comunicação científica está diretamente relacionada com a produção
científica que ocorre no âmbito das instituições de ensino e pesquisa, tais como as
universidades. Neste contexto, é através das bibliotecas e das editoras universitárias
que ocorre a maior parte dos processos de disseminação e difusão envolvendo
todos os atores que dele participam participam, tais como os docentes, discentes,
pesquisadores, profissionais da informação, editores e designers, todos envolvidos
na tarefa de levar para além da universidade o conhecimento que é produzido dentro
dela.
Para Bueno (2010, p. 2), a comunicação científica difere da divulgação
científica porque “[...]diz respeito à transferência de informações científicas,
tecnológicas ou associadas a inovações e que se destinam aos especialistas em
determinadas áreas do conhecimento.”.
A evolução nas formas de comunicar o conhecimento científico produzido
nas universidades trouxe alternativas para as publicações periódicas, a exemplo dos
modelos de publicações eletrônicas, paralelamente e por vezes até superando, os
modelos de publicações impressas. Segundo Rozados e Alvares (2013), há
benefícios por parte dos pesquisadores quando adotam a comunicação em
periódicos eletrônicos, principalmente relativos à visualização dos artigos pela
comunidade científica e à rápida atualização de conteúdos científicos que
contribuem para a circulação do conhecimento e a produção científica e a inovação.
Essa mudança nos suportes e uso das TIC na comunicação científica
também trazem reflexos para o campo editorial, mais particularmente para as
editoras universitárias, pois, em que pese os desafios enfrentados, precisam estar
preparadas para atender às demandas de produção científica da universidade, e

para colocar produtos em circulação que atendam aos critérios mínimos de
qualidade e publicação.
Por isso, a seguir abordaremos a respeito das editoras universitárias e suas
características e evolução, para situar nosso objeto de investigação.
1.2 As Editoras Universitárias
Atualmente, uma das discussões que cerca o universo da comunicação
científica é a relação entre a produção do conhecimento e sua circulação e uso.
Neste contexto situam-se duas vertentes: a criação de redes de conhecimento e os
programas de acesso livre à informação. E por que se discute a permissão de
acesso livre à informação?
A resposta a esta pergunta é pontual, pois o modelo clássico de
comunicação científica, ao evoluir de uma preocupação com a geração do
conhecimento para o enfoque na difusão deste conhecimento, transferiu a ordem
das responsabilidades entre os sujeitos que participam deste processo. Com isto, os
editores passaram a deter os direitos de autoria das produções, modificando, em
consequência, o foco das revistas científicas, que passaram a atuar numa lógica
mercadológica mais dinâmica. Aos pesquisadores coube a distinção que se concede
a partir das citações feitas a seus artigos na comunidade científica.
Porém, para suportar suas publicações, os periódicos cobram por suas
assinaturas, o que dificulta o acesso aos artigos científicos, pois nem todas as
pessoas sabem do volume de conhecimento que vem sendo difundido por este meio
de comunicação. É o Estado, por meio de seus organismos de fomento como a
CAPES e o CNPQ, quem financia não apenas as pesquisas científicas, por meio das
bolsas de estudos e dos editais de fomento, como também a manutenção do acesso
aos periódicos nas instituições de ensino superior. Mas, fica claro que estes ainda
podem ser considerados fatores limitadores do acesso ao conhecimento.
Neste sentido, um dos dispositivos mais comumente instituídos nas
universidades para difusão do conhecimento tem sido as editoras universitárias.
Para entender qual o papel das editoras universitárias na difusão do conhecimento e

como elas se constituíram em espaços de contribuição para a disseminação
científica vamos abordar a respeito da sua constituição e evolução de modo breve.
As editoras universitárias brasileiras surgiram na década de 1960, e
segundo Bufrem (2001), confundindo-se com os serviços de impressão gráfica
produzidos pelas universidades. A autora define editora universitária como “[...]
órgão de instituição de ensino superior responsável pela publicação de textos
diversos selecionados previamente por um conselho ou comissão editorial. [...]
concebidas como órgãos que selecionam, produzem e divulgam [...].” (BUFREM,
2001, p. 33)
Entre as primeiras editoras universitárias destacam-se as da Universidade
de Brasília, criada em 1961 e a da Universidade de São Paulo, criada em 1962, mas
logo depois, em virtude do período da Ditadura Militar, a expansão das editoras
sofreu um período de estagnação, tanto pela confusão em termos de sua
caracterização, como pela censura da produção científica no âmbito acadêmico.
(BUFREM, 2001)
Porém, entre 1985 e 1988 houve uma maior expansão na criação das
editoras universitárias, provavelmente impulsionadas por algumas políticas voltadas
à retomada do regime democrático e, em seu bojo, do movimento em favor da
editoração nas universidades. Dentre as iniciativas em prol dessa expansão, Bufrem
(2001, p. 36) destaca “[...] a criação do PROED, a criação e o desenvolvimento do
PIDL e o encontro pioneiro de Niterói.”
O primeiro encontro a que a autora se refere trata-se do primeiro
Seminário Nacional das Editoras Universitárias (1º SNEU) que ocorreu na cidade de
Niterói em 1985, o qual aglutinou em torno das questões referentes à editoração
científica nacional vários atores envolvidos nesse universo, como professores e
editores de instituições de ensino superior (BUFREM, 2001). Dentre as
recomendações dessa primeira edição, Bufrem (2001, p. 86) destaca:
A promoção da cidade de Salvador para ser a sede do 2º SNEU; a
promoção de maior intercâmbio entre as editoras universitárias, não só com
âmbito comercial mas com relação às consultorias técnicas para obtenção
de pareceres quando necessário; a extensão do Projeto de Estímulo à
Editoração do Trabalho Intelectual (PROED) a todas as editoras

universitárias, desde que fosse demonstrada capacidade de aproveitamento
das condições estabelecidas no programa; o incentivo aos meios de
divulgação não só da universidade, mas da editora, para tornar conhecidas
as suas obras [...]

Essas e outras deliberações discutidas durante esse primeiro evento
visam, de modo mais contundente, refletir a autonomia de decisão das editoras
universitárias e seus conselhos para a publicação e difusão científica, o que será a
tônica também quando se discute a diferenciação das características das editoras
universitárias em relação às editoras particulares, posto que seu foco está na
difusão do conhecimento e incentivo à cultura, diferentemente dessas últimas
baseadas na lógica do capital e na obtenção de lucros sobre as produções.
Esses eventos foram os precursores de outros, a exemplo do Encontro
Nacional de Editores Científicos (ENEC), cuja última edição (XV ENEC) ocorreu em
novembro de 2015 em Florianópolis, Santa Catarina, onde foram comemorados os
30 anos da Associação Brasileira dos Editores Científicos (ABEC) e discutidas
questões da área voltadas em específico para a profissionalização da editoração
científica no Brasil.
Além disso, as editoras universitárias contam com a Associação Brasileira
de Editoras Universitárias (ABEU), atuando desde 1987 e que possui como missão:
Atuar no desenvolvimento da cultura editorial universitária, de modo
corporativo e ético, fornecendo soluções, produtos e serviços adequados às
necessidades dos associados, das instituições parceiras e dos leitores,
contribuindo para as políticas do livro e da leitura no país. (ABEU, 2016)

Segundo Guedes e Pereira (2000), a ABEU já definia desde sua criação
as diretrizes para atuação das editoras universitárias e sua associação, tais como os
critérios relativos à profissionalização de suas filiadas, especialmente ligados à
qualificação do Conselho Editorial das editoras e à qualidade gráfica dos livros e o
incentivo às co-edições entre as editoras universitárias brasileiras, com o objetivo da
ampliação da difusão do conhecimento.
A ABEU conta em 2016 com cerca de 100 editoras filiadas com o objetivo
de “[...] de promover a cultura e socializar o conhecimento através da produção e
difusão do livro universitário.” (ABEU, 2016).

As editoras associadas à ABEU têm não apenas a certificação da
associação, mas podem divulgar suas produções nos eventos aos quais a ABEU é
participante tais como feira e em Bienais do Livro.
Dentre os maiores desafios hoje das editoras universitárias está, segundo
Guedes e Pereira (2000), a falta de uma política editorial concreta das universidades
que dê maior autonomia às editoras, e que promova a continuidade da política e
produção das editoras, sem estarem à mercê das constantes trocas de diretores
quando da troca de gestores das instituições. Isso acarreta, muitas vezes, na
dificuldade de formação de uma identidade das editoras, além da sustentação de
projetos editoriais, em muitos casos de interesse pessoal dos diretores.
A seguir faremos o detalhamento da metodologia dessa pesquisa que
versou sobre a descrição da Editora da Universidade Federal de Sergipe.
2 METODOLOGIA DA PESQUISA
Esse trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, realizado a partir
de pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa. (LAKATOS; MARKONI, 2006)
A escolha por esse tipo de pesquisa deu-se pelo fato de facilitar a
observação das características da Editora da Universidade Federal de Sergipe, no
sentido de apresentar seus elementos constituintes e as relações que ela estabelece
com os demais órgãos que compõem a universidade, suas atribuições e
competências e sua perspectiva atual e futura de atuação.
Foi realizada uma visita técnica no âmbito da disciplina Fundamentos da
Editoração, do curso de Biblioteconomia e Documentação da UFS, orientada pela
Profa Martha Suzana Cabral Nunes. A visita ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2016,
onde participaram as alunas matriculadas na disciplina.
Foi utilizado um roteiro de observação e entrevista, que norteou a coleta
de dados feita junto ao editor da EDUFS, Prof. Vitor Braga. Foram observadas
basicamente informações a respeito do histórico, da equipe editorial, da política da
editora, seus critérios de publicação, além coordenação gráfica, as atribuições do
editor e os meios de comercialização adotados pela EDUFS.

Em seguida, as alunas visitaram as instalações da EDUFS onde puderam
verificar in loco o trabalho dos profissionais presentes, em sua maioria designers e
artistas gráficos, que explicaram como se dá o andamento e a finalização de um
projeto gráfico.
A seguir faremos o detalhamento dos resultados observados durante a
visita técnica realizada na EDUFS.
3 A EDUFS: relato da visita técnica
A política editorial da UFS surge nos anos de 1983 com o papel social de
difundir os trabalhos produzidos pela instituição. Seu regulamento criado no mesmo
ano intitulado Programa de Estímulo à Editoração do Trabalho Intelectual, buscava
financiamento do MEC e se iniciou na gestão do reitor Prof. Gilson Cajueiro de
Holanda (1980-1984). (SOUZA, 2015)
Segundo Souza (2015), destaca-se a publicação do livro “a História da
Educação em Sergipe” da Profª Maria Thétis Nunes, em co-edição com a editora
Paz e Terra e Governo do Estado.
A política editorial teve continuidade com a resolução nº 12 de 1986 que
criou o Programa Editorial da UFS, vinculado a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos
Comunitários (PROEX) com o objetivo de “fixar e viabilizar a política editorial” e
publicar os “Cadernos UFS”. (SOUZA, 2015)
Em 20 de novembro de 1992 foi inaugurada a Editora e na gestão do
Prof. Luis Hermínio de Aguiar Oliveira foi criado o Centro Editorial e Audiovisual –
CEAV, da UFS (1992-1996). O CEAV teve como principal objetivo desenvolver
ações e projetos:
[...] destinados à produção de multimeios para a utilização no processo
educativo e na divulgação da produção acadêmica da universidade,
contando para tanto com equipamentos de última geração dentre os quais
destacamos a Ilha de Edição de Vídeos. (Relatório de gestão 92/96, p. 34).
(SOUZA, 2015)

No ano de 1998 a Editora da UFS firmou uma parceria com a Fundação
Oviêdo Teixeira a fim de desenvolver a produção editorial do Estado de Sergipe.
(SOUZA, 2015)
A Editora UFS (EDUFS) está localizada na Cidade Universitária Prof. José
Aloísio de Campos na Avenida Marechal Rondon, no Jardim Rosa Elze em São
Cristóvão, Sergipe, prédio do Centro de Ciências Agrárias.
Ao chegarmos à editora, fomos recepcionadas pelo coordenador gráfico,
professor Vitor Braga6, que assumiu essa função na editora em agosto de 2015. Foi
o Prof. Vitor Braga quem acompanhou a visita técnica à EDUFS. Ele expôs seu
papel como coordenador gráfico, fazendo a ponte entre o autor e o designer,
avaliando o projeto dando uma identidade visual desde o miolo até os textos
adicionais, que compõem folha de rosto, orelha, créditos, ou seja, ele faz um piloto
da obra. Todas as obras têm ISBN que é solicitado pela própria editora e faz parte
do processo final do livro, assim como a ficha catalográfica.
A Editora UFS atua como importante instrumento de difusão da produção
científica dos membros da comunidade acadêmica, bem como assume um papel
necessário na divulgação de eventos e projetos na Universidade. Com uma equipe
de 16 profissionais, a EDUFS desenvolve atividades que vão desde o recebimento
do material até o projeto final. Como não conta com uma gráfica própria, toda
produção é enviada a gráficas externas para impressão. Apesar das dificuldades
enfrentadas no que diz respeito à infraestrutura, aos recursos financeiros e de
pessoal, a EDUFS vem executando brilhantemente as ações as quais lhe são
atribuídas, pois uma equipe multidisciplinar permite uma expansão maior de ideias e
consequentemente um resultado final satisfatório.
É fundamental destacar o apoio dado pela Biblioteca Central da
Universidade (BICEN), no momento da análise técnica e na atividade de
disseminação das obras, sendo que o trabalho final é colocado à disposição do
usuário da biblioteca.
Vitor Braga é formado em Comunicação pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e é doutor
em Comunicação na Bahia, mestre em Comunicação e especialização em Artes Visuais pelo SENAC.
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O Conselho Editorial é formado por pesquisadores de várias áreas, e
passa anualmente por uma avaliação visando sua renovação, onde novos membros
surgem por indicação. Mas, não são apenas os conselheiros editorais que avaliam
as obras, elas também podem passar por uma avaliação “ad hoc”, que é um parecer
externo de professores convidados da própria Universidade, para os casos onde
seja necessária uma contribuição mais específica sobre determinada área, onde o
conselho editorial não possua conhecimento específico no processo de avaliação
das obras, que passam então por um parecer externo.
A Editora UFS atualmente não se encontra associada à Associação
Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU), devido a questões orçamentárias.
Sobre as publicações da EDUFS, o maior número delas é feito por obras
avulsas, até porque os professores que trabalham com projetos de pesquisa sempre
deixam uma parte dos recursos desses projetos destinados para publicação de
obras, ao final. Os editais lançados são feitos através de licitações, visto que a
editora não possui parque gráfico e isso é incluído na folha orçamentária anual.
Geralmente é realizada uma atualização anual dos catálogos, porém o
professor Vitor Braga, salienta que o mais importante de uma editora é uma boa
indexação. Às vezes é mais fácil encontrar sobre uma obra externamente do que na
própria editora. Ele salienta que é preciso conhecer as demandas para saber onde
podem atuar e ajudar na construção do saber cientifica em Sergipe.
3.1 Programa Editorial da Editora UFS
A Editora UFS é composta pelo Conselho Editorial e pela Coordenação
Gráfica e tem como missão atuar na divulgação da produção cultural e científica
tanto da comunidade universitária quanto da sociedade como um todo. Através do
lançamento periódico de editais e da publicação de obras avulsas, a Editora UFS
tem realizado um trabalho de divulgação de obras científicas e culturais produzidas
por autores sergipanos e do restante do Brasil.
O conselho editorial da EDUFS atua como órgão normativo e consultivo e
seus membros são nomeadas por meio de portaria assinada pelo Reitor da

Universidade. O conselho tem como função regulamentar, referendar e qualificar a
publicação de obras da EDUFS sejam livros, revistas e outros tipos de materiais
publicados pela Editora. A composição do Conselho da EDUFS baseia-se em área
do conhecimento, contando ao todo com doze membros.
São obrigações do Conselho Editorial da EDUFS:
a) apreciar e emitir pareceres, quando necessário, sobre os trabalhos a ele
encaminhados;
b) indicar especialistas para consultores, quando por solicitação do coordenador;
c) atender, quando solicitado, à convocação do coordenador para reuniões;
d) estabelecer os critérios de excelência e os padrões de qualidade da
publicação;
e) apreciar o mérito dos materiais submetidos para publicação recomendando
ou rejeitando cada proposta conforme os critérios adotados pela editora da
UFS.
Independente da forma de acesso, seja por edital ou via avulsa, as obras
são avaliadas pelo Conselho Editorial que usa como parâmetros:
a) relevância da obra para ser veiculado por uma editora de caráter científico, co
mo a EDUFS;
b) reflexão sobre o título e o conteúdo do livro;
c) composição da apresentação, da organização e do conteúdo do livro;
d) avaliação da introdução, sobretudo se faz uma revisão sobre o tema
abordado, apresentando justificativa e objetivos definidos;
e) adequação das referências;
f) contribuições da obra para o enriquecimento do acervo já produzido nesta
área.
Também é papel dos conselheiros indicar acréscimos ou supressões no
conteúdo do texto visando sua clareza e concisão, assim como a avaliação dos
elementos gráficos adotados para ilustrar o conteúdo, sejam tabelas ou ilustrações.

3.2 Coordenação Gráfica

A Coordenação Gráfica da Editora UFS é a responsável pela execução e
planejamento editorial, assessorando na elaboração dos originais, cadastro de ISBN
e ISSN, padronização das obras e caracterização formal das publicações da Editora
UFS, assim como de toda a comunidade universitária. A equipe desenvolve
atividades tais como: diagramação de livros, livretos, revistas e Cadernos UFS;
confecção de folders, ilustrações, marcas, outdoors, banners e cartazes, enfim toda
a parte gráfica que atenda à demanda da comunidade universitária.
Segundo o Prof. Vitor, a editora atualmente não possui parque gráfico, e
realiza a publicação de obras através de editais que passam por processo de
licitação. A Universidade já teve seu parque gráfico, mas foi feita uma avalição pela
editora da universidade onde foi possível perceber que, como os custos eram altos
incluindo as despesas de manutenção de máquinas, profissionais capacitados, papel
e tinta, o custo anual sairia alto, o que levou os diretores e gestores da Editora por
optarem em fazer a impressão dos livros por meio de contratos de licitação com
gráficas do Estado. Parte do parque gráfico foi doada a uma instituição pública do
estado de Sergipe.
A publicação de obras pela Editora UFS pode se dar a partir de três
formas:
a) Publicações avulsas: obras financiadas pelo autor e/ou instituições de
fomento (públicas e privadas);
b) Publicações aprovadas nos editais públicos: obras financiadas pela
Universidade Federal de Sergipe com ou sem parceria com outras
instituições.
c) Publicações digitais aprovadas nos editais públicos: obras selecionadas
nos editais em parceria com a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa,
dentro do Programa de Publicações Digitais (PPD).
Em todos os casos as obras são avaliadas quanto ao enquadramento
formal (conforme normas da ABNT em vigor) e ao mérito. A análise do mérito

consiste no julgamento das propostas pelos membros do Conselho Editorial da UFS,
podendo ser convidados consultores “ad hoc”, para emitirem parecer (conforme
formulário padrão), a ser homologado pelo referido Conselho.
O volume de livros lançados nos últimos anos confirma o posicionamento
de destaque da Editora UFS no cenário editorial local e regional. Por outro lado, o
crescente interesse pela publicação de obras científicas e artísticas evidencia a
posição dos intelectuais sergipanos frente ao campo intelectual nordestino.
A Editora UFS está ciente dos desafios que estão sendo cada vez mais
apresentados, sobretudo, no que se refere à celeridade nos processos de análise e
parecer das obras, na melhoria da estrutura de distribuição das obras publicadas e
na ampliação de sua contribuição para a divulgação da produção acadêmica e
científica da UFS.
Segundo o Prof. Vitor Braga, que acompanha a produção com a equipe
de design gráfico, formada por profissionais e estagiários, são muitos os desafios
enfrentados pela editora:
publicar os resultados de pesquisas dos professores;
distribuir os resultados das pesquisas dos professores das diversas áreas
do saber, pois todos os professores têm projetos de pesquisas;
tornar públicas as produções da universidade.
ampliar a cada ano a quantidade de livros publicados;
conseguir recursos para publicar um número maior de obras de pesquisas
de professores.
Neste sentido, salienta-se a iniciativa de lançamento, em parceria com a
Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, do Programa de Publicações Digitais
(PPD). O Programa se destina à publicação de obras no formato digital (e-books) e
está voltado à disseminação digital da produção científica de docentes, discentes
ativos e discentes egressos dos Programas de Pós-Graduação da UFS, tendo como
objetivo estimular a difusão do conhecimento através da publicação das
dissertações, teses e livros produzidos na Universidade. Este é um Programa
inovador, destinado a lançar novas bases para o modelo de atuação do Programa

Editorial da UFS, aproximando-o cada vez mais dos anseios da comunidade
acadêmica e da sociedade sergipana.

3.3 Política Editorial da EDUFS
Durante a seleção dos manuscritos é analisado o caráter pioneiro da
obra, se é conteúdo novo, de interesse científico, sendo esses itens os principais
dentre outros requisitos de avaliação.
A Editora da UFS possui uma hierarquia, pois as obras, ao chegarem
para publicação, passam primeiramente pelo Conselho Editorial, que decidirá pela
publicação ou não da obra e se a mesma precisa ou não passar por ajustes.
Dentre os exemplos estão as dissertações e teses, pois quando os
autores querem publicá-las, precisam convertê-las em formato adequado ao suporte
livro, o que requer uma reestruturação para que se adequem aos padrões que a
escrita de um livro exige.
Para os autores que financiarão sua própria obra, de modo avulso, seus
manuscritos também dependem da avaliação do Conselho, podendo ser aprovados
ou não conforme os critérios de avaliação definidos pela Editora.

3.4 As Funções do Editor na Editora UFS

Moraes (2008) destaca que o editor, sendo historicamente conhecido
como preparador de originais, e responsável pela edição de textos que seriam
transcritos pelos copistas, adquiriu outras competências com a evolução da
disseminação da informação e o uso das tecnologias da informação e da
comunicação na produção escrita, passando a ser reconhecido como “[...] pessoa
encarregada de organizar, selecionar, normalizar, revisar e supervisionar, para
publicação, os originais de uma obra, e às vezes, prefaciar e anotar os textos de um
ou mais autores.” (MORAES, 2008, p. 37)

Segundo Vitor Braga, coordenador gráfico da Editora UFS, sua função
consiste em avaliar o projeto gráfico das publicações e transformar o original, ou
seja, dar uma identidade visual. Cada obra tem uma identidade, que está
relacionada ao tipo de temática que a envolve.
Segundo ele, quando um autor termina uma determina obra e é aprovada
pelo Conselho, ele entrega o texto original, que vem no editor de texto do autor, com
os arquivos externos (imagens, gráficos entre outros). O editor deverá pensar no
design gráfico que inclui o miolo, qual a tipografia que irá escolher, quais as
informações deverão constar na ficha catalográfica, desenho da capa, quais os
textos adicionais (texto de orelha).
O projeto gráfico avalia se as imagens podem ser usadas no livro (se tem
direito de reprodução) e se as imagens estão com as legendas corretas. Após está
tudo de acordo como o manual e com o projeto gráfico, outra equipe irá iniciar o
miolo. De acordo com o coordenador gráfico Vitor Braga, todo processo pode durar
dias ou meses.
3.5 A Comercialização das Obras pela EDUFS
Os livros da Editora UFS são comercializados de duas maneiras: através
de compra via pagamento de GRU, ou diretamente pela própria livraria da UFS,
localizada na Biblioteca Central da Cidade Universitária. No site da Editora é
disponibilizada uma relação das obras, com informação sobre os autores e o
quantitativo de volumes existentes.
Os livros encomendados por E-mail são enviados para o solicitante via
Correios, através de postagem simples e com o acréscimo de uma taxa de
postagem de R$ 10,00, sujeita a reajuste conforme tabela dos Correios. Outra forma
recente de difusão, segundo o Prof. Vitor, é por meio de estandes em eventos que
envolvem a comunidade universitária. Mas, vale ressaltar que o Prof. Vitor Braga
expressou o intuito de fazer a divulgação de modo mais efetivo para que as obras
tenham uma abrangência maior a nível nacional.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos considerar que o principal propósito da Editora da UFS não é a
venda de livros e sim a difusão do conhecimento, principalmente em divulgar a
produção cientifica dos professores da Universidade. A Editora UFS apesar de suas
necessidades, não trabalha com o objetivo comercial, mas sim com a qualidade e
preservação do seu acervo, preservando a imagem da Universidade.
O Conselho Editorial avalia todas as obras, visando a qualidade e a
visibilidade de comunicação da instituição. As obras financiadas pelos autores
também passam pelo Conselho Editorial, o que garante os critérios acima
mencionados.
Em que pesem as dificuldades das editoras universitárias de modo geral
no Brasil, a Editora UFS tenta aumentar todos os anos sua produção incluindo obras
digitais, porém, esbarra muitas vezes com a falta de recursos. Foi possível observar
que fluxo de produção não chega a atingir o objetivo da editora, pois além das
publicações dos pesquisadores da UFS, ela trabalha também com a divulgação dos
projetos da universidade, faltando profissionais para atender toda a demanda.
Através de nossa visita à Editora UFS foi possível ampliar nosso
conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pela Editora, as funções e
atribuições do editor, podendo concluir sobre a importância da editora para
universidade na disseminação da informação e difusão do conhecimento.
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ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS DIGITAL CORPUS DIACRÔNICO
DO PORTUGUÊS SERGIPANO

Renata Ferreira Costa1

RESUMO: considerando que o pesquisador da sócio-história linguística brasileira esbarra, na
maioria das vezes, em dificuldades de acesso às fontes antigas, que, ora encontram-se em
péssimo estado de conservação, entregues aos insetos e à ação do tempo, ora são protegidas
a sete chaves pelas instituições depositárias, que, quando permitem que o documento seja
consultado, cobram preços exorbitantes para a sua reprodução, além dos problemas
pertinentes a cada texto, como, por exemplo, sua inteira legibilidade, torna-se patente a
importância da recuperação, preservação e difusão desses documentos. Assim, este artigo tem
como objetivo discorrer sobre o trabalho de constituição de um corpus diacrônico diversificado,
em edições conservadoras, apropriadas aos estudos linguísticos, empreendido pelo Grupo de
Estudos Filológicos do Estado de Sergipe (GEFES), que serão disponibilizados em um banco
de dados digital de textos manuscritos e impressos produzidos em Sergipe entre os séculos
XVII e XX. Essa base de dados, elaborada de acordo com as perspectivas da Linguística de
Corpus, visa, em nível local, apoiar pesquisas sobre aspectos da realidade sócio-histórica de
Sergipe e subsidiar a descrição linguística dessa variedade; em nível nacional, visa contribuir
para o conhecimento sobre a formação linguística do Brasil. Além de facilitar a consulta e a
reprodução das fontes, democratizando o seu acesso, o banco de dados digital preservará os
originais, prestando-se, em última instância, à conservação da memória histórica e cultural de
Sergipe e, por conseguinte, do Brasil.
Palavras-chave: Filologia. Linguística de Corpus. Corpus Diacrônico. Banco de Dados.
Linguística Histórica.

INTRODUÇÃO
Tem-se observado, nos últimos anos, especialmente a partir de meados
de 1980, um avanço considerável de investigações cujo foco é a reconstrução
da história da língua portuguesa em sua variante brasileira (cf. Megale e
Cambraia, 1999), o que só é possível através de um corpus diacrônico.

1

Doutora em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo. Professora do
Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Sergipe. Coordenadora do
projeto Para a História do Português Brasileiro de Sergipe (PHPB-SE) e líder do Grupo de
Estudos Filológicos do Estado de Sergipe (GEFES). E-mail: renataferreiracosta@yahoo.com.br

O trabalho com tal corpus, constituído de documentação escrita, é, como
salienta Mattos e Silva (2004, p. 120), “necessário, como base para a
reconstrução do passado linguístico do português que aqui se formou, o
português brasileiro”, mas ainda está por fazer-se. Muitos grupos de pesquisa e
projetos, com iniciativas locais ou nacionais, tentam dar conta dessa difícil
tarefa, contribuindo de forma expressiva para os estudos diacrônicos do
português do Brasil, como é o caso do Grupo de Estudos Filológicos do Estado
de Sergipe – GEFES, que se articula ao projeto Para a História do Português
Brasileiro de Sergipe – PHPB-SE, ambos coordenados por Renata Ferreira
Costa (UFS).
Destinado à realização de pesquisas e divulgação de resultados em
torno de diversos aspectos relacionados ao texto escrito, objeto de estudo da
Filologia, o GEFES tem como finalidade preservar e resgatar textos
manuscritos e impressos brasileiros, especialmente produzidos em Sergipe,
assegurar sua transmissão de forma autêntica e disponibilizar textos em língua
portuguesa através de edições conservadoras, apropriadas aos estudos
linguísticos.
Assim, considerando que o pesquisador da sócio-história linguística
brasileira esbarra, na maioria das vezes, em dificuldades de acesso às fontes
antigas, que, ora encontram-se em péssimo estado de conservação, entregues
aos insetos e à ação do tempo, ora são protegidas a sete chaves pelas
instituições depositárias, muitas das quais, quando permitem que o documento
seja consultado, cobram preços exorbitantes para a sua reprodução, além dos
problemas pertinentes a cada texto, como, por exemplo, sua inteira legibilidade,
é evidente a relevância da construção e manutenção de bancos de dados para
a divulgação de documentos históricos, a exemplo do banco de dados digital
Corpus Diacrônico do Português Sergipano.
Um banco de dados como esse, elaborado de acordo com as
perspectivas da Linguística de Corpus, além de facilitar a consulta e a
reprodução de fontes históricas, democratizando o seu acesso, possibilita a

descrição linguística da variedade sergipana da língua portuguesa, o estudo de
aspectos da realidade sócio-histórica de Sergipe e o conhecimento sobre a
formação linguística do Brasil como um todo.

1 EDIÇÃO DE CORPUS DIACRÔNICO DO PORTUGUÊS SERGIPANO
Filologia é a ciência que se ocupa do estudo dos textos escritos, através
dos quais intenta reconstruir, o mais fielmente possível, os seus aspectos
originais. De acordo com Castro (1992, p. 124), essa ciência
[...] estuda a gênese e a escrita dos textos, a sua difusão e a
transformação dos textos no decurso da sua transmissão, as
características materiais e o modo de conservação dos
suportes textuais, o modo de editar os textos com respeito
máximo pela intenção manifesta do autor.

Abrangendo estudos de crítica textual, edição de textos e os estudos
diacrônicos do português, a Filologia Portuguesa vem ganhando espaço no
cenário brasileiro, sob a iniciativa de grupos de pesquisa em universidades
públicas, uma vez que, como observam Cambraia e Megale (1999, p. 4),
“alega-se que a descrição da língua esbarra na ausência de documentação
cuja lição confiável só a Filologia pode apresentar”.
Desta forma, para dar conta da dimensão histórica da língua
portuguesa, especialmente no que tange às origens do Português Brasileiro
(PB), faz-se necessário constituir bases de dados linguísticos diacrônicos
sistematizados, de acordo com os parâmetros da Filologia, mas também da
Linguística de Corpus e das Tradições Discursivas, o que vem sendo feito no
âmbito do GEFES a partir da coleta e seleção de textos representativos da
variante sergipana da língua.
A seleção dos documentos, coletados em arquivos públicos, é feita a
partir de dois critérios: localização geográfica e cronológica – produzidos em

Sergipe entre os séculos XVII e XX, e o seu processo de produção –
manuscritos (particulares e oficiais) e impressos, de acordo com a
disponibilidade e a representatividade das tipologias textuais.
No momento, estão sendo editados textos manuscritos dos séculos XIX
e XX, que foram coletados no Arquivo Público do Estado da Bahia, no Instituto
Histórico e Geográfico de Sergipe e no Arquivo Histórico Ultramarino
(documentos do projeto “Resgate Barão do Rio Branco”), como sistematizado
no quadro a seguir:

Tabela 1 – Corpus Manuscrito

Corpus

Séc. XIX 1

Séc. XIX 2

Séc. XX 1

Séc. XX 2

Manuscrito

1801-1850

1851-1900

1901-1950

1951-2000

CARTAS

Cartas

Cartas

Cartas

Cartas

PARTICULARES

Particulares

Particulares

particulares

particulares

CARTAS

Cartas

Cartas

OFICIAIS

Oficiais

Oficiais

_

_
Caderno de

DIÁRIOS
_

_

_

apontamentos
biográficos

Fonte: A autora.

A edição filológica mais apropriada aos estudos linguísticos é a
semidiplomática,

também conhecida

como

diplomático-interpretativa

ou

paleográfica, porque apresenta uma dose mediana de intervenções editoriais,
como a modernização grafemática ou tipográfica, e o desenvolvimento das
abreviaturas, resultando em um texto muito pouco afastado do que se acha no
original, especialmente quanto às suas características linguísticas (lexicais,

morfológicas e sintáticas), garantindo, portanto, sua fidedignidade, e facilmente
legível a leitores especializados.
As normas de transcrição adotadas são baseadas nas “Normas de
transcrição de documentos manuscritos e impressos” do projeto nacional Para
a

História

do

Português

Brasileiro

(PHPB),

disponíveis

na

página

https://sites.google.com/site/corporaphpb/.
A divulgação das edições semidiplomáticas se faz acompanhar por seus
respectivos fac-símiles, reproduções fotográficas ou digitalizadas dos textos.
Segundo Paixão de Sousa, Kepler e Faria (2010, p.ii), esse tipo de edição não
serve como “fonte central nas pesquisas linguísticas, uma vez que nelas é
necessário trabalhar o texto como sequências de caracteres, não como
imagens”, mas sua divulgação é importante para que o leitor tenha acesso aos
aspectos estruturais e paleográficos do texto original.
Figura 1 – Modelo de edição semidiplomática fac-similar

Fonte: Edição semidiplomática fac-similar por José Douglas Félix de Sá (2015).

Uma vez transcritos os textos, as edições semidiplomáticas serão
codificadas em linguagem XML para reconhecimento e extração automática de
informação, com o auxílio de ferramentas eletrônicas (programa para listar
palavras, concordanciadores e etiquetadores), resultando em um banco de
dados digital.

2 ELABORAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DIGITAL
Atualmente, no Brasil, a ferramenta que está sendo usada como auxiliar
em alguns projetos de construção de corpora históricos do português é o EDictor, “um editor de textos especialmente voltado ao trabalho filológico e à
análise linguística automática” (PAIXÃO DE SOUSA; KEPLER; FARIA, 2016),
desenvolvido

no

contexto

do

Projeto

Tycho

Brahe

(http://www.tycho.iel.unicamp.br/) pelos pesquisadores Maria Clara Paixão de
Sousa, da USP, Fábio Natanael Kepler, da Universidade Federal do Pampa, e
Pablo Picasso Feliciano de Faria, da Unicamp.
Ao combinar um editor XML (eXtended Markup Language) e um
etiquetador morfossintático, o E-Dictor facilita o processo de transcrição e
codificação

de

textos e

permite

a

geração

automática

de

versões

correspondentes a edições filológicas (diplomáticas, semidiplomáticas e
modernizadas, em html), e de versões com fins linguísticos (com anotação
morfossintática, em texto simples e xml), como destacam Paixão de Sousa,
Kepler e Faria (2009 e 2016).

Figura 2 – Barra de ferramentas do programa E-Dictor

Fonte: Manual E-Dictor (2014, p. 11).

Assim, a partir dos benefícios do E-Dictor enquanto ferramenta que
auxilia o editor de textos no processamento eletrônico de informações
codificadas, permitindo gerar versões do documento, como lista de palavras,
texto original, lista de edições, ficha catalográfica, etiquetagem linguística,
conversão para PDF, etc., é relevante que se adote esse software para a
constituição do Corpus Diacrônico do Português Sergipano.
De modo a facilitar a organização e catalogação descritiva do corpus na
base de dados constituída, deve haver a sistematização das informações
referentes a cada texto editado, isto é, seus metadados, levando em
consideração aspectos associados principalmente a (a) assunto; (b) autoria; (c)
destinatário (no caso de correspondências); (d) local e data de produção; (e)
tipologia; (f) fonte; (g) referência; (h) editor e (i) número de palavras.
Considerando-se pertinente a hipótese de que nem sempre os arquivos
depositários dos textos selecionados para compor o corpus procederam a uma
catalogação adequada, que dê conta de contextualizar os aspectos de sua
produção, é imprescindível que se proceda a uma leitura atenta desses
documentos, de modo a levantar tais informações.
À leitura do texto, ou múltiplas leituras, seguir-se-á o processo de
classificação e organização das informações em categorias, como:
Tipo: (gênero textual)
Autor/ redator: (produtor do texto)

Destinatário: (para quem foi escrito - em correspondências)
Data: (quando o texto foi produzido/ impresso)
Local: (onde o texto foi produzido/ impresso)
Assunto: (do que trata o texto)
Fonte: (instituição onde o texto está depositado)
Referência: (cota do texto na instituição)
Esses são os dados específicos do documento, mas, na composição de
sua ficha catalográfica, também serão levados em conta dados do
processamento da edição, como:
Editor: (responsável pela edição semidiplomática)
Revisor: (responsável pela revisão da edição semidiplomática)
Editor XML: (responsável pela edição xml)
Número de palavras: (total de palavras do texto)
Assim, a ficha catalográfica de cada texto seguirá o seguinte parâmetro:

Figura 3 – Modelo de ficha catalográfica dos textos editados

Fonte: A autora.

O programa E-Dictor também traz uma funcionalidade referente aos
metadados, facilitando, assim, a sistematização dessas informações.

Figura 4 – Caixa de diálogo no E-Dictor para a inserção de metadados

Fonte: Manual E-Dictor (2014, p. 16).

Pretende-se, então, no âmbito dessa base de dados, disponibilizar
edições fac-similares, semidiplomáticas e XML de textos históricos produzidos
em Sergipe acompanhadas de seus metadados. Ao pesquisador, também será
possível converter as edições para PDF e acessar listas de palavras e
etiquetagens linguísticas correspondentes a cada texto.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até que a tecnologia avançasse e a língua falada pudesse ser gravada,
a única forma de se testemunhar um fato linguístico era através da escrita.
Desta forma, nos estudos linguísticos diacrônicos, é imprescindível debruçar-se
sobre fontes escritas como registros de estados de língua. No entanto, a
constituição de corpora diversificados para a reconstrução da história da língua

portuguesa, em especial do português brasileiro, é tarefa que demanda tempo,
paciência e uma dose de sorte, considerando-se que não é fácil encontrar
essas fontes, ou, quando muito, encontrá-las em bom estado de conservação.
A Filologia é a ciência que fornece as ferramentas para tornar os textos
antigos, obscurecidos pelo tempo, inteligíveis, tornando possível

aos

pesquisadores do passado da língua, através de edições conservadoras, “fazer
o melhor uso de maus dados”, como afirma Labov (1994, p. 11).
Assim é que se verificou a necessidade premente de levar a cabo o
trabalho de resgate e difusão da memória sergipana através de edições
filológicas de fontes históricas, que podem contribuir para o estudo da
formação histórica, sociocultural e linguística de Sergipe.
A

disseminação

dos

recursos

digitais

possibilitou

inúmeras

possibilidades para facilitar as investigações das mais diversas áreas do
conhecimento, inclusive o acesso a bancos de dados de corpora sincrônicos e
diacrônicos de uma dada língua, “os quais proporcionam uma economia de
tempo considerável aos pesquisadores, [...] eliminando os obstáculos
colocados pela distância e o custo de deslocamento e estadia”, como observa
Flores (2015, p. 246). Por isso, não basta constituir um corpus, é preciso que
ele seja colocado à disposição do maior número de pessoas, o que só é
possível com as bases de dados digitais.
Justifica-se, então, neste artigo, o trabalho empreendido pelo GEFES de
edição e disponibilização de documentação histórica escrita em Sergipe, de
modo a preservar e difundir o seu patrimônio histórico, cultural e linguístico.
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A LEGISLAÇÃO ARQUIVÍSTICA NO ESTADO DE SERGIPE E SEUS
REFLEXOS NA REALIDADE DO ARQUIVO PÚBLICO DE SERGIPE (APES)
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RESUMO
Por meio da dissertação e identificação do Arquivo Público de Sergipe (APES), verifica-se o contraste
entre as condições adequadas previstas na legislação e a inadequação das políticas públicas, gerando a
situação de penúria dos acervos de documentação pública e seu ambiente de custódia, o APES, enquanto
equipamento legalizado e socialmente relevante na estruturação da administração pública. Traça breve
frisa história e verifica a situação heterogênea e despojada da arquivologia pública sergipana, muito
embora as ações fundamentais de correção da situação já estejam especificadas na legislação
amadurecida, por meio do Sistema Estadual de Arquivos de Sergipe (SINEAR). Propõe a aplicação dos
princípios legais, revitalização do Arquivo Público, atualização de métodos e técnicas de gestão
documental, assim como a adequação do status institucional, por meio da aplicação da legislação vigente
e atualização das políticas públicas do estado de Sergipe, para acompanhamento do contexto brasileiro.
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INTRODUÇÃO
Segundo Thiago Rena (2006, p. 86), o fundamento das políticas públicas é, a
rigor, a existência de direitos sociais. Desta forma, tais direitos resultam nas políticas
públicas, entendidas como a soma das atividades dos governos, que agem diretamente
ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos (PETERS, 1998, 12).
Em outras palavras, elas são resultado das atividades políticas, envolvem diferentes
agentes, necessitam de alocação de recursos de natureza diversa e possuem caráter
normativo e ordenador (CALABRE, 2009, p. 9).
Desse fato, depreende-se que as políticas documentais, dentro da esfera pública
seguem a mesma lógica, ou seja, as políticas públicas arquivísticas compõem o conjunto
de políticas públicas do estado. Quanto a este fato, José Maria Jardim entende que uma
política pública arquivística é caracterizada:
[...] por premissas, decisões e ações, as quais devem ser produzidas pelo
Estado e inseridas nas agendas governamentais em nome do interesse social e
devem contemplar aspectos administrativos, legais, científicos, culturais e
tecnológicos que sejam relativos a produção, uso, preservação da informação
arquivística de natureza pública ou privada (JARDIM, 2006. p. 10).

Contudo, apesar do exposto, um dos grandes problemas que recaem sobre a
maior parte dos arquivos públicos no Brasil é a inoperância ou ineficiência, no seu
devido tempo, das informações produzidas pela máquina administrativa (BELLOTO,
2006, p.113). Quanto a este fato, duas questões se colocam. Em primeiro lugar, o
descaso de grande parte das instituições arquivísticas brasileiras em relação à
organização de seu acervo documental; em segundo, à necessidade cada vez mais
premente que a informação circule de forma rápida e segura propiciando o rápido
acesso, seja para preservar direitos ou facultar o conhecimento.
Quanto ao primeiro aspecto, a pesquisadora Heloísa Bellotto (2014) afirma que
apesar de se constituírem um conjunto legal relativamente moderno, as políticas
públicas documentais não dão conta da realidade que se apresenta. A continentalidade

do Brasil e com isso, grande quantidade de estados e municípios, os quais acumulam ou
extraviam documentação pública, sem que haja efetivo controle é fato. Pelo aspecto
financeiro, cita a economia emergente que ainda não se deu conta da necessidade de
investimento na organização dos conjuntos documentais brasileiros, focando-se em
outras questões. A autora coloca ainda, que no Brasil, tudo que se faça em matéria
administrativa é problemático (BELLOTTO, 2014, p. 172). Esta segunda questão é
ainda mais complexa, pois para que a informação possa ser acessada, é fundamental o
corpo dirigente seja do Estado, seja da empresa, oferecer condições físicas, materiais e
humanas que estejam alinhadas teórico-metodologicamente à importância e às
necessidades dos arquivos (BELLOTTO, 2014).
Diante do exposto, e na perspectiva da discussão até agora empreendida, este
texto apresentará um levantamento da legislação e das ações empreendidas pelo
governo estadual de Sergipe em relação ao acervo documental produzido diariamente
por seus inúmeros órgãos.
1 A ARQUIVOLOGIA BRASILEIRA E AS POLÍTICAS PÚBLICAS
No Brasil, as práticas arquivísticas remetem ao período imperial (Constituição de 1824),
e, posteriormente, se afirmam com a criação do Arquivo Público do Império (1838), o qual viria
a se transformar pelo Decreto 9.917 de 09 de fevereiro de 1911, no Arquivo Público Nacional
do Brasil. A partir da criação do Arquivo Nacional brasileiro, também foram implementadas
pela instituição, iniciativas para formar profissionais capacitados. A princípio desenvolvendo
um Curso de Diplomática (1911-1922) e, posteriormente, criando o primeiro Curso Permanente
de Arquivo (1960), uma iniciativa conjunta do Arquivo, Biblioteca, e Museu Histórico Nacional
(ESTEVÃO; FONSECA, 2010).
Contudo, somente em fins dos anos de 1950, a partir da Administração de José
Honório Rodrigues (1958-1964) e da colaboração de nomes da Arquivística mundial, a exemplo
do francês Henri Baullier de Branche (1959) e do americano Teodore Schellenberg - que
elaborou um relatório sobre os problemas arquivísticos do governo brasileiro, demonstrando a
importância dos arquivos públicos como lugar de memória nacional – teve início a discussão

acerca dos conjuntos documentais brasileiros e surgiram as cadeiras acadêmicas de
Arquivologia no país (ESTEVÃO; FONSECA, 2010).
Apesar de tal fato, ainda persiste no Brasil a noção de que o arquivo institucional é uma
unidade menor e sem atribuições definidas, servindo apenas para guardar papéis
(BERNARDES; DELATORRE, 2008, p. 4). Essa concepção, no mínimo culturalmente
equivocada não dá ao arquivo seu verdadeiro mérito, pois ele está ligado diretamente à história
da instituição e às razões pelas quais dos documentos passam a existir e devem ser preservados
até o momento da avaliação final. Os documentos (suporte +informação) antes de mais nada,
são necessários às tomadas de decisão, comprovação de direitos individuais e coletivos sejam de
ordem administrativa ou jurídica e, como materialização da memória e consequentemente,
material de pesquisa científica.
Pelo exposto, a gestão de documentos se constitui a parte do processo administrativo
relacionado com a aplicação de princípios de economia e eficácia tanto na iniciação,
acompanhamento e uso dos documentos, quanto em sua eliminação ou guarda (HERRERA,
1983, p.52). Para Nádina Moreno (2008) a gestão documental tem a finalidade de estabelecer
uma metodologia de trabalho, regida por uma lógica. Apreende-se que não basta produzir e
registrar o documento, mas se faz necessário planejamento e profissionais capazes de utilizar
um manancial teórico-metodológico, que se traduz em técnicas aplicadas aos conjuntos
documentais que possibilitem a rápida e eficiente recuperação dessa informação quando
necessário. Para BELLOTTO, 2006, os objetivos da gestão documental consistem em:
[...] assegurar o pleno exercício da cidadania; agilizar o acesso aos arquivos e
às informações; promover a transparência das ações administrativas; garantir
economia, eficiência e eficácia na administração pública ou privada; agilizar
o processo decisório; incentivar o trabalho multidisciplinar e em equipe;
controlar o fluxo de documentos e a organização dos arquivos; racionalizar a
produção dos documentos; normalizar os procedimentos para avaliação,
transferência, recolhimento, guarda e eliminação de documentos e preservar
o patrimônio documental considerado de guarda permanente (BELLOTTO,
2006).

Para tanto, se faz necessário a aplicação dos princípios de racionalidade administrativa
nas etapas do ciclo documental, as quais podem ser definidas em: produção, utilização,
conservação e destinação de documentos (FONSECA, 1998, p.38). De forma geral, cada
atividade corresponde a funções definidas.
Dessa maneira, tem-se: a produção documental (atividade que padroniza os tipos e
séries documentais e trata dos sistemas de organização da informação, bem como de novos

procedimentos administrativos); a utilização dos documentos (engloba as atividades de
protocolo, organização, arquivamento, reprodução e recuperação de dados);

destinação de

documentos (está diretamente ligada à avaliação que visa estabelecer os prazos de guarda da
documentação e a destinação final do documento); tramitação (estudos voltados às instâncias de
decisão, a padronização e o controle do fluxo documental); organização e arquivamento
(definidos quanto da elaboração do Plano de Classificação da instituição); reprodução.
O primeiro objetivo da reprodução visa a preservação do documento original de guarda
permanente e o segundo, para difusão do conhecimento, quando possível. Para garantir a
qualidade da recuperação da informação, mediante a sua ordenação, são ainda necessários
procedimentos de classificação (atividade técnica que recupera o contexto de produção do
documento e identifica os tipos e séries documentais); avaliação (trabalho teórico-metodológico
que visa identificar o valor documental e analisar seu ciclo de vida); ordenação (forma como se
dispõe fisicamente os documentos de um mesmo tipo de acordo com a convenção utilizada para
a sua recuperação e objetiva agilizar a busca direta dos documentos); descrição (representação
das informações contidas nos documentos, considerando os anexos lógicos com as atividades e
funções que as geraram a fim de identificá-las, geri-las e proporcionar o acesso) (FONSECA,
1998, p.38).
Dessa maneira, para o controle efetivo dos documentos de arquivo em seu ciclo vital de
existência que se inicia com a produção do documento até sua destinação final, uma série de
quesitos devem ser observados, a exemplo da integração dos protocolos, que visa a
padronização dos procedimentos técnicos e permite a rápida localização do documento tanto em
sua fase corrente, quanto durante o período que aguardam o cumprimento de seus prazos legais
com vista a destinação final, seja para eliminação ou guarda permanente.
Se faz necessário em primeiro lugar uma ampla pesquisa e estudo do organismo
produtor. Isto porque se faz imperativo identificar os tipos documentais produzidos e recebidos.
Somente após este primeiro passo estratégico, se poderá elaborar o Plano de Classificação e a
Tabela de Temporalidade Documental, que se constituem nas atividades de classificação e
avaliação documental. Esses dois instrumentos associados garantem a simplificação e a
racionalização dos procedimentos de gestão documental, imprimindo maior agilidade e precisão
na recuperação dos documentos e informações (SILVA, 2006).
O programa de gestão documental deverá então, definir normas e procedimentos
técnicos referentes à produção, tramitação, classificação, avaliação, uso e arquivamento dos
documentos durante todo o seu ciclo de vida, com a definição de seus prazos de guarda e de sua

destinação final, requisitos necessários inclusive, para o desenvolvimento de sistemas
informatizados de gestão de informações (SCHELLENBERG, 2006).
A inaplicabilidade da legislação e das normas geram o acúmulo desordenado de
documentação, dificulta o acesso à informação, onera os gastos pela necessidade de ocupar
maior espaço físico e aumenta os custos operacionais da empresa ou instituição.
Dessa maneira, a ausência da política de gestão conduz a uma multiplicidade normativa,
e não raro, ausência de normas, métodos e procedimentos de trabalho nos serviços de protocolo
e arquivo dos órgãos da administração pública, que vêm dificultando o acesso às informações.
Também provocam o acúmulo desordenado de documentos, transformando os arquivos em
meros depósitos de papéis, onde documentos importantes que contém registros da história das
instituições, valores técnicos, científicos, jurídicos, probatórios e também documentos que
possuem valores outros estão misturados a uma grande massa documental sem nenhum valor
(BELLOTTO, 2014).
Assim, a implantação de um programa de gestão documental garante aos órgãos
públicos, empresas e instituições o controle sobre as informações que produzem ou recebem;
uma significativa economia de recursos com a redução da massa documental ao mínimo
essencial; a otimização e racionalização dos espaços físicos de guarda de documentos e
agilidade na recuperação das informações.
Para que todo este processo de tratamento da informação documental e seus suportes, é
necessária a formulação de políticas pública de gestão de documentos, como determinado pela
Constituição e pela Lei Federal de Arquivos. Muito embora este conhecimento já esteja
plenamente consolidado na academia e descrito na legislação, as práticas da Arquivologia
Pública no Brasil ainda são heterogêneas e defasadas em relação ás reais necessidades
informacionais dos cidadãos comuns e pesquisadores. Em alguns estados do país, instituições
arquivísticas públicas estaduais já desenvolvem à gestão documental adotando a estratégia de
criar, oficialmente, sistemas de arquivos para integrar todos os órgãos e entidades da
administração pública, tendo como órgão central a própria instituição arquivística, isto é, o
Arquivo Público.

2 O LEVANTAMENTO SITUACIONAL DO ESTADO DE SERGIPE
Metodologicamente, procedeu-se em primeiro lugar uma revisão do estado da
arte acerca da teoria de gestão documental visando apresentar o arcabouço teóricometodológico que envolve esta atividade. No segundo momento, foi realizado um
levantamento da legislação produzida no estado de Sergipe em relação as políticas de
acervos documentais. Com isso, foi possível verificar o contraste entre as diretrizes,
normas e instruções do fulcro legal da atividade da Arquivologia Pública e a real
situação de aplicação das políticas públicas no Estado de Sergipe.
O ponto de partida para este interesse, foi a leitura da matéria intitulada:
Patrimônio em perigo: especial Arquivos Públicos Estaduais, assinada por Cristina
Romanelli (2012), publicada pela Revista Digital História da Biblioteca Nacional,
(<História.com.br>). Nela, a autora afirma que os problemas dos arquivos estaduais
brasileiros são muitos, mas que o quadro se agrava, sobretudo nas regiões Norte e
Nordeste.
E no rol das instituições citadas por Romanelli, coincidentemente, inseria-se o
Arquivo Público de Sergipe (APES), sendo seu estado considerado desalentador.
Problemas de acessibilidade à informação e poucos funcionários capacitados eram
destaque. Mas, trazia ainda, a voz indignada da Professora do Departamento de História
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Edna Maria Mattos que afirmava:
Ele está organizado de forma muito precária, e a conservação da
documentação está bem ruim. Não tem nada informatizado, você tem que
fazer a transcrição manualmente. A digitalização nunca foi prioridade. Isso
tudo é um obstáculo ao conhecimento (ROMANELLI, 2012).

Por outro lado, chama mais atenção, o fato do estado de Sergipe possuir um
Sistema Estadual de Arquivo (SIESAR). Criado em 1979, é à primeira vista, um
exemplo de política pública documental, pois tem como missão interligar, tratar e
possibilitar a preservação do acervo documental produzido pela administração,
abrangendo todo o estado. Diante disso, a primeira questão que se apresenta é: qual o
conjunto de leis que regem a política pública documental no estado de Sergipe? A

segunda: o SIESAR cumpre assegurar proteção e preservação dos documentos do Poder
Público no estado de Sergipe como explicita a legislação?
Dessa forma, esse texto se justifica, não somente por mapear de forma
sistemática, o conjunto legal acerca dos conjuntos documentais da administração
pública estadual, e discutir a gestão documental pública no estado de Sergipe, mas,
sobretudo, por tratar de temas relativos à informação, necessidade premente da
administração e das instituições em geral.
3 O CONTRASTE ENTRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A SITUAÇÃO
REAL DA ARQUIVOLOGIA PÚBLICA SERGIPANA
Em fins da década de setenta, no governo de José Rollemberg Leite, foi
instituído o Sistema Estadual de Arquivo do Estado de Sergipe (SIESAR), pela lei nº
2.202 de 20 de dezembro de 1978. A princípio era composto pelos órgãos e entidades
da Administração direta e indireta do estado, mas deixava aberta a possibilidade de
integrar também os arquivos judiciário e legislativo, bem como os municípios, o que se
daria por Decreto do Poder Executivo ou a partir de convênios com os poderes
interessados.
O SIESAR foi estruturado a partir de quatro instâncias: Um órgão central que
era o próprio Arquivo Público do estado; Os órgãos setoriais que se constituam pelas
unidades de arquivo da Administração Direta; os órgão seccionais, formados pelas
unidades de arquivo da Administração Indireta; e os órgãos agregados – unidades de
arquivo dos poderes Legislativo e Judiciários e dos Municípios.
Nessa estrutura, era de competência do Arquivo como órgão central, o
estabelecimento das normas, princípios, diretrizes e métodos sobra a organização e
funcionamento das atividades de arquivo intermediário e permanente; Também orientar
o preparo e a organização dos documentos no momento da transferência de arquivo
corrente para intermediário e permanente; supervisionar a conservação de documentos
sob sua custódia; propor a celebração de convênios de cooperação técnica; manter
intercâmbios com instituições nacionais e internacionais; promover a realização de

cursos e reuniões com o objetivo de desenvolver novas técnicas para constante
atualização das atividades do sistema. Os demais órgãos da estrutura do SIESAR
tinham basicamente três funções: implantar e executar as atividades solicitadas pelo
Sistema; prestar informações ao órgão central a apresentar sugestões de aprimoramento
do sistema; e preservar os documentos sob sua guarda.
Foi também contemplada pela lei 2202 de 1978, a criação da Comissão Estadual
de Arquivo que possuía como finalidades: examinar e aprovar as normatizações do
órgão central; prestar assessoramento de ordem técnica, jurídica e histórico-cultural;
propor modificações que aprimorem o Sistema; e elaborar o regimento interno do
SIESAR, o qual deveria ser aprovado pelo Secretário da Educação e Cultura do estado.
Era composta por oito membros e no caso de indecisão da Comissão, o presidente
possuía o “voto de minerva”. Especificamente, compunha a Comissão: o diretor do
Arquivo Público de Sergipe; um representante da Secretaria de Educação e Cultura; um
representante da Secretaria de Administração do estado; um representante da Secretaria
de Planejamento; um representante do Poder Legislativo (se possuir unidade de arquivo
integrante do sistema); um integrante do Poder Judiciário (se possuir unidade de arquivo
integrante do sistema); um representante da Universidade Federal de Sergipe indicado
Reitor dentre os membros do Departamento de História; um representante do Instituto
Histórico e Geográfico de Sergipe. Todos eles, designados em portaria do Secretário da
Educação e Cultura.
O quadro de pessoal passou a ser efetivo e assim distribuído: 3 cargos de
Arquivista; 12 de técnicos de arquivo; 06 técnicos de Assuntos Historiográficos. Os
cargos de Arquivista e Técnico de Assuntos Historiográficos deveriam ser ocupados por
pessoal de nível superior. Já o quadro de pessoal técnico seria de nível médio, podendo
ser ocupado por formação ou treinamento no campo da técnica de arquivo. Já os
professores efetivos integrantes do atual corpo administrativo do Arquivo Público
Estadual poderiam optar no prazo de 90 dias da referida lei, pelos cargos de Arquivista,
ou Técnico em Assuntos Historiográficos, desde que legalmente habilitados.
Por fim, a última lei estadual referente a política documental no estado de
Sergipe, foi a regulamentação da lei do SIESAR. Trata-se do Decreto nº 4507 de 19 de

novembro de 1979 publicado durante a administração do governador de Augusto do
Prado Franco. Nele foram especificados alguns termos constantes da lei. O primeiro
deles versava sobre os convênios do SIESAR com algum órgão. Era exigido que fosse
especificado a forma de integração da unidade de arquivo no SIESAR, bem como
especificado os recursos financeiros para execução e manutenção do Sistema.
Especificava também os prazos legais para início dos trabalhos: 30 dias corridos da
publicação da lei no Diário Oficial do estado. E de 90 dias para as seções da
Administração Direta ou Indireta que não possuíssem unidades de arquivo. Também
previa e recomendava aos órgãos da Administração Direta ou Indireta que incluíssem
em seus quadros funcionais um Arquivista, Historiador ou mesmo, técnico de arquivo.
Estabelecia o mandato da Comissão Estadual de Arquivo, que era de dois anos,
podendo ser renovada por igual período. Também previa um possível afastamento do
presidente da Comissão que nesse caso passaria a ser chefiada pelo Secretário de
Educação e Cultura. No caso de votação de assuntos referentes aos trabalhos da
Comissão o voto poderia ser simbólico, ou por escrutínio secreto, ou mesmo votação
nominal. No caso de votação nominal, o membro deveria expor seu voto e explicar sua
posição. As matérias eram divididas em prioridade ou urgência. A primeira tratava de
assuntos da Ordem do dia, que poderiam ser substituídos pelas matérias urgentes. Todas
as reuniões deveriam gerar atas circunstanciadas dos assuntos tratados. Ficava previsto
também que a Comissão poderia convocar autoridades, técnicos ou servidores para
prestar esclarecimento sobre determinada matéria em discussão, ou abordar assuntos de
interesse da Comissão.
Os membros da Comissão Estadual de Arquivo tinham direito a 1/3 do valor de
jetons do estado por presença às seções. Contudo, não poderia haver duas seções
extraordinárias no mesmo mês. Os representantes ainda faziam juz a diárias quando no
exercício de representação fora da sede da Comissão. Os que faltassem a quatro seções
seguidas ou oito intercaladas eram imediatamente desligados da função.
Quanto a guarda, avaliação e eliminação de documentos ficava estabelecido que
seriam reunidos todos os papéis e documentos da Administração Direta e Indireta após
dez anos, após esse prazo (na fase intermediária), ficariam vinte e cinco anos sob a

guarda do Arquivo, para somente depois disso passar por avaliação e serem eliminados
ou conservados de forma permanente. Os prazos de guarda deveriam ser contados do
despacho para arquivamento, devidamente assinado pela autoridade competente.
Em relação à avaliação documental, já especificada no texto do Regimento, era
de obrigação do Arquivo Público e os critérios de responsabilidade da Comissão
Estadual de Arquivo. Contudo, já especificava os dois critérios principais: os de valor
probatório e os de importância científica. Deveria ainda ser elaborado um relatório
especificando a alienação ou eliminação da documentação, o qual deveria ser
homologado pelo Secretário de Educação e Cultura e a súmula do referido relatório
publicada no Diário Oficial. Era previsto um prazo de trinta dias para que os
interessados requeressem peças documentais, antes da eliminação ou alienação. No
caso dos documentos eliminados, isto se daria por incineração, sob a supervisão do
Arquivo Público.
Constava ainda do Regimento os cargos funcionais do Arquivo e suas devidas
atribuições e por fim, as disposições gerais, onde ficava estipulado que as cópias e
certidões e documentos do arquivo seriam cobrados a partir de uma tabela aprovada
pela Comissão Estadual de Arquivo e homologada pelo Secretário da Educação. A
exceção para cobrança somente nos casos previstos, a saber: fornecidas a pedido de
autoridade jurídica, desde que se destine aos autos judiciais; certidões importantes no
caso de Justiça Gratuita; órgãos integrantes do SIESAR.
Ficou ainda previsto que nos locais das Diretorias Regionais de Educação seriam
criados núcleos do Arquivo destinados ao recolhimento, guarda e preservação dos
documentos de caráter intermediário. Também ficou prevista a possibilidade do
SIESAR integrar o Sistema Nacional de Arquivos. Os casos omissos no Regimento
ficariam a cargo da Comissão Estadual de Arquivo, contudo sua deliberação deveria ser
homologada pelo Secretário da Educação e Cultura ou submetidos à decisão do
Governador do Estado.
A partir de então, nenhuma nova legislação versou acerca das políticas
documentais no estado de Sergipe. Nem a partir da Lei Federal de Arquivos, nem a
partir da legislação de acesso à informação citadas anteriormente. Porém, se esta

legislação, que se mostra anterior à reforma constitucional de 1988, fosse aplicada nos
dias de hoje, representaria um grande avanço nas políticas públicas da arquivologia
sergipana, em vista da total ausência do Estado na manutenção do APES.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em Sergipe, a própria situação do Arquivo Público de Sergipe, vem sendo
discutida há tempos.

Os problemas vão desde questões políticas e financeiras às

questões técnicas e de pessoal. Como consequência, um dos maiores equipamentos
públicos do Estado está muito aquém do esperado e necessário, como unidade de
informação especializada, histórica e de cidadania.
Nesse sentido, entende-se que para facultar o acesso à informação documental
de forma rápida e segura, alguns pontos devem ser atacados. Em primeiro lugar, o
APES deve ganhar uma nova sede, pensada para suas necessidades, conforme as
Recomendações para Construção de Arquivos (CONARQ, 2000).
Por este documento, o aparelho informacional deveria ser construído em área
distante de pontos de umidade, poluição e tráfego intenso. O planejamento das áreas
internas do arquivo consideraria áreas distintas: para o atendimento público, para os
serviços administrativos e para os trabalhos técnica. Além de depósitos, depósito
especial, gabinetes, estanteria, mapoteca, mobiliário adequado à pesquisa, laboratório
para digitalização do acervo e disponibilização de cópias, ou possibilidade de pesquisas
in loco em aparelhagem adequada e de forma rápida e segura. Hoje o que se vê é um
aglomerado de mesas sem divisórias adequadas, ocupando um espaço exíguo; e um
arquivo em mínimas condições de atendimento, `a margem do uso da tecnologia para
pesquisas as mais variadas, não obstante algumas pequenas reformas por que passou na
gestão do ex-governador Marcelo Deda. Dessa forma, se faz urgente a revitalização
deste equipamento informacional.
Outro ponto a ser atacado está na real implementação do SIESAR, que possui
como presidente o próprio Diretor do Arquivo Público do Estado. Este sistema existe
somente na legislação estadual, mas sua ação pelos motivos antes aventados não se

efetivou. Faz-se ainda urgente que os métodos e técnicas da gestão arquivística sejam
atualizados e repassados às instituições produtoras de documentos e que o SIESAR
acompanhe a implantação e desenvolvimento dos trabalhos de forma sistemática. Isto
posto, a gestão documental se inicia com a produção do documento para o fim que foi
criado e somente se extingue com a guarda ou descarte do mesmo.
É preciso também atentar para a questão do pessoal, em sua maioria nãoespecializado que hoje compõe o quadro funcional do Arquivo Público de Sergipe, não
raro, transformado em local para abrigar “servidores-problema”, sem formação ou
treinamento específico para desenvolver de forma mais acurada atividades técnicas e de
auxílio a pesquisa.
Conclui-se pela constatação da extrema necessidade que o Estado de Sergipe, na
figura de seus dirigentes políticos, perceba que devem se estabelecer diálogos e ações
muito mais efetivas com diversos setores da sociedade, a exemplo da Universidade,
Arquivo Nacional, Conarq e mesmo através de incentivos a instituições de fomento à
pesquisa para angariar recursos e know-how voltados a organização, guarda e
conservação da documentação pública. Mas, não é necessário preocupar-se apenas com
a longevidade dos acervos, mas com a disseminação e utilização da informação
documental neles contida, no sentido de potencializar ações e cultura gestora na
Administração Pública e senso de pertencimento, cidadania e identidade local para a
população sergipana.
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COMPREENSÃO DE ELEMENTOS DA ARQUITETURA DA
INFORMAÇÃO EM WEBSITES DE INSTITUIÇÕES
ARQUIVÍSTICAS ESTADUAIS A PARTIR DAS DIRETRIZES
GERAIS DO CONARQ
Isaac Newton Cesarino da Nóbrega Alves; Guilherme Ataíde Dias1
Marckson Ferreira Roberto de Sousa2

RESUMO: Objetivou analisar os sites das instituições arquivísticas em nível de poder público estadual,
tendo como parâmetro norteador alguns pontos extraídos das diretrizes gerais para construção de websites
emanadas pelo Conselho Nacional de Arquivos do ano de 2001, considerando-os no contexto da
Arquitetura da Informação, principalmente no que se refere à construção, organização, navegação, busca
e outros elementos considerados fundamentais. Também foi importante discorrermos sobre a Arquitetura
da Informação, buscando aprofundar os conhecimentos sobre os sistemas de organização, rotulagem,
navegação e busca, por serem estes indispensáveis para a construção e manutenção de sites
disponibilizados na internet. Desta maneira, por meio da técnica de observação, coletamos as informações
necessárias nos websites das instituições pesquisadas, oportunidade na qual obtivemos como resultados a
ausência de elementos essenciais, como no caso dos mecanismos de buscas, o que representa um entrave
para a recuperação de informações pelos usuários.
Palavras-chave: Arquitetura da Informação. Instituições Arquivísticas. Websites. CONARQ.

INTRODUÇÃO
A

internet

tornou-se

ferramenta

indispensável

na

sociedade

atual,

principalmente com a crescente utilização dos websites, importantes na disseminação de
informações, bens e serviços ofertados a população de modo geral. Nessa conjuntura se
situa a Arquitetura da Informação (AI), que busca dentre outras coisas, garantir a
organização das informações e a navegação nos websites pelos usuários aos quais estes
se direcionam.
Diante de tal realidade, o presente estudo buscou responder ao seguinte
questionamento: de que forma se apresentam os sites das instituições arquivísticas
do poder publico estadual em relação a determinados elementos constantes nas
diretrizes gerais para construção de websites do Conselho Nacional de Arquivo na
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–

perspectiva da Arquitetura da Informação? Desta maneira, o objetivo deste estudo
foi analisar os websites das instituições arquivísticas do poder público estadual na óptica
de importantes pontos das diretrizes gerais do CONARQ (2001).
Para tanto, fizemos uso de literatura específica com o intuito de nos
apropriarmos dos termos e conceitos oriundos da Arquitetura da Informação, assim
como os da ciência Arquivística, para posteriormente, analisarmos os websites das
instituições de arquivo, com o emprego da técnica da observação, garantindo assim a
coleta dos dados, conferindo desta maneira, a relação dos referidos websites com pontos
específicos extraídos das diretrizes do CONARQ (2001), a luz da Arquitetura da
Informação.
1 OS ARQUIVOS E AS INSTITUIÇÕES ARQUIVÍSTICAS
A partir da conscientização das populações passadas, um novo olhar foi
direcionado sobre os registros de atos e atividades que eram desenvolvidas, o que
possibilitou que compreendessem a relevância da preservação dos documentos,
garantindo-lhes dentre outras coisas, a memória, quer seja individual ou coletiva. Essa
constatação tem amparo na afirmação de Silva (2009, p.45) em que diz:
A atividade humana manifesta-se e é dada a conhecer através de
testemunhos, como construções, objetos, textos escritos, etc. A escrita
surgiu precisamente pela necessidade do homem registrar e comunicar
os seus atos, conhecimentos ou sentimento. Durante milênio – e até à
descoberta dos meios audiovisuais – os registros escritos irão dominar
a materialização da memória individual e coletiva. A importância da
escrita para a atividade humana levou, automaticamente, a consciência
de que era preciso conservar tais registros, tendo em vista uma
posterior utilização. É sintomática a elevada percentagem que
representam, nos primeiros tempos, os assentos contabilísticos
(Tradução nossa).

Corroborando com tal pensamento, Paes (2004, p. 15) enfatiza que:
Logo que os povos passaram a um estágio de vida social mais
organizado, os homens compreenderam o valor dos documentos e
começaram a reunir, conservar e sistematizar os materiais em que se
fixavam, por escrito, o resultado de suas atividades políticas, sociais,
econômicas, religiosas e até mesmo de suas vidas particulares.

Nesse contexto, surgiram os arquivos que na época serviam não somente para a
guarda de tesouros culturais, mas também para a proteção dos documentos que se
propunham a atestarem a legalidade sobre os patrimônios existentes e ainda aos que
serviam para preservar a história dos grandes feitos, permitindo desta maneira a
sobrevivência da memória (PAES, 2004). Há ainda autores que se voltam para
confirmar que a origem dos arquivos está diretamente atrelada ao surgimento da escrita,
como no caso de Silva (2009, p. 45) quando explica que “a origem dos arquivos dá-se,
pois, naturalmente, desde que a escrita começou a estar a serviço da sociedade humana.
Poder-se-á definir como um fenômeno espontâneo.”, e continua “não é por acaso que o
nosso conhecimento sobre a existência de arquivos remonta, precisamente, às antigas
civilizações do Médio Oriente, em locais referenciados como berço da escrita”.
Ao longo dos anos, os arquivos passaram por inúmeras transformações e o que
hoje compreendemos como sendo instituições arquivísticas, remonta a criação do
Arquivo Nacional da França, no ano de 1789, em eram recolhidos os documentos
referentes às atividades da administração pública francesa (FONSECA, 2005, p. 39). A
partir dessa época, muitos outros arquivos surgiram e absorveram o interesse pelo valor
histórico dos documentos e das informações neles contidas, ganhando segundo Paes
(2004, p. 53), o “status de testemunhos da história”. A descentralização dos arquivos
reflete uma das principais características, senão a maior, da administração nessa nação,
antes do período da Revolução Francesa (POSNER, 1985).
No percurso da história das instituições arquivísticas, percebemos a inferência
das tecnologias sobre os arquivos promovendo significativas mudanças, em especial na
produção de documentos. Essa constatação vislumbra o pensamento de Paes (2004,
p.53) quando diz:
Em meados do século XX, principalmente a partir da II Guerra
Mundial, em decorrência do progresso científico e tecnológico
alcançado pela humanidade, a produção de documentos cresceu em
níveis tão elevados que superou a capacidade de controle e
organização das instituições, as quais se viram forçadas a buscar
novas soluções para gerir as grandes massas documentais acumuladas
nos arquivos.

Nesse contexto, nasce o conceito e a prática da gestão documental com o intuito
de organizar a documentação, permitindo seu uso e acesso, disseminando as
informações para quem delas necessitassem. Mas afinal, quais são os documentos
pertencentes às instituições arquivísticas? Para Bellotto (2006, p. 37) “os documentos de
arquivo são os produzidos por uma entidade pública ou privada ou por uma família ou
pessoa no transcurso das funções que justificam sua existência como tal, guardando
esses documentos relações entre si”. Ainda de acordo com a autora, os documentos
podem ser manuscritos, impressos ou audiovisuais, sendo variados em suas formas e
suportes.
Diante das mudanças narradas anteriormente, as instituições arquivísticas
inovaram em suas práticas e com o aparato tecnológico disponibilizado, desenvolveram
websites destinados a promoverem o acesso às informações contidas nos documentos
arquivísticos mantidos pelas mesmas, que na perspectiva de Paes (2004, 62), essas
instituições “[...] deixarão de ser lugares onde os usuários vão obter informações para
serem provedores de acesso remoto, via internet, a milhares de sistemas arquivísticos
interligados”. Nessa nova conjuntura, os arquivos e os seus profissionais deverão se
adequar a realidade proveniente das tecnologias, garantido que as pessoas possam obter
informações, assim como recuperar documentos que lhes interessem, sem que haja
barreiras. Portanto, essas instituições

devem prima pela normatização dos

procedimentos, buscando dialogar com o Arquivo Nacional a partir das orientações
emanadas por esta importante instituição, em especial com as deliberações do Conselho
Nacional de Arquivos (CONARQ), principalmente no que se referem às diretrizes
gerais para a construção de websites propostas por tal instituição em 2001, conforme
discussões sobre esta em seção que veremos mais adiante.
2 COMPREENSÃO DA ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO
O avanço tecnológico possibilitou que mudanças significativas ocorressem na
sociedade atual, e essa realidade tem uma maior compreensão a partir da afirmação de
Castells (1999, p. 69) quando diz:

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e
dessa informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos
de processamento/comunicação da informação, em um ciclo de
realimentação cumulativo entre a inovação e o uso.

Nesse contexto tecnológico no qual o autor situa os conhecimentos e as
informações,

encontram-se

diferentes

dispositivos

que

são

mediados

pelos

computadores, a exemplo dos websites, portais, intranets, etc. Essas mesmas tecnologias
podem ser acessadas com certas restrições em outros aparelhos como celulares ou
tablets. Diante da importância que elas possuem para a disseminação, acesso e uso da
informação em diversos ambientes, sejam nas organizações, nas escolas ou nos
domicílios, Silva et al. (2014, p. 231) afirmam que as informações “em sua maioria
encontram-se desorganizadas, carecendo desta forma que se utilizem técnicas que
auxiliem o processo de organização e recuperação da informação”, logo, a Arquitetura
da Informação (AI) se apresenta como sendo indispensável para auxiliar na organização
e uso da informação, buscando facilitar o acesso e o uso pelos usuários.
Neste

contexto,

consideramos

indispensável

para

esse

estudo,

breve

consideração sobre a Arquitetura da Informação, contribuindo desta maneira para uma
melhor compreensão e apropriação dessa temática. Assim, o termo Arquitetura da
Informação foi apresentado por Richard Saul Wurman, em 1976, para a área da
informação, e que tinha por objetivo a disponibilização das informações para todos que
delas necessitassem. (SILVA ET AL., 2011) Na visão de McGee e Prusak (1994, p.
129) AI “é um termo complexo, pois combina duas palavras que possuem uma vasta
gama de conotações”.
Na obra de Peter Morville e Louis Rosenfeld (2006, p. 4), a definição para
Arquitetura da Informação na Web, se apresenta da seguinte maneira:
1. Projeto no qual a informação encontra-se compartilhada.
2. Combinação entre os sistemas de organização, rotulação, pesquisa e
navegação dentro dos sites e intranets.
3. A arte e a ciência de moldar produtos e experiências relacionadas
com a informação que tem por finalidade garantir a usabilidade.
4. Uma disciplina emergente com prática focada em trazer princípios
do design e da arquitetura para ambientes digitais (Tradução nossa).

Estas definições no nosso entendimento podem ser sintetizadas na discurso de
Oliveira e Vidotti (2012, p. 276) quando afirmam que a Arquitetura da Informação “é a
arte e ciência da organização da informação”. Desta forma, a AI configura-se como um
espaço em que a informação encontra-se organizada, possibilitando o acesso e o uso
pelos usuários, sem que haja barreiras que dificultem ou impossibilitem a sua utilização.
Ainda na AI, observamos a existência de princípios fundamentais que se
apresentam como sendo: Sistema de Organização, Sistema de Navegação, Sistema de
Rotulação e Sistema de Busca, que segundo Silva et al. (2014, p. 231) são “apoiados
pelas Estruturas de Representação da Informação, proporcionando facilidades para os
usuários encontrarem as informações que desejam e alcançarem seus objetivos”. Nesse
sentido, compreendemos o Sistema de Organização como “esquemas de organização e
estruturas que influenciam no agrupamento lógico dos itens do conteúdo” conforme
expressam Morville e Rosenfeld (2006, p. 58).
No que tange ao Sistema de Navegação, Silva et al. (2014, p. 234) explicam
que refere-se a maneira de navegar, ou seja, a forma de mover-se pelo espaço
informacional da estrutura criada para disseminar informações, sejam em websites,
portais, dentre outros. Quanto ao Sistema de Rotulação, trata-se da forma de
representação da informação no qual são atribuídos rótulos aos conteúdos. (OLIVEIRA;
VIDOTTI, 2012; BRÄSCHER; MONTEIRO, 2014) Diante da complexidade de
informações de que os rótulos possuem, os mesmos encontram-se interligados aos
demais sistemas aqui apresentados. Por último, temos o Sistema de Busca que
possibilita ao usuário localizar informações a partir de termos ou expressões sobre o
assunto de interesse. (VIDOTTI; SANCHES; 2004) Vale salientar que de acordo com
Reis (2004), em um Sistema de Busca deve-se atentar para quatro partes importantes,
que são: interface, menu de ajuda, páginas com resultados e páginas sem resultados.
Diante do exposto, compreendemos a necessidade da criação de websites que
priorizem as necessidades dos usuários, portanto, os sistemas inerentes a Arquitetura da
Informação devem ser considerados, uma vez que por meio deles as informações são
dispostas de maneira eficaz e eficiente. Nesse sentido, procederemos na próxima seção

com a discussão sobre alguns pontos por nós extraídos das diretrizes gerais do
CONARQ (2011), os quais consideramos serem pertinentes para este estudo.
3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONARQ E AS DIRETRIZES SOBRE A
CONSTRUÇÃO DE WEBSITES DE INSTITUIÇÕES ARQUIVÍSTICAS
Com a aprovação da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, em especial pela
redação do art. 26, foi criado o Conselho Nacional de Arquivos, sendo este um órgão
vinculado ao Arquivo Nacional, tendo por finalidade:
I – definir a política nacional de arquivos púbicos e privados; e
II – exercer orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos
documentos de arquivo.
Entre as competências do CONARQ, destacam-se dentre outras, o
estabelecimento de diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos –
SINAR, visando à gestão, à preservação e o acesso aos documentos; estimular a
integração e modernização dos arquivos públicos e privados; zelar pelo cumprimento
dos dispositivos constitucionais e legais que norteiam o funcionamento e o acesso aos
arquivos públicos. Nessa perspectiva, e em consonância com a primeira competência
apresentada anteriormente, o CONARQ aprovou por meio da Resolução nº 13, de 9 de
fevereiro de 2001, as Diretrizes Gerais para a Construção de Websites de Instituições
Arquivísticas. Assim, a partir desse dispositivo, as instituições arquivísticas ganharam
um importante aliado na construção de suas páginas na internet, sendo, portanto, um
referencial básico diante das soluções consolidadas em diversas experiências, conforme
definem os seus idealizadores.
De forma sucinta, destacamos os importantes das Diretrizes Gerais
desenvolvidas pelo CONAR (2001), que são essenciais para esta pesquisa. Inicialmente,
apresentamos o entendimento sobre os websites de instituições de arquivos constante
nessas diretrizes.
O website de uma instituição arquivística deve ser visto com um
instrumento de prestação de serviços – dinâmico e atualizável – e não
simplesmente como a reprodução de um folder institucional. Trata-se,
na verdade, de um espaço virtual de comunicação com os diferentes

tipos de usuários da instituição a ser gerenciado como parte da política
de informação da instituição. (CONARQ, 2001)

A partir da afirmação, compreendemos a relevância dos websites para a
sociedade, em especial, na disseminação dos conhecimentos e nas inúmeras
possibilidades de acesso à informação que os mesmos podem garantir. Para tanto, o
referido dispositivo criado pelo CONARQ no ano de 2001, explica que os sites das
instituições arquivística “[...] além de redefinir as formas de relacionamentos com os
usuários tradicionais, poderá atrair outros que, por várias razões, difícil ou raramente
procurariam o Arquivo como realidade física”. Desta maneira, o potencial que a internet
vislumbra na atualidade possibilitou que especialistas renomados ligados à área dos
arquivos desenvolvessem as diretrizes do CONARQ (2001) com um olhar voltado para
a oferta de um serviço que prima pela qualidade e, principalmente, que garanta o acesso
à informação no âmbito da arquivística.
Dada a complexidade das Diretrizes Gerais para a Construção de Websites de
Instituições Arquivística, expomos aqui apenas alguns dos itens do sub-capítulo 4.3,
intitulado de Desenho e estrutura, por se relacionarem diretamente com os elementos
que se inserem nos sistemas abordados na Arquitetura da Informação, vistos
anteriormente. Para tanto, elaboramos o quadro 1, com os principais pontos que fazem
parte do referido sub-capítulo, que segundo os seus criadores, oferecem mecanismos e
informações aos usuários.
QUADRO 1- Itens do sub-capítulo 4.3 - Desenho e estrutura
ITEM
Domínio.
Mapa do website.
Mecanismo de busca do website.
Contador de acessos ao website.
Data de criação do website.
Data da ultima atualização do
website e das suas respectivas
páginas.

COMPREENSÃO
Segundo o dispositivo do CONARQ, sugere-se o uso domínio
.gov.br, no caso dos arquivos públicos, na formação do nome do
website da instituição pertencente ao poder público.
Apresentação de todo conteúdo disponibilizado no website,
favorecendo a navegação pelo usuário.
Mecanismo que auxilia o usuário a recuperar informações que
sejam do seu interesse.
Disponibiliza em tempo real o percentual de acessos que o website
possui.
Data em que foi criado o website como ano, mês e dia.
Indicação de data com ano, mês e dia em que o website foi
atualizado, podendo ainda especificar o horário.

Indicação de responsável pelo
website e seu e-mail.
Utilização de uma seção do tipo
“Novidades”, indicando mudanças
recentes no website (conteúdo ou
formato).
Legibilidade de gráficos com dados
estatísticos e outras imagens.
Utilização,
idioma.

opcional,

de

outro

Utilização, em todas as áreas do
website, da opção de voltar para a
página anterior e/ou pagina
principal, desvinculada das funções
do browser utilizado pelo usuário.

Identifica a pessoa responsável pelo website e disponibiliza seu
contato, como no caso do e-mail.
Seção destinada às mudanças de conteúdo ou de estrutura do
website.
Disponibilizam as informações constantes em gráficos, tabelas e
outras imagens com resolução adequada, tornando os dados
legíveis.
Por ser acessível de qualquer lugar do mundo, o website poderá
disponibilizar seu acesso e uso por meio de outros idiomas, como o
inglês, espanhol, francês, etc.
Possibilidade de o usuário navegar no website tendo o recurso de
voltar, seja por meio de uma palavra ou imagem.

Fonte: Pelos autores.

Desta maneira, o que elencamos no quadro 1, constituem-se como elementos
indispensáveis

segundo as diretrizes gerais do CONARQ (2001) no que tange a

abordagem da estrutura dos websites das instituições arquivísticas, que buscam entre
outras coisas, facilitar o acesso à informação pelos usuários, sendo portanto, itens
analisados por este estudo no contexto dos sites das instituições de arquivo em nível de
poder público estadual.
4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em um estudo científico, a metodologia desempenha papel primordial, se
configurando como “uma forma organizada e planejada, segundo critérios previamente
traçados, para se atingir um propósito, alcançar uma solução, resolver um problema”
segundo Michel (2009, p. 135). Desta maneira, a utilização de métodos adequados
garante ao pesquisador o êxito no estudo no qual se propôs realizar do estudo,
Assim, o presente estudo se apresenta como uma pesquisa exploratória, uma vez
o que o objetivo desse tipo de pesquisa na percepção de Acevedo e Nohara (2013, p. 71)
é “proporcionar maior compreensão do fenômeno em que está sendo investigado,
permitindo assim que o pesquisador delineie de forma mais precisa o problema”. Por
outro lado, também se caracteriza por ser descritiva, já que busca “descrever e explicar
determinados fenômenos socioeconômicos, político-administrativos, contábeis e

psicossociais, matemático-estatísticos e técnico-linguísticos” segundo explicação de
Leite (2008, p. 52).
No tocante a abordagem, apresenta-se como quali-quantitativa. No caso da
pesquisa quantitativa, Martins e Theóphilo (2009, p. 107) explicam que ela objetiva
“organizar, sumarizar, caracterizar e interpretar os dados numéricos coletados”.
Enquanto que, no caso dos estudos com ênfase na pesquisa qualitativa, Leite (2008, p.
100) assegura que “uma das características da aplicabilidade do metodos qualitativos
são as situações em que se necessitam realizar classificações comparativas [...]”, logo,
nosso estudo buscou fazer comparações entre os percentuais extraídos da coleta de
dados dos websites de instituições arquivísticas com os itens definidos pelas diretrizes
gerais do CONARQ (2001) para a criação e estruturação das informações dos referidos
sites dispostos na internet.
Portanto, a coleta de dados teve como pano de fundo a interface dos websites das
instituições arquivísticas no âmbito do poder público estadual, a partir da observação,
que segundo Martins e Theóphilo (2009, p.86) “consiste em um exame minucioso que
requer atenção na coleta e análise das informações, dados e evidências”. Desta maneira,
selecionamos previamente os itens sub-capítulo 4.3 - Desenho e estrutura, das diretrizes
gerais, conforme apresentados no quadro 1, da seção anterior, e que se configuram
como necessários para a construção de websites conforme entendimento do CONARQ
(2001)
Em momento posterior, comparamos os dados e informações apresentados na
arquitetura dos sites das instituições arquivística, sendo que o universo compreende aos
sites das instituições arquivistas brasileiras, e no caso da amostra, esta recaiu sobre as
páginas na internet das instituições da esfera estadual, sendo: Arquivo do Estado de São
Paulo, Arquivo Público da Bahia, Arquivo Público de Alagoas, Arquivo Público de
Mato Grosso, Arquivo Público do Distrito Federal, Arquivo Público do Estado do
Espírito Santo, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Arquivo Público do
Estado do Rio Grande do Norte, Arquivo Público do Paraná e Arquivo Público Mineiro.
Salientamos que a coleta dos dados foi realizada diretamente em cada website das
referidas instituições.

5 ANÁLISE E DISCUSSÕES
Ao analisarmos os websites das instituições arquivísticas estaduais identificadas
na seção anterior, constatamos a unanimidade destes sites no que se refere à utilização
do domínio. gov.br, estando desta forma, em acordo com as orientações emanadas das
diretrizes do CONARQ. Porém, os demais itens avaliados não se configuram desta
maneira. No tocante a apresentação do “mapa do website”, o gráfico 1, ilustra um
diferencial existente entre os sites.
GRÁFICO 1 – Utilização do item “mapa do website” nos sites de instituições
arquivísticas

30%

70%

Não disponibiliza Mapa do website
Disponibiliza Mapa do website

Fonte: Pelos autores.

A ausência do recurso Mapa do website pela maioria dos sites das instituições
arquivísticas não favorece a pesquisa de forma rápida que o usuário poderia realizar,
localizando de maneira eficaz e eficiente a informação que deseja. Quanto aos
mecanismos de busca, alguns sites apresentam o referido recurso, apesar da ausência
constatada em alguns casos, de acordo com o gráfico 2.

GRÁFICO 2- Mecanismos de busca presente nos websites de instituições arquivísticas
80%
60%
40%
20%
0%
Presença do
mecanismo Ausência do
mecanismo
de Busca
de Busca

Fonte: Pelos autores.

Acreditamos que a falta do dispositivo de buscas em 30% dos websites
pesquisados além de estar em desacordo com o Sistema de Busca, da Arquitetura da
Informação e das diretrizes do CONARQ, acarretam inúmeros prejuízos aos usuários
quando da recuperação da informação. A compreensão que inferimos sobre a
importância desse instrumento é respaldada pela maioria dos sites que o detém.
No quesito indicação de responsável e e-mail, constatamos que a maioria dos
websites os disponibilizam, ou seja, 80% das instituições arquivística pesquisada
oferecem este item, que dentre outras coisas, possibilitam o contato direto do usuário,
contribuindo para a eliminação de possíveis dúvidas sobre assuntos e informações de
que necessitam. Outro aspecto importante que visualizamos é que apenas em um dos
websites pesquisados não foi possível avaliar a legibilidade de gráficos e outras
imagens, uma vez que o referido site encontrava-se em desenvolvimento. Porém, os
demais itens puderam ser avaliados. No que tange aos demais sites estudados, essa
abordagem da legibilidade de gráficos e imagens se apresenta em conformidade com o

que é determinado pelas diretrizes do CONARQ, conforme o que foi exposto no quadro
1 desta pesquisa.
Quanto ao item que abrange a utilização em todas as áreas do websites da opção
voltar, a realidade que verificamos foi que, uma parcela significativa não dispõe deste
importante recurso. Vejamos o gráfico 3.
GRÁFICO 3 – Opção voltar em todas as páginas do websites das instituições
pesquisadas
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60%

Ausência do recurso “voltar”
Presença do recurso “voltar”

Fonte: Pelos autores.
O mecanismo voltar faz parte do Sistema de Navegação definido pela
Arquitetura da Informação, que possibilita ao usuário navegar pelas páginas do website,
e a sua falta caracteriza-se como um entrave, contribuindo possivelmente para uma
deficiência do site, uma vez que para voltar a uma página, o individuo terá que utilizar o
rótulo página inicial ou outro signo que represente esse recurso, com no caso das setas
com indicação para a esquerda e para a direita. Esse importante dispositivo também faz
parte das orientações do CONARQ por meio das suas diretrizes. Vale salientar, que
durante o estudo realizado, percebemos a utilização de outra língua, como palavras do
tipo “home” para identificar a página inicial, porém, no documento oficial do
CONARQ, o uso de outras línguas que não seja a nossa, ou seja, a língua portuguesa, é
descartado.

Por fim, por meio da análise realizada, constatamos que os websites das
instituições arquivísticas foram unânimes em não apresentarem os seguintes itens das
diretrizes do CONARQ: contador de acessos ao website; data da ultima atualização;
utilização de seção do tipo “novidades” e utilização opcional, de outro idioma e a
data de criação. Dentre estes, consideramos importante que os sites disponibilizassem
a data da ultima atualização, como forma de garantir aos usuários informações
atualizadas para pesquisas e estudos, bem como familiarizá-los com o referido site.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A frequente utilização de websites pela sociedade atual requer parâmetros que
garantam o uso adequado e sem empecilhos dessa importante ferramenta de
disseminação e acesso às informações. Nesse contexto, a Arquitetura da Informação
desempenha papel fundamental para o desenvolvimento de sites, se observado
obviamente, aspectos importantes como os Sistemas de Organização, Rotulagem, Busca
e Navegação. Essa necessidade garantirá dentre outras coisas, a organização das
informações nos referidos websites, possibilitando que os usuários possam navegar com
eficiência e eficácia pelas páginas disponibilizadas, recuperando a informação de que
necessitam, sem que haja empecilhos.
Desta maneira, a compreensão da importância da AI para o desenvolvimento dos
websites se constitui como indispensável e a possibilidade de que outros mecanismos
auxiliem nessa efetivação se tornam realidade, como no caso das Diretrizes Gerais para
a Construção de Websites de Instituições Arquivísticas, de autoria do CONARQ. Vale
salientar que as bases fundamentais de toda criação de website deve trilhar pelos
caminhos da AI, uma vez que ela se constitui como um campo de conhecimento
científico.
Assim como a AI, as diretrizes do CONARQ buscam privilegiar o usuário na
sua busca pela informação, garantindo-lhe o acesso pleno e a navegação com o mínimo
de organização nos sites das instituições arquivísticas.
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AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO E O PROCESSO
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RESUMO: O presente texto descreve e propõe uma reflexão acerca da avaliação
em competência em informação, objeto de estudo de Mestrado em Ciência da
Informação. Configura-se como uma breve revisão de literatura acerca da avaliação
educacional. Destaca-se a apresentação de métodos de avaliação e instrumentos
destinados à educação e utilizados em competência em informação. A competência
em informação privilegia o reconhecimento adequado do saber escolar e tangencia
na liberdade de investigação do sujeito que constrói seu conhecimento de maneira
independente. Concluiu-se que os instrumentos de avaliação devam ser apropriados
aos estudantes, com uma visão relativamente articulada e apropriada do
conhecimento por ele construído.
Palavras-chave: Avaliação da competência em informação.
educacional. Métodos de avaliação em competência em informação.

Avaliação

ABSTRACT: This paper describes and proposes a reflection on the evaluation of
information literacy, Master's object of study in Information Science. It appears as a
brief literature review about the educational evaluation. There is the presentation of
assessment methods and tools for education and used in information literacy.
Competence in information favors the proper recognition of school knowledge and
touches the freedom of the subject of research that own construction their knowledge
independently. It is concluded that the assessment tools should be appropriate for
students with a relatively articulate and fair view of the knowledge by him
constructed.
Keywords: Information literacy Assessment. Evaluation educational Assessment
Information Literacy Assessment Methods.
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As mudanças culturais e sociais na atualidade impulsionadas pelas
tecnologias digitais e os avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC) influenciaram o comportamento do sujeito, principalmente no que concerne a
forma de lidar com a informação e o conhecimento, se antes o indivíduo se
posicionava como espectador ou simplesmente usuário da Web, hoje atua
avaliando, decidindo, usando e produzindo informações, o que demandou novas
competências para lidar com a informação nos ambientes digitais.
Atendendo a uma expectativa de pesquisa ao longo das últimas décadas os
estudos sobre competência em informação avançaram e com eles as mudanças de
paradigmas. Tais mudanças se apresentaram principalmente nas últimas quatro
décadas da seguinte forma:
1980 - Habilidades de busca da informação e uso dos computadores;
1990 - Conhecimentos, organização da informação e pesquisa;
2000 - Aprendizagem (ILE- Information Literacuy Education);
2010 - Comunicação.
As dimensões das competências atribuídas ao sujeito se baseiam segundo
Durand

(2000)

em

conhecimentos;

competências;

habilidades

e

atitudes,

necessárias para atuar no contexto da sociedade da informação.
A competência em informação tem como base fundamental a busca,
localização, recuperação, apropriação e comunicação da informação. No contexto
da sociedade da informação, onde objetiva-se a criação e disseminação do
conhecimento, além da mudança global na educação superior, tendo em vista novos
ambientes de aprendizagem, são exigidas novas competências, que incluem
múltiplas alfabetizações, a exemplo da competência midiática; da competência
digital e da competência infocomunicacional, que são expansões da competência
em informação.
Neste artigo aborda-se a questão da competência em informação e o
processo de avaliação educacional com o objetivo de encontrar estudos que
auxiliem pesquisas no âmbito de sistematizações de indicadores de competências,
objeto de estudo em curso no mestrado em Ciência da Informação do Programa de

Pós-graduação em Ciência da informação da Universidade Federal da Bahia –
PPGCI/UFBA. Configura-se como uma breve revisão de literatura acerca da
temática proposta.
São apresentados alguns aspectos envolvidos no processo de avaliação da
competência em informação. Desta-se no texto alguns conceitos oriundos da área
da Educação, assim como características e sua relação com a avaliação,
principalmente no que diz respeito à competência em informação.
2 AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO E A AVALIAÇÃO
EDUCACIONAL
Ao longo do tempo alguns paradigmas foram quebrados na área da
Educação. A exemplo dos da década de 1940, onde utilizava-se os verbos testar e
medir para se referir à ação de avaliar. Concepção esta, sustentada pelo
aperfeiçoamento dos instrumentos de medida e pela elaboração e aplicação de
testes em larga escala. Mas segundo Haydt (2002), essa identificação da avaliação
como medida, mostrou-se limitada, pois nem todos os aspectos da educação podiam
ser mesurados. Para ele:
Testar significa sujeitar um indivíduo a um teste ou experiência, os testes
são muito comuns na educação, isto é, consiste em verificar o desempenho
de alguém ou alguma coisa, através de situações previamente organizadas,
chamadas testes. (HAYDT, 1997, p.9)

A medida por sua vez é mais ampla, pois inclui outros instrumentos além dos
testes. Medir diz respeito a quantidade ou extensão, tendo por base um sistema de
unidades convencionais. Ao medir atribuímos valores seguindo determinadas regras
já estabelecidas. Portanto, o resultado de uma medida é sempre expresso em
números. Logo para Haydt (2002), medir consiste em determinar o quanto alguém
aprendeu em um período preestabelecido .
Avaliar por outro lado é um julgamento mais amplo do que testar ou medir. O
ato de avaliar tem como função verificar mudanças qualitativas na aprendizagem. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais preconizam que:

A avaliação vai além da visão tradicional, que focaliza o controle externo do
aluno, através de notas ou conceitos, para ser compreendida como parte
integrante e intrínseca ao processo educacional. A avaliação ao não se
restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno, é
compreendida como um conjunto de atuações que tem função de alimentar,
sustentar e orientar a orientação pedagógica (BRASIL, 1997, p.55).

Para melhor sintetizar a diferença singular entre testar, medir e avaliar Haydt
(2002) esclarece que testar consiste em verificar um desempenho através de uma
situação previamente organizada, enquanto medir descreve um fenômeno do ponto
de vista quantitativo. Significa determinar quantidade, extensão ou grau de alguma
coisa, tendo como base um sistema de unidades convencionais; Avaliar consiste em
realizar uma análise e interpretação sobre resultados, comparando o que foi obtido
com o que se pretendia alcançar.
Ainda segundo esta autora, na década de 1960 a avaliação adquire novas
dimensões, isso deve-se em grande parte aos grupos de estudos, organizados nos
Estados Unidos, para elaborar e avaliar novos programas educacionais. O que fez
com que o verbo “avaliar” voltasse a destacar-se, primeiramente, no âmbito da
avaliação de currículo e em seguida para demais áreas, a exemplo da avaliação do
processo ensino-aprendizagem.
Nessa perspectiva, nota-se que a avaliação é essencial no processo de
ensino aprendizagem, pois permite orientar o discente na medida em que fornece
informações para melhorar sua atuação. Além de fornecer indicadores ao docente
para aperfeiçoar seus procedimentos didáticos.
A avaliação subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua
sobre sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e
sobre a retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou
reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem individual
ou de todo o grupo. Para o aluno, é o instrumento de tomada de consciência
de suas conquistas, dificuldades e possibilidades para reorganização de seu
investimento na tarefa de aprender (BRASIL, 1997, p.59).

A literatura especializada da área da Educação, em especial aquelas
diretamente ligadas a prática avaliativa, permitem concluir que a avaliação é um
processo contínuo e sistemático, cuja aplicação não deve ser:
[…] esporádica nem improvisada, mas, ao contrário, deve ser constante e
planejada. Nessa perspectiva, a avaliação faz parte de um sistema mais

amplo que é o processo ensino-aprendizagem, nele se integrando. Como
tal, deve ser planejada para ocorrer normalmente ao longo de todo esse
processo, fornecendo feedback e permitindo a recuperação imediata
quando for necessário (HAYDT, 2002, p.13).

Da mesma forma, a avaliação no âmbito da competência em informação pode
ser entendida como uma atividade sistemática e contínua, pois segundo Arenas,
(2007) está
[…] integrada ao processo educativo, que tem como objetivo proporcionar o
maior número de informação para a melhoria do processo, reajustando seus
objetivos, revisando criticamente projetos e programas, métodos e recursos,
facilitando a máxima ajuda e orientação aos alunos. (ARENAS, 2007,p.
215).

Na contemporaneidade, a informação e o conhecimento são elementos
fundamentais na formação intelectual e social do indivíduo. Essa importância é
percebida pelos estudos da Ciência da Informação e da Comunicação, alicerçada
pela infraestrutura das TIC.
Esta confirmação trás um diferencial, no que diz respeito à pesquisa em
competência infocomunicacional,
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conhecimento.
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(ASSOCIATION..., 2003, tradução nossa) recomenda a avaliação a partir de três
pontos:
1. Programas;
2. Alcances em relação ao rendimento dos alunos;
3. Programas e alcances.
As diretrizes contidas neste documento apontam que para conhecer o
rendimento dos estudantes, deve-se reconhecer as diferenças nos estilos de
aprendizagem e de ensino, utilizando uma grande variedade de instrumentos,
métodos e técnicas de avaliação para medir o impacto em sua aprendizagem.
Foca-se no rendimento, na aquisição de conhecimento e na atitude do estudante;
avalia tanto o processo quanto o produto e inclui a auto avaliação, a avaliação por
pares e a avaliação por estudantes. Já para conhecer o rendimento do programa,

são necessárias revisões periódicas dos métodos de avaliação.
A American Association of Higher Education (AMERICAN...,1996) publicou um

documento com nove princípios de boas práticas para a avaliação da aprendizagem
de estudantes:
Quadro 1: Princípios de boas práticas para a avaliação de aprendizagem dos
estudantes.
Princípios de boas práticas para a avaliação de aprendizagem dos estudantes
a) A avaliação da aprendizagem dos estudantes começa com valores educacionais;
b) a avaliação é mais eficiente quando reflete uma compreensão da aprendizagem como um processo
multidimensional e integrado, revelando o desempenho ao longo do tempo;
c) a avaliação trabalha com eficácia quando o programa que busca melhorar tem propósitos claros;
d) avaliação requer atenção aos resultados e às experiências que conduzem a esses resultados;
e) deve ser entendida como um processo contínuo e não esporádico. Ou seja, a avaliação deve ser um
processo cumulativo, já que a melhoria decorre de uma série de atividades empreendidas com o passar do
tempo.;
f) avaliação é ampla quando representa toda a comunidade educativa envolvida;
g) a avaliação faz diferença quando se preocupa com as questões referentes às pessoas.
h) a avaliação conduz a melhorias quando é parte de um amplo conjunto de condições que promovem
mudanças;
i) através da avaliação, educadores cumprem responsabilidades com os estudantes e com a comunidade.
Fonte: AMERICAN ASSOCIATION OF HIGHER EDUCATION, (1996 adaptado)

Alguns aspectos devem ser considerados quando se está avaliando a
aprendizagem dos estudantes, de acordo com a IFLA (2004) deve se considerar:
a)

O objetivo da avaliação: melhorar o desenvolvimento dos estudantes;

melhorar o desempenho do ensino; identificar os resultados; modificar e melhorar
programas.
b)

O foco na aprendizagem independente: a avaliação deve ser baseada no

desempenho, de tal forma que os alunos estejam preparados para a vida; os alunos
aprendem como avaliar a informação para resolver problemas, tomar decisões e a
se converter em aprendizes autônomos; ajuda os alunos em sua autorreflexão;
melhora e ajuda no desempenho do aluno; centra a elaboração e o foco da
avaliação nas necessidades dos alunos.
Todavia,

atualmente

existe

o

reconhecimento

do

valor

da

informação/conhecimento por parte dos docentes em relação aos discentes e as
demandas da informação não somente por acesso e disponibilização, mas

sobretudo,

através do

uso

ampliado

do

conhecimento

e

construção

da

aprendizagem.
Desse modo, nos espaços de aprendizagem, lócus para construção do
conhecimento, indivíduos interpretam e representam o já instituído, ou o que foi
ampliado, se uma metodologia de ensino/aprendizagem afasta-se da fórmula da
reprodução de conteúdos e ainda de formatos tradicionais de avaliação.
A avaliação segundo Radcliff et. al. (2007), está pautada em três níveis:
Avaliação em sala de aula ou avaliação de curso (classroom assessment):
Está relacionada aos objetivos de aprendizagem, período de aula específico e
demanda poucos recursos. Segundo os autores, neste nível o acesso aos discentes
é mais fácil em virtude da parceria entre professores e bibliotecários.
Avaliação programática (programmatic assessment): é centrada nas metas
de aprendizagem para um programa de estudos ou uma série de cursos e está
voltada para uma profissão em particular ou uma disciplina. Envolve objetivos
departamentais acadêmicos específicos e o trabalho de perto com os coordenadores
e a instituição de ensino para integrar a competência em informação.
Avaliação institucional (institutional assessment): Mostra um panorama
amplo das habilidades de competência em informação dos estudantes; tem como
meta envolver os departamentos e as disciplinas. Avalia os estudantes quando
ingressam e se formam no ensino superior. Além disso, requer um alto nível de
compromisso em relação ao tempo e aos recursos. Segundo os autores, para que a
avaliação seja significativa em uma instituição é necessário fomentar o diálogo sobre
o assunto. Para eles a discussão ajudará aqueles que serão avaliados a se
familiarizarem com a terminologia usada na avaliação.
O nível de complexidade de cada avaliação também varia de acordo com
cada nível. Radcliff et. al. (2007) ressaltam que o primeiro nível de avaliação é mais
fácil, pois os professores e bibliotecário tem acesso direto aos estudantes, mas
ressalta que o êxito das atividades só é possível se houver trabalho conjunto entre
ambos. Já na Avaliação programática, no segundo nível, faz-se necessário o
envolvimento dos departamentos e dos bibliotecários, no que diz respeito a interação

entre os envolvidos no processo direta ou indiretamente, bem como clareza quanto
aos objetivos de aprendizagem nas disciplinas dos cursos participantes. No terceiro
nível de avaliação, a institucional, é ainda mais complexo por envolver toda a
comunidade acadêmica, exigindo além de recursos financeiros, esforço que envolve
o diálogo e cooperação entre os colaboradores.
A International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
publicou um guia para avaliação da competência informacional (Guidelines for
Information Literacy Assessment), onde propõe três tipos de avaliação: diagnóstica;
formativa; somativa.
Segundo o documento, estes são os métodos de avaliação mais utilizados
nas pesquisas sobre competência em informação (IFLA, 2004).
A avaliação diagnóstica: É a avaliação realizada no início de um curso,
com a finalidade de identificar se os alunos apresentam os conhecimentos e
habilidades necessários aos novos aprendizados. De acordo com Haydt (2002) é
também utilizada para identificar eventuais problemas de aprendizagem e suas
possíveis causas. A literatura especializada revela que a avaliação diagnóstica
busca conhecer o nível de competências que os estudantes possuem antes de
ingressar em um programa instrucional. Licea de Arenas (2007), aponta que este
tipo de avaliação serve para conhecer o grau de conhecimentos prévios dos
participantes de estudos ligados ao universo informacional.
A avaliação formativa é aquela realizada durante um programa para
verificar se os objetivos estão sendo alcançados durante o desenvolvimento das
atividades, permitindo que estes sejam revistos e reformulados, caso necessário.
Tem como principal função o controle do que foi planejado. Segundo Haydt, (2002),
através desta avaliação o aluno conhece seus erros e acertos e encontra estímulo
para um estudo sistemático. Licea de Arenas (2007) complementa afirmando que
este tipo de avaliação determina o grau de eficiência das atividades realizadas, além
de conhecer os pontos fortes e deficiências da competência em informação.
A avaliação somativa tem como finalidade classificar e Identificar o nível de
aproveitamento do estudante ao final de um curso, além de apontar as habilidades

adquiridas durante este percurso, sobretudo verificar se os objetivos e metas foram
alcançados (HAYDT, 2002). Para Licea de Arenas (2007) somente esta avaliação
pode determinar o quanto os educandos aprenderam.
O quadro a seguir ilustra melhor os métodos de avaliação tratados neste
trabalho
Quadro2: Métodos de Avaliação
TIPO

FUNÇÃO

Diagnóstica

Diagnosticar

Formativa

Controlar

Somativa

Classificar

FINALIDADE

QUANDO

Examinar/

Início do curso

Detectar
Constatar/

Durante o curso

Fornecer
Classificar

Final do curso

Fonte: Elaborado pelos autores com base no documento da IFLA (2004).

Além do tipo de avaliação, a escolha dos instrumentos é outro ponto
fundamental na avaliação da competência em informação, segundo Mata (2012, p.
149) estes “[…] devem ser condizentes com o tipo, com o nível de avaliação, com a
metodologia e com as teorias de aprendizagem utilizadas no decorrer do programa,
por isso devem ser selecionados cuidadosamente.”.
Esta escolha deve ser ainda, segundo Santos e Casarin, (2011, p.297)
orientada pelas informações que se deseja obter com a avaliação, pois cada
instrumento possibilita uma coleta diferente de dado. No caso da avaliação
formativa, que ocorre ao longo do desenvolvimento de um programa de ensino,
pode-se utilizar vários instrumentos no seu decorrer. Contudo Fernandes (2004)
ressalta que:
[...] não há nenhuma estratégia, técnica ou instrumento que nos permita
avaliar exatamente determinadas aprendizagens dos alunos. Todos têm as
suas vantagens e desvantagens e todos nos induzem num erro que,
naturalmente, temos que procurar reduzir à sua ínfima expressão
(FERNANDES, 2004, p.18).

Na sequência apresentam-se métodos de avaliação de competências, com o
intuito de analisar instrumentos que venham a viabilizar pesquisas no domínio de
competências em informação.

3 INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM
INFORMAÇÃO
A metodologia aqui utilizada resulta da reunião e depuração de trabalhos
anteriores de autores que enfocaram instrumentos de avaliação em suas pesquisas,
se configura como uma “colagem” de textos onde a originalidade está na reunião de
partes para um objetivo específico: fundamentar e encontrar um método de análise
que permita uma comparabilidade com observações empíricas para o trabalho em
andamento no mestrado em Ciência da Informação.
No planejamento de uma a avaliação, faz-se necessário antes de tudo
estabelecer objetivos a serem alcançados, o perfil dos sujeitos e a tecnologia mais
adequada à aplicação do instrumento selecionado, com vista a alcançar resultados
expressivos.
Desta forma, segundo Santos (2011) a escolha de um instrumento de
avaliação de competência em informação, deve ser feita com base nos objetivos,
nos recursos da instituição e na disponibilidade dos pesquisados para responder.
Acrescenta ainda, que para cada estágio de um programa ou objetivo da avaliação
haverá a necessidade de adotar um instrumento ou método para verificar o nível de
aprendizagem.
Silva (2010) defende a diversificação dos modos de avaliação no processo
ensino-aprendizagem, currículo, curso, programa, instituição, dentre outros. Isso
significa não adotar vários instrumentos aleatoriamente, pois a avaliação é um
campo teórico e prático de caráter sistemático e pedagógico que atende a sua
especificidade e intencionalidade. Para ele, diversificar e sistematizar o processo
avaliativo tem por objetivo compreender melhor o objeto avaliado para melhorar a
qualidade, e não para classificá-lo, em outras palavras, diagnosticar e intervir, e não
selecionar e excluir.
A literatura especializada apresenta diversos instrumentos de avaliação que
podem ser utilizados tanto por bibliotecários, quanto professores para verificar as
habilidades informacionais dos estudantes.
Dentre os quais podem ser destacados os instrumentos descritos a seguir:

3.1 QUESTIONÁRIO
O questionário é um dos instrumentos mais conhecido e tradicional de
avaliação. Em sua estrutura pode conter questões abertas e/ou fechadas, mas no
caso da avaliação formativa é comum a utilização de questões abertas, pois
possibilita maior liberdade para que o respondente possa construir através de sua
resposta. Sob essa ótica, Kidder (1987) afirma que uma das vantagens do
questionário é a de dar aos respondentes mais segurança, em virtude de seu caráter
anônimo, o que permite maior liberdade para expressarem seus pontos de vista.
Em geral, este instrumento de pesquisa apresenta uma boa aceitação por
parte dos indivíduos, devido à sua familiaridade em relação às questões de escolhas
fixas. A exemplo daquelas de múltipla-escolha, verdadeiro ou falso, de associação
(matching), questões para completar, entre outras.
Em seu trabalho, titulado Dangers and opportunities, Oakleaf (2008) reafirma
essas vantagens do questionário e acrescenta ainda, que os resultados do pré e
pós-teste podem ser comparados para verificar a evolução da aprendizagem entre o
mesmo grupo de sujeitos. Todavia aponta também possíveis limitações desse
instrumento, segundo a autora as opções de resposta limitam a capacidade de
verificar as mudanças que ocorrem no desempenho real da aprendizagem, além
disso o questionário não verifica a forma pela qual o aluno agiria em uma situação
do mundo real, pois as condições de aplicação dos testes são controladas, ou seja,
o sujeito responde as questões, muitas vezes, dentro de um determinado período de
tempo, limitando as possibilidades de fazer uma revisão, gerando certa ansiedade
que acaba influenciando as respostas.
3.1.1. Survey

Trata-se de um questionário, porém, aplicado em larga escala. Em outras
palavras o estudo de survey é utilizado em geral para analisar uma população
extensa, pois seus dados podem ser facilmente resumidos e comunicados.
Permite alcançar os resultados mais representativos de uma população, de
que qualquer outro instrumento ou técnica, justamente por coletar maior quantidade
de dados. Sobre esse aspecto Mata (2012) ressalta que essa técnica facilita a

organização dos dados em larga escala.
Uma das vantagens dessa técnica é a necessidade de poucas orientações
para aplicá-lo, além da fácil validação dos resultados, respaldado pelo nível de
conforto dos respondentes, pois este instrumento pode garantir o anonimato durante
e depois do processo de avaliação, fator que tende a encorajar respostas honestas.
Small e Snyder (2010), elencam as etapas de desenvolvimento de um
instrumento survey:
tipos de questões que serão utilizadas (item de Likert, perguntas abertas,
incidente crítico, etc.);
a aplicação de um pré-teste para excluir perguntas irrelevantes ou
redundantes;
adequação do conteúdo, com a finalidade de tornar claro para os
participantes;
validação do survey por bibliotecários e definição das escalas.
3.2 ENTREVISTAS
A entrevista pode ser facilmente condensada e entendida pelos avaliadores
(estudantes, faculdades, administradores e outros colaboradores).
Uma das desvantagens da entrevista é a necessidade de muito tempo para
sua aplicação, diferente de outros métodos como por exemplo o survey e o grupo
focal, que são relativamente rápidos.
Por outro lado, Mata (2012, p.58) destaca que as [...] entrevistas podem
produzir resultados mais intensos e ricos e são efetivas no estudo das percepções e
sentimentos dos participantes dos programas.”
Ainda segundo a autora existem três tipos de entrevistas: entrevista informal;
entrevista guiada; entrevista aberta.
A primeira é aquela realizada de maneira espontânea e/ou convencional.
Onde os pesquisadores utilizam questões pré-determinadas, geradas por um evento
ou contexto, seguindo um fluxo de perguntas subsequentes às respostas iniciais.
Na segunda modalidade de entrevista indica-se um tópico para ser explorado
durante a entrevista. As perguntas podem ser formuladas como o entrevistador

desejar, além de sentir-se livre para construir conversações sobre o assunto e assim
contar com a vantagem de explorar e sondar linhas específicas de questionamento.
A terceira e última é o tipo mais adequado para avaliar os programas, pois
emprega um conjunto pré-determinado de perguntas abertas, cuidadosamente
formuladas e organizadas.
3.2.1 Grupo focal
É uma espécie de entrevista face a face com um grupo, que pode ter de seis
até vinte (20) pessoas, e foca um assunto ou tópico específico. Pode durar cerca de
vinte minutos a uma hora e meia. Segundo Mata (2012) essa técnica qualitativa tem
sido cada vez mais utilizada nas pesquisas em bibliotecas.
É método que gera discussões interativas entre os participantes, permitindo
ao pesquisador coletar respostas relevantes a partir de múltiplos pontos de vista e
que segundo Radcliff et.al. (2007), não segue, à risca, uma lista de perguntas prédeterminadas.
Em seu trabalho sobre o método de grupo focal em bibliotecas Seggern;
Young (2003) afirma que através da interação com o grupo, os pesquisadores
aprendem sobre os sentimentos, percepções e atitudes dos participantes em relação
ao tópico discutido. Para os autores o grupo focal é um método que, através de
opiniões e experiências, tornam-se possível compreender melhor as atitudes e
comportamentos dos indivíduos.
3.3 MAPA CONCEITUAL
O mapa conceitual é um diagrama que representa a forma como as pessoas
organizam seu conhecimento. Segundo Mata ( 2012) “é uma ferramenta poderosa
para o aproveitamento da instrução e da avaliação em sala de aula.” Esse
instrumento possibilita aos estudantes integrar conceitos novos ao entendimento que
já possuem sobre o processo de busca, avaliação, apropriação e comunicação da
informação.
Para Belluzzo (2007), os mapas conceituais são
[...] as representações de relações entre conceitos, ou entre
palavras que substituem os conceitos, através de diagramas,
nos quais o autor pode utilizar sua própria representação,

organizando hierarquicamente as ligações entre os conceitos
que ligam problemas a serem resolvidos ou pesquisas a serem
realizadas. (BELLUZZO, 2007, p.75).
Nas sessões de competência em informação, os mapas conceituais podem
ser usados para representar conceitos como estratégia de pesquisa, ciclo de
publicação, tipos de recursos informacionais para disciplinas específicas e
aplicabilidade para o tópico de pesquisa.
3.4 PORTFÓLIOS
Coleção de trabalhos reunidos sobre um tema comum, que muito utilizados
na educação superior como parte da avaliação programática ou institucional.
Radcliff et. al. (2007) afirmam que para os bibliotecários, estes oferecem a
oportunidade de privilegiar as habilidades informacionais dos estudantes e o
desenvolvimento destas habilidades ao longo da vida.
Proporcionam aos instrutores uma avaliação nas áreas em que os estudantes
mais se familiarizam. O instrumento fornece informações sobre o modo como as
habilidades informacionais foram aplicadas ou ignoradas e ajuda a reduzir o plágio,
porque exige dos estudantes a realização de diversos trabalhos que apresentem
uma combinação de suas reflexões e dos autores utilizados, forçando-os a
referenciá-los.
A avaliação dos portfólios oferece segundo Sharma (2007), coleta provas
autênticas da aprendizagem do estudante ao longo da vida, além de desenvolver o
pensamento crítico dos estudantes pela auto-reflexão e revisão das etapas da
pesquisa. Seu ponto forte é que o indivíduo é colocado no comando de sua própria
aprendizagem.
A desvantagem apontada por Fourie e Niekerk (2001) é que os profissionais
ao analisarem o instrumento correm o risco de múltiplas interpretações, além de
incorreções na análise das informações.
3.5 RUBRICAS
Avaliação estruturada que guia estudantes na busca de um desempenho
adequado. Inclui lista seriada de atributos que devem ser desempenhados nas
tarefas de aprendizagem, incluindo os passos do processo, com indicação de cada

elemento a ser considerado para alcançar o objetivo desejado.
São definidas como um guia de pontuação com critérios pré-determinados
pelo professor e/ou bibliotecário. Utilizadas segundo Oakleaf (2009) para verificar o
desempenho do estudante no processo de pesquisa, além de permitir aos alunos a
compreensão de suas expectativas, favorecendo a melhora da aprendizagem.
A autora aponta como vantagem o fornecimento de feedback sobre a
aprendizagem dos estudantes, funcionando como auto-avaliação para o que ainda
necessitam aprender.
Sobre a desvantagem deste instrumento Callison (2000), aponta que, para se
elaborar uma rubrica de qualidade, o tempo é fator primordial, assim como prática e
revisão, o que nem sempre os profissionais possuem.
Tierney e Simon (2004) acrescentam que as rubricas mais acessíveis, contêm
falhas que podem afetar sua utilidade instrucional e a validade de seus resultados.
3.6 PAPER TRAIL
Inicialmente os estudantes produzem um ensaio que inclui uma reflexão
sobre seu próprio processo de pesquisa informacional, tendo como finalidade
identificar as assertivas ou o que não foi realizado e ainda o que poderia ter
modificado para melhorar o processo de pesquisa. Na concepção de Nutefall (2005),
este instrumento permite que os bibliotecários identifiquem, por meio das
informações descritas nos trabalhos dos alunos, quais pontos do programa de
competência informacional devem ser revisados e aperfeiçoados.
Neely e Ferguson (2006), afirmam que o ideal é que haja uma combinação de
métodos quantitativos (questionários) e métodos qualitativos (entrevistas) para
proporcionar uma avaliação completa e detalhada.
No entanto, Walsh (2009) constatou, por meio de uma revisão de literatura,
que o método de avaliação de competência informacional mais utilizado por
bibliotecários americanos é a aplicação de questionário com 34% dos estudos por
ela revisados.
3 RESULTADOS DA PESQUISA

A partir dos estudos apresentados, elaborou-se um quadro das concepções
de autores contemporâneos, com o intuito de demonstrar os resultados alcançados
com esta pesquisa de investigação de instrumentos para avaliação de competência
em informação.
QUADRO 8 – PRINCIPAIS INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO
Instrumentos

Características
Em sua estrutura pode conter questões abertas e/ou fechadas.
kidder (1987) afirma que uma das vantagens do questionário é dar aos
respondentes mais segurança, em virtude de seu caráter anônimo, o que permite
maior liberdade ao respondente para expressar seus pontos de vista. Por outro lado
Oakleaf (2008) aponta possíveis limitações desse instrumento, segundo a autora as
opções de resposta limitam a capacidade de verificar as mudanças que ocorrem no
Questionários
desempenho real da aprendizagem, além disso, o questionário não verifica a forma
pela qual o aluno agiria em uma situação do mundo real, pois as condições de
aplicação dos testes são controladas, ou seja, o sujeito responde as questões,
muitas vezes, dentro de um determinado período de tempo limitando as
possibilidades de fazer uma revisão, gerando certa ansiedade que acaba
influenciando nas respostas.
Esse método de avaliação baseia-se “[...] em uma discussão com o estudante,
entre estudantes, ou entre toda a classe oralmente para refletir sobre os processos
Discussões
da competência informacional. Pode ser realizada nas diferentes fases das
atividades, bem como no final do processo. Ele usa perguntas feitas pelo mediador
interrogando sobre o processo de aprendizagem”.(LAU, 2006, p.45-46).
Esse método de avaliação consiste na elaboração de anotações, pelos estudantes,
sobre as atividades, conforme são desenvolvidas, ou seja, são anotadas as
reflexões das várias fases do processo do programa.
A intenção da estratégia de avaliação em diários é fazer com que os alunos
Diários
focalizem “[…] tanto no processo de pesquisa quanto no conteúdo de sua busca.
As entradas em um diário permitem uma compreensão de como os estudantes as
estão fazendo: esta informação pode sugerir mini lições que precisam ser
ensinadas” (AASL, 1998, p.179). Neste caso a avaliação ocorre ao longo do
programa e pode ser acompanhada e revista a qualquer momento.
A utilização de relatórios como método de avaliação é uma experiência proveitosa
se utilizada com um propósito bem definido, ou seja, devem-se dar instruções ao
Relatórios
estudante para evitar “[...] exercícios de copiar e colar ou a repetição de
informações recuperadas em fontes impressas ou eletrônicas” (LAU, 1998, p.46).
Trata-se de um método específico para pequenas amostras, já que as observações
são feitas com maior profundidade sendo que mostra o comportamento de busca,
no entanto, “[...] as pessoas ao serem observadas tentam realizar a busca das
Observação
informações sob a percepção „correta‟ e não como ocorreria normalmente, assim
deve ser tomado cuidado ao interpretar os resultados desse método”(WALSH,
1998, p.25).
Podem produzir resultados mais representativos da população que está sendo
pesquisada do que outras técnicas, por coletar mais dados do que elas. Essa
Survey
característica é importante quando se pretende trabalhar uma população ampla,
pois facilita a organização dos dados em larga escala.
Podem conduzir resultados mais intensos e ricos, e são efetivadas nos estudos das
Entrevista
percepções e sentimentos dos participantes dos programas. No entanto, as
entrevistas consomem muito tempo. Existem três tipos de entrevistas: a informal, a

guiada e a aberta
É uma entrevista face a face com um grupo, que pode ter de seis até 20 pessoas, e
foca um assunto ou tópico específico. Pode durar de cerca de vinte minutos a uma
Grupo focal
hora e meia. Este tipo de técnica qualitativa tem sido cada vez mais frequente nas
pesquisas realizadas em bibliotecas.
Focam os conteúdos trabalhados durante o programa, de forma a identificar os
conceitos que os estudantes aprenderam. O número de questões é variável: pode
Testes de
ser pequeno mas em alguns casos é compreensível que seja relativamente
Conhecimento
extenso. Em um programa de competência ser pode ser apropriado aplicar um pré
e pós teste para avaliar melhor os resultados
É uma representação gráfica da forma como as pessoas organizam seu
conhecimento. Ele oferece oportunidades únicas para ajudar os estudantes a
Mapa Conceitual
integrar conceitos novos à sua base de conhecimentos prévios sobre o processo de
busca, avaliação e uso da informação.
Coleção de trabalhos reunidos sobre um tema ou período. Para os bibliotecários,
eles oferecem uma rara oportunidade de lançar um olhar inclusivo sobre as
competências informacionais de estudantes e sobre o desenvolvimento dessas
habilidades no decorrer do programa.
A avaliação por meio de portfólios é realizada durante todo o processo de ensino, já
que “[...] é um processo cumulativo em que amostras de trabalhos dos alunos são
Portfólios
recolhidas ao longo de um período de tempo para demonstrar a aprendizagem
adquirida” (AASL, 1998, p.180).
Esse método de avaliação reúne as atividades desenvolvidas em produto final, que
permite “[...] medir a eficiência em alcançar os objetivos de aprendizagem, avaliar a
eficácia das estratégias de aprendizagem e a clareza na apresentação do
conhecimento” (LAU, 1998, p.46).
Lista que guia os estudantes ao longo de suas tarefas, inclui as dificuldades,
Lista de
etapas, níveis ou situações em que é necessário possuir atenção. Elas podem ser
Verificação
aplicadas no início do programa, de modo a orientar os estudantes em suas tarefas
relacionadas à competência informacional
É um monitoramento estruturado que busca guiar o estudante para alcançar um
Rubricas
desempenho melhor. Pode incluir uma lista de atributos que os estudantes devem
realizar em suas atividades de aprendizagem
Análise de
Refere-se à quantidade de referências produzidas pelos estudantes em seus
bibliografias
trabalhos. Tem por finalidade verificar a utilização de variadas fontes de informação
(referências)
e sua relevância e confiabilidade
Permite aos alunos verificarem os seus próprios erros, tendo a oportunidade de
corrigi-los. Considera-se um método secundário utilizado junto com outro
instrumento mais objetivo
Auto Avaliação A auto avaliação é um método secundário de avaliação, ou seja, é método utilizado
juntamente com outros métodos mais objetivos, como por exemplo, em
questionários que incluiria questões para o aluno descrever sua visão sobre o que
aprendeu.
Uma técnica baseada na discussão com os aprendizes, entre os aprendizes ou
Dialogar
entre a classe inteira. Permite apresentar e discutir oralmente o processo de
desenvolvimento de habilidades.
O propósito desse método é avaliar os estudantes a partir da interação em um
ambiente informacional (digital ou tradicional) criado especificamente para esse fim,
ou seja, uma tentativa de expor os alunos a um problema real de busca de
Simulação
informação para fins de avaliação. Entretanto, Walsh (1998, p.25) aponta que “[...]
não está claro, no entanto, se este é um método prático para ser usado
amplamente”.

Este instrumento permite que os bibliotecários identifiquem, por meio das
informações descritas nos trabalhos dos alunos, quais pontos do programa de
competência informacional devem ser revisados e aperfeiçoados. Neely e Ferguson
Paper trail
(2006), afirmam que o ideal é que haja uma combinação de métodos quantitativos
(questionários) e métodos qualitativos (entrevistas) para proporcionar uma
avaliação completa e detalhada.
Elaborado pelos autores, com base em Laú (2006), Radcliff et. al. (2007), Walsh (2009), Mata

(2012) e no documento Information Power da AASL.

Os instrumentos apresentados no quadro acima têm como principal objetivo a
avaliação de estudantes, no entanto esta avaliação está relacionada a um plano préestabelecido pelo profissional envolvido em sua aplicação a exemplo do profissional
da Informação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo é resultado do levantamento de diversas pesquisas de autores
contemporâneos, que de forma isolada ou conjunta contribuem para a avaliação da
competência em informação por parte do indivíduo.
É importante destacar, que o processo de construção da pesquisa e do texto
aqui apresentado foi o lócus da pesquisa do mestrado em Ciência da Informação em
curso no PPGCI/UFBA.
Todos nós pesquisadores, professores ou profissionais da informação
expressamos uma concepção acerca de como o indivíduo aprende. Somos de certa
forma educandos e educadores em busca de melhoria e qualidade nos processos de
aprendizagem. É importante ter em conta que há uma distância considerável entre
os processos de avaliação e a forma como o indivíduo desenvolve suas habilidades,
competências, atitudes e conhecimento.
De qualquer forma, a tentativa de avaliação quase que inevitavelmente
começa por instrumentos e metodologias decorrentes de correntes pedagógicas já
instituídas há alguns anos, mas é importante evidenciar que qualquer atividade
neste sentido deve priorizar o educando e o curso de sua aprendizagem ou de como
é construído o conhecimento, para que se possa entender sua competência em
informação

e

adequar

sistemas

que

facilitem a

expansão

de

fronteiras

comunicacionais, pois não há conhecimento independente do sujeito que conhece e
de sua participação ativa.
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GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS TIC EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Gabriel Cevallos Martínez1
Edvaldo Couto2

RESUMEN
Es común que la implementación de las tecnologías ocurra en las escuelas de manera atomizada
y emergente: las soluciones ad-hoc, ausencia de sinergia y poca o nula planificación y evaluación de los
resultados son problemas comunes para el directivo escolar. Las potencialidades que ofrecen las
tecnologías para las instituciones educativas incluyen la optimización de la administración, nuevas formas
de vinculación de los actores educativos, innovación, trabajo compartido, mejor relacionamiento de la
escuela con la sociedad, e incluso ahorros operativos y materiales.
Varios trabajos se dedican al estudio del gobierno y gestión de las tecnologías a nivel
organizacional, se considera que esas experiencias enfocadas a la efectividad, flexibilidad y adaptabilidad
del uso de las TIC en función de los objetivos organizacionales, contienen principios y elementos de
interés para la labor del gestor escolar, quien debe liderar la inmersión de su institución en el nuevo
entorno que generan las tecnologías, escenario cambiante en el que crecen nuestros estudiantes.
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Esta propuesta pretende ser una guía que provea de elementos para una mejor integración de tecnologías
en la escuela, especialmente cuando los recursos son limitados como es el caso de la mayoría de
instituciones de nuestra región. La inversión arriesgada e irreflexiva de recursos muchas veces pone en
riesgo el proceso de enseñanza aprendizaje, por otro lado, hay también mucho que ganar, al poderse
gestionar la información tanto administrativa como educativa, generadas en nuestra escuela, alcanzar
efectividad organizacional con procesos flexibles y efectivos y ahorrar recursos a mediano y largo plazo.

Palavras-chave: Gestión escolar. Tecnologías. Instituciones educativas.

INTRODUCCIÓN
Una de las características más evidentes de nuestra sociedad actual es la presencia de las
tecnologías en la mayoría de las actividades y acciones humanas, la investigación, el
comercio, la comunicación incluso son mediados y posibilitados por tecnologías cada
vez más específicas, diversas y avanzadas, constantemente muchos de los sueños
plasmados en la literatura o el cine se van plasmando en la realidad cotidiana a través de
las innovaciones tecnológicas.
Es innegable el impacto de aquella omnipresencia de las tecnologías en nuestra realidad
que si bien no puede ser cuantificado, puede evidenciarse a través de sus efectos: nuevas
formas de informar y estar informado a través de las redes sociales, incremento
exponencial de la producción escrita y multimedia, incremento de las vinculaciones de
las personas según intereses diversificados y de impacto global, necesidad de
capacitación continua (para toda la vida) en áreas tecnológicas, rápida sucesión de
nuevos símbolos y significados de comunicación, nuevas brechas poblacionales
alrededor de las tecnologías y la revalorización de la información como recurso
estratégico, todos estos afectan en mayor o menor grado a nuestra vida cotidiana, desde
el trabajo hasta el entretenimiento.
En general, se puede decir que las tecnologías posibilitan nuevos espacios de obtención
de información y encuentro de personas, por lo cual se complejizaron muchas de
nuestras actividades, en el caso particular de la educación se han generado un amplio
conjunto de necesidades que resumimos en los siguientes puntos:

-

Formación de profesores en tecnologías, con el propósito de aprovechar las
mismas para mejorar resultados de aprendizaje.

-

Generación de redes de aprendizaje, que incluyan a la comunidad, con el
propósito de sintonizar la escuela con la realidad social, de forma que aquello
que se enseña tenga mayor significancia y relevancia para todos.

-

Inclusión de capacidades transversales tecnológicas como resultados de
aprendizaje (en el mejor de los casos) en las matrices curriculares de la escuela:
alfabetización digital, diagnóstico de información e investigación en red.

-

Automatización de los procesos de administración educativa, incluyendo
sistemas de seguridad, evaluación, portafolios, emisión de certificados,
recepción y entrega de pagos, normativas tributarias, etcétera.

-

Creación de políticas y normas institucionales relacionadas con las tecnologías y
la educación y alineadas a las políticas nacionales. Generalmente este tipo de
políticas y normas tienen naturaleza tanto pedagógica como de infraestructura,
como por ejemplo el uso y caracterización de los laboratorios de informática.

-

Planes y programas de manejo de dispositivos móviles con acceso al internet, los
mismos que, independientemente de las normas institucionales y currículos ya
accedieron al aula como propiedad de los mismos estudiantes.

De cada punto de los anteriores, se puede identificar los actores principales o de mayor
implicación, sean los trabajadores administrativos, los profesores o los estudiantes, sin
embargo en todos es transversal el papel del gestor escolar. Todas las instituciones
requieren de su gestor o directivo varias cualidades, entre las que se destacan ser: un
profesor competente, un administrador efectivo, un asesor legal, un líder carismático 3, y
consideramos también un gestor tecnológico. El carácter multidimensional del papel del
gestor escolar, requiere no solo profesores experimentados y competentes, sino que
3

Un artículo empírico que evalúo las diferentes facetas del liderazgo transformacional en un grupo de
directores escolares y sus equipos de trabajo (profesores y trabajadores) obtuvo como resultado que “la
dimensión de carisma es la única que mantiene una relación estadísticamente significativa con la
medición de desempeño efectivo” (THIEME & TRIVIÑO, 2012), entendiéndose carisma como la
posibilidad de influenciar en las personas desde el reconocimiento del grupo por algunas cualidades
demostradas y no desde la autoridad.

además precisa procesos de formación y capacitación continuos que permitan al
directivo identificar e implementar soluciones institucionales a las necesidades
complejas y cambiantes de los estudiantes y el entorno actuales, soluciones que además
deben crearse desde la vinculación y el diálogo. En otras palabras: “Para gestionar,
coordinar esfuerzos y motivar a personas en un centro […], es necesario poseer una
cualificación, unos saberes específicos y una formación. Dirigir un centro "abierto a la
comunidad" entraña la posesión de determinadas habilidades imprescindibles para
negociar y llegar a consensos, que reclama estabilidad y poder.” (FERNÁNDEZ, 2002).
A primera vista, las tecnologías complejizaron aún más el papel del gestor escolar al ser
una nueva dimensión de su labor, sin embargo, el uso de las mismas podría ser la clave
para que el gestor pueda acceder a su propia formación y además facilitar su trabajo de
manera substancial en el resto de dimensiones institucionales que debe dirigir, el
directivo debe sincretizar su experiencia y su formación en una forma integral de uso y
gobierno de las TIC dentro de las escuelas, de manera que alcancen los desafíos antes
descritos en vinculación con el entorno y la comunidad donde se desarrolla la
institución,
“Al explorar las potencialidades de las TIC en lo cotidiano, principalmente
con el acceso a Internet, la escuela se abre a nuevas relaciones con el saber,
vivenciando la comunicación compartida y el intercambio de informaciones
con otros espacios de conocimiento que poseen los mismos intereses. Esa
abertura a la articulación con diferentes espacios potencializa la gestión
escolar y provoca cambios substanciales en el interior de la institución, en la
cual la enseñanza, el aprendizaje y la gestión participativa pueden
desenvolverse en un proceso colaborativo con los sectores internos y externos
de la comunidad escolar”. (BIANCONCINI & RUBIM, 2004,

nuestra traducción)
Muchas aproximaciones y experiencias sobre inserción de las tecnologías en la escuela
y la labor del gestor han sido documentadas en los últimos años, incluso han sido
motivo de regulaciones, campañas de equipamiento y procesos de evaluación de

educación básica y fundamental en varios de los países de la región 4, no solamente en la
verificación de la infraestructura existente sino de su uso real en la enseñanza y la
disponibilidad de uso de los estudiantes como herramienta de investigación y acceso al
conocimiento con y sin apoyo de los profesores.
El cúmulo de experiencias documentadas, el análisis de los resultados alcanzados y las
políticas públicas dedicadas a TIC y educación son un marco prometedor para
emprender una nueva forma de gestión de tecnologías en la escuela, que aglutine los
esfuerzos de profesores, estudiantes y comunidad en general y a su vez logre que cada
institución esté en sincronía con el escenario en donde se desenvuelve, promoviendo a
la solución de uno de los principales problemas de la educación actual: la
desincronización entre la escuela y la realidad fuera de las aulas, debido a la velocidad
increíble de los avances tecnológicos que generan una sociedad fluctuante y dinámica
que choca con el tradicionalismo de muchas instituciones educativas.
1.

PROBLEMÁTICA DE LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LA
ESCUELA

Muy pocas veces se observan en las instituciones educativas iniciativas de gestión
tecnológica aplicada a la educación realmente integrales, en realidad prima una gran
mixtura de tipos de licenciamientos, formas de pago, métodos de capacitación, roles de
uso y formatos de archivos, que hacen incompatibles los diferentes esfuerzos
desarrollados en la institución a la vez que obstaculizan la posibilidad de hacer una
gestión escolar completa apoyada en las tecnologías. Es común también (y más grave
todavía) que muchas compras en tecnología se hagan de manera irreflexiva y por la
tecnología en sí misma, sin determinar si aquella tiene una significancia válida para
aquellos que la van a utilizar.
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creado programas que responden al modelo 1x1 de entrega de computadores portátiles, principalmente
a estudiantes de escasos recursos. Actualmente, varios modelos de evaluación de las entidades
educativas incluyen estándares y parámetros de tecnología, que incluyen la existencia de laboratorios
de informática, proyectores digitales, acceso a internet de banda ancha entre otros, índices obtenidos
generalmente por los Ministerios de Educación de cada país.

Además de lo operacional, el problema es también financiero, cuando, siendo los
recursos de las instituciones limitados, muchas veces la inversión inicial alta que
representa el equipamiento tecnológico no es explotada de tal forma que posteriormente
refleje un ahorro y una recuperación de inversión para la entidad. El impulso a los libros
virtuales, la creación de Objetos reutilizables de aprendizaje (ORA), las actividades
virtuales de estudiantes (que no requieren papel), la formación de profesores en línea
(más barata, al menos en principio), y el acceso a información y materiales didácticos
gratuitos son posibilidades ciertas, pero que sin una guía real muchas veces se reducen a
esfuerzos personales de algunos profesores. En otras palabras, las tecnologías por sí
mismas no generan cambios, son las personas empoderadas de las mismas y conscientes
de sus necesidades aquellas que logran mejores resultados y además construyen
vínculos significativos de colaboración y aprendizaje.
Los siguientes puntos son algunos de los problemas identificados en la gestión escolar
respecto a las tecnologías:
-

Separación de lo “administrativo” y lo “académico”: Herencia de la percepción
dada al gestor escolar como “administrador” o “gerente” de la escuela, si bien es
innegable que una de sus funciones es asegurar la efectividad en el
funcionamiento operacional de la escuela, no significa que este ejercicio debe
separarse completamente del acto de enseñar, los pagos, la emisión de
certificados, las reuniones y memorandos enviados, no son eventos autónomos
con lógica propia, sino más bien instrumentos que reflejan la misión de la
institución de enseñar y aprender con personas y para personas. Varias
instituciones poseen Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) y plataformas
administrativas por separado. Si bien dos sistemas pueden funcionar y coexistir,
la existencia de solo algunas incompatibilidades generan de por sí algunos
problemas, a la hora de obtener reportes y cruces de información entre
plataformas (por ejemplo las calificaciones que son datos que conciernen tanto a
lo académico, como representación cuantitativa de los resultados de aprendizaje
así como a lo administrativo para promover la matrícula del estudiante al

próximo año, emitir certificados y en algunos casos pagar los honorarios al
profesor) se evidencian inconvenientes, aún más dependiendo de las
características del proveedor y del tipo de programas que ofrece.
-

Nulo debate sobre Software libre vs. Software propietario: Muchas veces esta
característica de los programas es dejada en segundo plano debido a que en la
mayoría de casos se percibe esta discusión como algo principalmente técnico
cuando es en realidad el choque de dos posiciones respecto al propiedad y
compartición del conocimiento, en otros casos se la percibe simplemente como
la selección entre software gratuito (sin mantenimiento) versus software
adquirido (con mantenimiento). En realidad, el gestor escolar que pretende
implementar tecnologías en su institución debe tener presente esta discusión con
su equipo de manera constante, ya que el optar por software libre o no es una
guía en sí misma para la gestión de información y conocimiento a través de las
tecnologías, asumiéndose una posición de cómo usar herramientas, de cómo
crear nuevos objetos de aprendizaje, de que se entiende por propiedad
intelectual, y que parte de este discurso se quiere llevar al conocimiento y
práctica de los estudiantes. Uno de los déficits más grandes en conocimientos
respecto a las tecnologías en equipos docentes y sus directivos se refiere al
licenciamiento de los programas que usan y de las producciones que realizan,
resultados de investigaciones de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que existe un “bajo conocimiento de
los profesores e investigadores que producen recursos de aprendizaje de la
importancia de utilizar licencias abiertas, y pocas iniciativas de instituciones u
órganos gubernamentales5 para tratar esta deficiencia.” (OCDE, 2012).
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Por ejemplo, en Ecuador a través de del Decreto Presidencial 1014, incluyendo en sus artículos las
cuatro libertades de distribución y uso: “Art. 1: Establecer como politica pública para las entidades de
administración Pública central la utilización del Software Libre *…+ Art. 2: Se entiende por software libre,
a los programas de computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan
el acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. Estos programas de
computación tienen las siguientes libertades:
Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.
Distribución de copias sin restricción alguna
Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible)

En general los profesores tienen tendencia a compartir sus producciones,
siempre y cuando sigan siendo reconocidos (no necesariamente de forma
económica), por otro lado este desconocimiento promueve el uso irrestricto de
todos los recursos de la red, versiones piratas de programas y recursos son
demasiado en nuestras realidades. Más allá de las licencias, es muy importante
que cada entidad educativa mantenga debates sobre su posición respecto al
conocimiento y los saberes libres, más aún en nuestra sociedad del
conocimiento, más aún cuando las experiencias particulares y locales son ahora
cada día más valiosas, la posibilidad de tener voz dentro del gran debate actual
requiere de instrumentos conceptuales y sobre todo posiciones políticas de los
que trabajan en educación.
-

Soluciones emergentes y aisladas: Ya sea por las brechas generacionales
relacionadas con la tecnología que desean superarse, por nuevas políticas
institucionales, o regulaciones públicas la escuela debe integrarse a las
tecnologías necesariamente, sin embargo las primeras aproximaciones responde
siempre a soluciones parciales con una sola función y que se agotan demasiado
pronto. Por ejemplo, el entregar correos institucionales a los profesores y crear
una página web institucional son excelentes ideas que pueden viabilizar muchas
actividades, pero si no se aplica estos instrumentos con una metodología y una
intencionalidad terminarán siendo utilizados de manera individual, e incluso
terminarán en el desuso (como suele ocurrir con los correos institucionales en
favor de los correos personales). De igual forma, cada profesor o aula operan
con sus propias investigaciones y metodologías, pero que al tratar de combinarse
o ser sinérgicas entre sí las incompatibilidades no lo permiten. Protocolos como
SCORM han tardado de homologar contenidos educativos, sin embargo su
significado e importancia no muchas veces es conocido por los profesores ni por
los gestores educativos, el lograr soluciones integrales de integración de
tecnologías a las instituciones requiere que el gestor escolar conozca el abanico

Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible)” (Presidencia de la República
del Ecuador, 2008)

de posibilidades tecnológicas y aplique, con apoyo de sus equipos la solución
que más se adapte a las necesidades locales particulares.
-

Tecnocentrismo: Frecuentemente, las instituciones educativas son equipadas con
laboratorios de informática, pizarrones inteligentes y proyectores, sin un
análisis, un acuerdo previo, capacitación a los profesores o relación con el
currículo de la tecnología. La adquisición de la tecnología pretendiendo que por
sí misma eleve los resultados y el desempeño de los profesores y estudiantes lo
calificamos como tecnocentrismo, al no considerarse la posibilidad de creación
de redes y la necesidad de crear un cúmulo mínimo de conocimientos e
imaginarios respecto a las tecnologías muy lejos se estará de un uso pleno de las
mismas, de hecho bajo este ambiente muchos equipamientos terminan en la
subutilización o incluso el desuso.

-

Decisiones unilaterales: No todas las decisiones se pueden tomar de común
acuerdo, sin embargo el modo de uso de las tecnologías dentro de la escuela es
una decisión trascendental que tiene que considerar a todos los involucrados, la
opinión del equipo de profesores es fundamental, y podría ampliarse a los
estudiantes, en el caso de la comunidad muy pocas veces se considera el grado
de inserción de tecnologías en los hogares, parámetro decisor de qué y hacia
donde enfocar aquellos métodos y tecnologías que se desean implementar.
Más allá de las tecnologías solamente, la gestión de la escuela es una exigencia
socio-histórica de nuestra época de planificar e implementar espacios educativos
más democráticos, en los cuales el papel del gestor escolar adquiere una
“relevancia social que está en coordinar y viabilizar intervenciones educativas
efectivas que contribuyan a la producción histórica de la existencia humana,
cuya concreción está presente entre el presente y el futuro” (WITTMANN,
2000, nuestra traducción), en esta tarea más amplia las propias tecnologías
podrían ser de gran utilidad.
Ejemplificando, no es lo mismo tomar decisiones para estudiantes que con los
estudiantes, ya que ellos mejor entienden y conocen su relación con las

tecnologías y sus necesidades, las mismas que deben traducirse coherentemente
por el gestor como política y líneas de acción institucionales. En varias
ocasiones algunos gestores prestan mayor atención a los proveedores de
tecnología que a las personas dentro de su propia institución.
Cada uno de los anteriores problemas puede presentarse en mayor o menor grado o
combinados dentro de la realidad de cada institución, consideramos necesario que el
gestor escolar mantenga siempre un análisis respecto a estos puntos (y otros que
considere importantes) a modo de diagnóstico y evaluación de cómo se usan las
tecnologías dentro de su institución y como su gestión puede mejorar el escenario.
2.

EL

GOBIERNO

ESTRATÉGICO

APLICADO

A

LA

GESTIÓN

ESCOLAR
Algunos conceptos y prácticas sobre gobierno y gestión de tecnologías pueden ser útiles
para el gestor escolar que desea proponer un modelo único que armonice las
potencialidades tecnológicas con las necesidades de la escuela, incluyendo la mejora en
las capacidades de los profesores y la vinculación con la comunidad.
En primer lugar es fundamental diferenciar el gobierno de la gestión de las tecnologías,
en palabras breves el gobierno se refiere a la dirección, evaluación y control de las
tecnologías, mientras que la gestión se refiere al diseño, planificación, implementación
y el mismo uso de las mismas. Mientras el gobierno señala los objetivos y verifica el
desempeño en el cumplimiento de los mismos, la gestión asegura efectividad en la
misma implementación.
La anterior separación aparentemente simple, tiene varios niveles de complejidad en la
práctica, la poca reflexión sobre que es gobierno y que es gestión respecto a las
tecnologías en las escuelas es una de las causas de algunas problemáticas ya descritas
como la unilateralidad o las soluciones emergentes. El definir dentro de la institución
como se gobierna la tecnología, cómo se gestiona, y como se relacionan estos dos

ámbitos inseparables han sido un tema de debate y trabajo pleno, incluso generando
modelos y estándares de uso a nivel internacional. 6
Cuando el gobierno y la gestión se confunden, es común que las instituciones
educativas no tengan una definición clara de que necesitan o a donde quieren llegar, de
esta forma ni el equipo de profesores puede establecer objetivos claros y reales en sus
clases y un probable encuentro con el proveedor de tecnologías se daría de manera
desequilibrada, quizá adquiriendo la institución aquello que se le quería vender mas no
aquello que necesitaba.
El gestor escolar debe dar varios pasos para definir la posición institucional, objetivos y
resultados que se esperan respecto a las tecnologías (gobierno), antes de efectuar tareas
en la planificación e implementación de las mismas (gestión), paradójicamente, en
muchas ocasiones primero es adquirida o implementada una tecnología y después se
buscan darle significancia dentro del contexto escolar. En general, para definir líneas de
gobierno respecto a tecnologías, es recomendable lo siguiente:
1. Dialogar con todos los actores educativos, incluidos agentes de la comunidad:
No hay que olvidar que la escuela está hecha para las personas y por las
personas, y la escuela se debe a los moradores del sitio en donde se desarrolla
antes que nada. Un enfoque recomendable para comprender la posición de las
personas respecto a las tecnologías sería considerar cuatro dimensiones:
Equipamiento (¿Qué tipo de equipos, terminales y redes de comunicación están
siendo utilizados?), Conocimiento tecnológico (¿Cuántas personas son capaces
de manipular un computador o un terminal móvil, escribir en un procesador de
texto, investigar información y compartirla?), Imaginario tecnológico (¿Cómo
se percibe a la tecnología?, hay visiones críticas e informadas o desinterés…) y
6

ISO/IEC 38500:2015 es un estándar diseñado por la Organización Internacional de Estandarización (ISO)
para el gobierno de tecnologías dentro de una organización, tiene como propósito: “promover el uso
efectivo, eficiente y aceptable de la IT (Infraestructura tecnológica) en todas las organizaciones a través
de *…+- alcanzar confidencialidad en el gobierno de IT en la organización, - informar y guiar a cuerpos
gobernantes en la gobernanza del uso de IT en sus organizaciones y –establecer un vocabulario de
gobierno de IT.” (International Organization for Standardization, 1999, nuestra traducción).

redes sociales (La comunidad ¿utiliza Twitter, Facebook, etcétera en sus tareas
cotidianas?). El diagnóstico de esas cuatro dimensiones respecto a las
tecnologías y como la gente las utiliza y las relacionan con la educación son
informaciones valiosas para el gestor escolar quién de primera mano tendrá una
guía cierta de hacia dónde deben ir las acciones que se lleven a cabo dentro de la
escuela.
2. Establecer objetivos respecto a las tecnologías: Toda institución pública o
privada está normada por un marco jurídico nacional que traza objetivos macro a
los cuales debe alinearse, otros objetivos institucionales marcan el carisma o
particularidad de la institución, y finalmente un tercer grupo permite dar sentido
y direccionalidad a cómo llevar adelante las tareas (Gobierno implica gestión).
Justamente dentro de este tercer grupo es que los objetivos educativos respecto a
tecnologías deben establecerse, siendo uno de los recursos el diálogo del punto
anterior así como la experiencia, necesidades y aspiraciones del personal
docente y las recomendaciones del personal administrativo y de apoyo. Desde
aquí se puede empezar con el ejercicio de la democracia en la escuela al plantear
los objetivos de uso de tecnologías desde el colectivo. Las propuestas de
objetivos debe contener resultados esperados para que pueda ser evaluada, y
además deberían estar en constante revisión y diálogo con los estudiantes y la
comunidad en tiempos prudentes, por ejemplo cada periodo lectivo.
3. Establecer relaciones transversales: Los objetivos respecto a las tecnologías en
la institución necesariamente van a tener una relación muy fuerte, la misma que
puede permitir establecer relacionamientos entre los mismos evitando los
esfuerzos aislados, por ejemplo si un objetivo contempla mejorar la información
interna, y el otro generar vinculaciones con la comunidad es muy probable que
ambos se cumplan a través de una misma herramienta o plataforma (Un EVA
por ejemplo), con las particularidades del caso, el gestor escolar debe tener
presente que la convergencia es un aliado al momento de insertar las tecnologías
en la escuela.

4. Bosquejar estrategias básicas: Establecer una ruta básica de acciones para
cumplir un objetivo es bosquejar una estrategia, a través de la misma se pueden
revelar nuevos puntos en común en los diversos objetivos, de manera que las
iniciativas, sean más holísticas e integrales, en este punto es importante también
tomar posición sobre el tipo de programas (software libre o no) y la inversión
que se espera realizar, más importante aún es verificar el compromiso del talento
humano de la escuela en realizar los esfuerzos iniciales necesarios.
5. Asesoría e investigación para la gestión: Además de la formación y la
capacitación continua, consideramos que la búsqueda de asesoría empieza dentro
de la institución y su entorno, un profesor con cierta experiencia en el uso de
tecnologías en su clase es un buen inicio para dialogar sobre las maneras de
implementar equipamientos, es recomendable también identificar personas en la
comunidad (entre los padres de familia por ejemplo) que estén cercanos al área y
puedan dar guías sobre los objetivos y estrategias ya planteados, colegas de
redes similares así como la investigación en red son también fuertes aliados para
que el bosquejo adquiera fortaleza operativa y poder establecer diálogos más
equilibrados con los proveedores (de ser necesarios). Una fuente adicional de
asesoría pueden ser las instituciones de Educación Superior locales, que en
muchos casos a través de sus propias investigaciones o con proyectos de
vinculación con la colectividad tienen amplia experiencia en la tecnología
aplicada a la educación.
Las necesidades y objetivos sobre tecnologías y educación planteados en la institución
definen las características de la tecnología que se va a implementar, si está claro aquello
que se desea gran parte de la partida está ganada, si bien el gestor escolar debe conocer
lo suficiente de las tecnologías aplicadas a la educación no requiere ser un experto
técnico, sino un evaluador práctico, de forma que lo realizado siempre esté alineado a lo
propuesto, en especial para la gestión debe cuidarse lo siguiente:
1. Investigar varias posibilidades: En cuanto a soluciones tecnológicas hay
siempre un conjunto de tecnologías en el mercado, o disponibles en red de

manera gratuita, los criterios de selección no pueden ser otros que aquellos que
se bosquejaron anteriormente y que además responden a las necesidades
institucionales, el gestor nuevamente puede asesorarse y es muy recomendable
que busque y tome la decisión de manera colectiva. Los modelos de selección y
evaluación multicriteriales son una herramienta efectiva para sistematizar la
complejidad de elegir cuando hay muchas cuestiones a considerarse, el Proceso
Analítico Jerárquico 7 es una buena opción para ponderar un conjunto de
soluciones y someterlas a los criterios particulares dictados desde la parte de
Gobierno.
2. Monitoreo y evaluación: El proceso de inserción de tecnologías a la escuela
debe estar en constante monitoreo y evaluación, entendida la primera como la
verificación del cumplimiento del proceso y la segunda como la verificación de
resultados, es altamente recomendable que estos ejercicios sean co-participativos
y se prevean instrumentos y procedimientos para el gestor, los profesores y los
estudiantes, de manera que los datos de verificación se puedan triangular y a su
vez se puedan establecer análisis comparativos entre los actores.
3. Decisiones de mejora: Posterior a la evaluación y monitoreo es necesario
emprender acciones de mejora e incluso posibilidades de innovación, los buenos
resultados a nivel particular pueden replicarse (con las debidas adaptaciones) en
otras escuelas, en esto el papel del gestor escolar como promotor y colaborador
en red es también fundamental para recibir otras experiencias y a su vez exponer
la propia de manera que el conocimiento generado pueda distribuirse y
mejorarse en el diálogo.
Todo lo anterior no pretende ser una receta o un algoritmo de instrucciones para el
gestor escolar, menos aún en la realidad cambiante en que ahora nos desenvolvemos,
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AJP o AHP (por sus siglas en inglés) corresponde a un instrumento matemático matricial que permite la
consideración de criterios y ponderaciones donde el usuario asigna las valoraciones de cada criterio a
través de comparaciones binarias y una rúbrica comparativa (El criterio A es [más-igual-menos]
importante que el criterio B).
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A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE PREVENÇÃO PARA DOENÇAS
INFECTO-CONTAGIOSAS NA ALDEIA MIRANDELA: PRÁTICAS
EDUCACONAIS QUE CONTRIBUEM PARA A REDUÇÃO DAS DOENÇAS

Quésia Alencar da Silva Hermann1
Bárbara Coelho2

RESUMO: Falar sobre a educação dos índios e as práticas educacionais nas áreas
indígenas nos dias atuais requer uma breve análise da história deste povo. Se faz
necessário que reconheçamos o quanto os povos indígenas vêm sendo perseguidos,
destruídos, marginalizados e mortos pelos homens brancos ou povos civilizados. Ainda
que tenha sido criada uma Política de proteção e leis que indiquem uma preocupação
pela qualidade de vida e a educação dos povos índígenas, ainda nos encontramos aquém
de um tratamento digno e justo àqueles que foram os primeiros habitantes destas terras,
e consequentemente, os donos originais da mesma. Os povos indígenas veem perdendo
sua identidade, sua cultura e costumes, sua história e a própria vida, pois várias foram às
tribos dizimadas por doenças levadas pelos homens brancos. Doenças infectocontagiosas, que tem no ambiente escolar uma probabilidade muito grande para a
proliferação das mesmas. Esta pesquisa busca analisar as práticas educacionais na
Escola indígena da aldeia Mirandela da etnia Kiriri no município de Banzaê-Ba, e se
essas práticas levam ao desenvolvimento dessas doenças, pela não adoção de uma
política educacional escolar que venha a orientar de forma correta as comunidades, já
que registros mostram que doenças infecto-contagiosas ainda ocorrem com muita
frequência devido a falta de uma modificação na educação comunitária e no
comportamento cultural, pois, as políticas educacionais voltadas para os povos
indígenas, tiveram seus propósitos e necessidades alterados e ajustados as necessidades
de cada tribo.
Palavras–chaves: Educação Indígena, Doenças infecto-contagiosas, Políticas
educacionais.
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INTRODUÇÃO
O cerne da educação brasileira tem passado por várias tentativas de mudança
e uma delas vem ocorrendo no campo da Educação Indígena que há muito tempo
necessita de uma atenção especial para que possa desenvolver-se e transforma-se no
campo das suas especificidades. Essa educação necessita de procedimentos teóricos
metodológicos que possam contribuir para a transformação da comunidade escolar a
qual está inserida.
A educação escolar indígena no Brasil, tem um longo caminho, pois teve sua trajetória
enredada desde a colonização, onde o modelo de educação era predominatemente
contrário ao universo indígena, e que foi colocado de forma obrigatória com o claro
objetivo colonizador de homogeneizar e civilizar os indígenas. Entretanto, em coerência
com seus hábitos, os indígenas evidenciaram desde o início desta conturbada
convivência com os europeus, pois seguiam seus próprios costumes també para a
educação escolar, mas, que se mostrou inconveniente para as práticas escolares, haja
visto que nas chamadas sociedades tradicionais, dentre as quais está a sociedade
indígena, as generalidades do mundo civilizado e da sociedade são unificadoras.
Vários estudos (CAVALCANTE, 2008; MANDULÃO, 2003) apontam as dificuldades
enfrentadas por esses povos em terras brasileiras, na busca pelo cumprimento dos seus
direitos educacionais que estão assegurados nos textos de ordenamento legal e
normativo, pois a Educação Indígena no Brasil, é um direito constitucional assegurado
aos índios sob a responsabilidade da FUNAI - Fundação Nacional do Índio. Segundo
dados da fundação, a população indígena que vive em aldeias no Brasil, era de 512 mil
pessoas, distribuídas em 225 etnias com 180 línguas diferentes. De acordo com o censo
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), no Brasil, 734 mil pessoas se
auto-identificaram como indígenas em 2000. Apesar do número reduzido de indígenas
no país, as áreas de reservas ocupam 12,5% do território nacional.

Quando falamos ou tratamos de educação, mais especificamente de educação escolar
indígena na sociedade brasileira, penetramos em um processo educacional que teve
início nessas terras muito tempo antes da sua colonização, pois, já vivia em terras
brasileiras um povo com seus costumes e crenças, o que denuncia que este fazer que
chamamos e definimos como “educação” já ocorria, e prova que não acontece apenas
na escola, e não se aprende somente a partir de formalidades e de programas
implementados e articulado através de currículos específicos, pois, definitivamente, a
educação detém uma amplitude muito maior e consideravel.
Entretanto, o conhecimento da legislação gerada na esfera federal é condição primaz
para a instituição da legislação estadual, que irá normatizar o funcionamento das escolas
indígenas, dando efetividade ao direito a uma educação diferenciada para os povos
indígenas.
Dentro desse contexto, a Educação Escolar Indígena da etnia Kiriri, objeto deste
trabalho, no município de Banzaê, nordeste da Bahia, também enfrenta desafios em sua
implementação.Com essa preocupação e que propomos pesquisar a temática da relação
com o saber que não somente as crianças indígenas que frequentam as escolas, mas
também toda a aldeia Kiriri mantêm com os saberes as práticas educacionais ecolares.
Diante de tudo que foi exposto, chegou-se aos seguintes questionamentos: Como a
Educação favorece a prevenção às doenças infectocontagiosas em uma aldeia indígena?
Será que o isolamento geográfico e os aspectos culturais dificultam o acesso de
profissionais da área da Educação que favoreceriam a prevenção de doenças
infectocontagiosas? Considerando as políticas públicas brasileiras, existe o interesse por
parte dos poderes públicos municipais e estaduais que formalizem recursos financeiros
para projetos advindos dessas comunidades, a exemplo de ações para requalificação
para unidades de saúde do índio, saneamento básico? Existem leis municipais que
formalizem as políticas públicas que beneficiem a educação em saúde voltada para o
índio?

Frente a estes questionamentos elaborou-se a questão problema desta pesquisa: Que
entrave pode ser percebido na educação escolar e na educação comunitária, que não
contribue para a redução dos índices de doenças infectocontagiosas na aldeia Kiriri
localizada na cidade de Banzaê na Bahia?
Dessa forma, este artigo apresenta dados parciais de uma pesquisa em desenvolvimento
que visa analisar as invariantes culturais que dificultam as práticas para a efetiva
prevenção das doenças infectocontagiosas, considerando os processos educacionais
escolar e da comunidade.
Para tanto, a pesquisa tem considerado analisar especificamente:
a) mapear o currículo da escola indígena local;
b) identificar políticas públicas relacionadas à educação e saúde do indígena
c) observar quais os projetos de lei que colocam estas políticas em vigor nessa
aldeia;
d) comparar os dados do Sistema de Informações de Atenção à Saúde Indígena –
SIASI com a relação entre a educação e saúde, considerando o contexto cultural
da aldeia a partir dos atores indígenas.
A seguir, apresentamos a revisão de literatura, metodologia e análise de
resultados. Por fim, as considerações finais com os principais destaques da pesquisa em
desenvolvimento.

1 - REVISÃO DE LITERATURA
A aldeia kiriri de Mirandela é composta de casas que em sua maioria foram construídas
pelos posseiros quando ali estiveram antes da reconquista definitiva do território pelos
índios kiriris em 1996. No local existia a Fazenda Picos onde viviam as famílias dos

posseiros em terras demarcadas, reconhecidas e homologadas pela funai como território
indígena.
De acordo com relatos do cacique Marcelo Kiriri, a história do povo kiriri no município
de Banzaê começou a surgir em 1979 numa roça comunitária próximo a uma área que
viria a se tornar território indígena, na estrada que liga o povoado de Mirandela ao
município de Ribeira do Pombal, sendo que em 1981, essa área com pouco mais de
12.000 hectáres onde viviam posseiros e fazendeiros foi demarcada como Terra
Indígena.
O cacique relata que em novembro de 1982 ocorreu a primeira tentativa de retomada
por parte dos índios com a ocupação da fazenda picos que ficava no núcleo chamado
lagoa grande que era a maior fazendo dentro do território kiriri, e que pertencia a Artur
Miranda, pessoa muito influente politicamente na região, e que era considerada pelos
indígenas como o seu principal inimigo. Porém, por estarem um número menor que o de
homens brancos, acabaram se refugiando para a mata.
Em 1985 os índios ocupam uma fazenda no núcleo de Baixa da Cangalha com cerca de
700 hectáres, e no ano seguinte interditam a principal estrada que dá acesso a Mirandela
e ao povoado de Marcação retomando todas as roças e posses localizadas nesta área.
Tuxá (2010) relata que em 1987 a FUNAI decide indenizar e o INCRA reassenta 37
famílias não indígenas que ainda incidiam no território kiriri, e em 1989, 85% do
território kiriri passou a fazer parte do município de Banzaê, que foi desmenbrado de
Ribeira do Pombal, e que em 1990 a demarcação administrativa da Terra Indígena Kiriri
foi homologada através do decreto Nº 98.828, de 15 de janeiro, e logo depois foi
realizada a regularização imobiliária
Em fevereiro de 1989 cerca de 50 famílias kiriri acampam nos arredores de Mirandela, e
ali se mantêm e formam um núcleo de resitência como forma de pressionar as famílias
de posseiros que ainda ocupavam as casas de Mirandela e permanecem ali por 6 anos.

O cacique Marcelo kiriri relata que a segunda tentativa de retomada, tentativa da qual
ele também fazia parte, mas não ainda como cacique, finalmente ocorreu em 1995
durante o período do carnaval, quando um grupo com cerca de 60 índios da etnia kiriri
munidos de arcos e flechas confrontou um grupo com cerca de três mil posseiros
armados com armas de fogo e um grupamento da polícia militar também munidos com
armas de fogo, o que muito provavelmente teria acabado em um massacre, se não fosse
a presença de funcionários da Funai – Fundação nacional do Índio.
Os índios passaram cerca de 15 dias dormindo na praça central em frente a igreja
matriz, e após decisão do governo os posseiros foram idenizados e paulatinamente os
índios foram retomando o local que já lhes pertencia por direito, num processo que se
arrastou por alguns meses, pois algumas famílias não indígenas ainda resistiam e
permaneciam nas casas que antes pertencera ao posseiros, quando definitivamente eles
retiraram os últimos não indígenas retomando as casas e famílias kiriri as ocuparam e
retomaram Mirandela.
Tuxá (2010) afirma que entre os anos de 1996 e 1998, os índios kiriri ocuparam o
povoado de Gado velhaco que está situado a cerca de 2,5 quilometros de Mirandela, os
não indígenas que ainda viviam no povoado de Baixa Cangalha desocupam esta área, e
os kiriri também acabam retirando as últimas famílias, não indígenas dos povoados de
Araçá, Pau Ferro, Segredo e Marcação, ocupando e retomando a Terra Indígena.

2 - METODOLOGIA
Para entendermos melhor sobre metodologia da pesquisa, temos que entender primeiro
o que é pesquisa, e quais os tipos de abordagens de pesquisa quanto às suas
classificações. Desse modo, este estudo pode ser considerado como descritivo, com
abordagem qualitativa e quantitativa, documental e com características etnográficas.
(CRESWELL, 2010; MARSDEN, 2001; DALFOVO, et al, 2008,).

Marconi e Lakatos (1991, p. 39) conceituam pesquisa como sendo um procedimento
formal, com método de pensamento reflexivo, que exige um tramento científico, e se
compoe de forma a conhecer a qualidade do que é real ou descobrir verdades facciosas.
Para Gil (2006, p. 46), a pesquisa é um processo que que, utiliza a metodologia
científica, permitindo a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social.
Gil (2006, p. 52-54) ainda ressalta que existe o procedimento da pesquisa que é racional
e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos na
pesquisa. [...] pois a pesquisa é desenvolvida atendendo uma reunião dos conhecimentos
disponíveis e a utilização meticulosa de métodos, técnicas e outros procedimentos
científicos [...] no decorrer de processo que envolve inúmeras etapas, desde a adequada
formulação do problema até a satisfatória exposição dos resultados.
Quanto aos níveis de pesquisa, existem o exploratório, o descririvo, e o explicativo. Gil
(2006, p. 61), descreve cada um dos níveis de pesquisa da seguinte forma: O
exploratório desenvolve, esclarece e modifica conceitos e ideias, assim como a
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses investigáveis para posteriores
estudos, onde se envolve levantamento, pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas
não padronizadas e estudos de caso. A descritiva, como já diz, descreve características
de detrminada população ou fenômeno, problema ou objeto de estudo, associações de
variáveis, e se destaca pela utilização de técnicas padronizadas e estudo de casos. A
explicativa, propoe uma teoria a respeito de um fenômeno, buscando os porquês,
preocupendo-se com a identificação dos que irão determinar ou contribuir para a
ocorrência dos fenômenos, tendo uma maior profundidade no conhecimento da
realidade.
Diante disso, optou-se por nos orientarmos pela natureza do estudo, que foi definida de
acordo com a proposição de pesquisa qualitativa e quantitativa, que diga-se de antemão,
que não são opostas, mais sim complementares, e como supracitado, utilizando a
metodologia etnográfica.

A pesquisa qualitativa de acordo com Marconi e lakatos (2006, p. 256), preocupa-se em
analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do
comportamento humano. Fornece analise mais detalhada sobre as investigações,
hábitos, atitudes, tendências de comportamento., etc.
Neste tipo de pesquisa, se faz necessário a atuação de especialista para refinar a grande
quantidade de informações que ainda estão sujeitas a deduções, para interpretar da
melhor forma possível. Outra característica deste tipo de pesquisa, é que mesmo o
tamanho da amostra não seguindo a exatidão estatística, deve-se ter na amostra um
retrato da população observada, avaliando suas características.
A pesquisa qualitativa é utilizada quando existe a necessidade de fazer emergir aspectos
subjetivos e atingir motivações não explícitas, ou concientes de maneira espontânea,
pois utiliza-se de técnicas abertas e instrumentos como entrevista, observação, grupo
focal e história de vida, que irá permitir a compreensão e análise qualitativa do estudo.
Corsetti (2006, p. 36), conceitua a pesquisa documental como uma técnica que cessa
dúvidas para a pesquisa nas áreas sociais e humanas, sendo indispensável, pois a
maioria das fontes escritas, são quase sempre fundamentadas em trabalho de
investigação, (...),caracteriza-se por utilizar fontes primárias de largo espectro, ligados a
objetos situados no plano das políticas educacionais, sistemas de ensino, instituições
educativas, educação na imprensa, história das disciplinas escolares (e acadêmicas),
história do currículo, entre outros campos investigativos muito vantajosos.
Dentro deste entendimento Hammersley e Atkinson (2007, p. 27), citam que a
etnografia se enquadra nesta abordagem, pois busca compreender os significados
atribuídos pelos próprios sujeitos ao seu contexto, a sua cultura, assim a pesquisa
etnográfica se utiliza de técnicas voltadas para descrição densa do contexto estudado.
Os autores afirmam que, ao revelarem que o valor da etnografia como método da
pesquisa social está no fato da existência de uma variedade de modelos culturais e do o
seu significado na compreensão dos processos sociais.

Os caminhos metodológicos dos estudos etnográficos para a pesquisa, inicialmente
caracterizam-se pelo comprometimento do pesquisador no ambiente natural da pesquisa,
exigindo uma capacidade de observação e interpretação holística dos dados coletados,
ou seja, no âmbito da totalidade das ações humanas. Os dados coletados podem ser em
forma de narrativas ou história de vida, porém, sem nunca perder o ponto chave da
etnografia que é uma descrição expressiva e contextualizada do fenômeno pesquisado.
Dessa forma, se compreende o estudo pela observação direta e por um período de
tempo, dos modos costumeiros de viver de um grupo, e justamente por isso, a pesquisa
deve ser planejada a partir das questões propostas pelo investigador.
Moreira e Caleffe (2006) compreendem que a pesquisa etnográfica, a exemplo das
demais metodologias de pesquisa, cumprem alguns procedimentos ou etapas que irão
facilitar o andamento da investigação como: a formulação de uma questão relevante a
ser pesquisada, saber identificar um grupo para estudar a questão, estabelecer a proposta
de pesquisa ao grupo para a obtenção do consentimento e do envolvimento. A coleta de
dados é feita a partir da observação participante e contextualizada e das anotações feitas
em campo, e posteriormente, realizando uma descrição detalhada, densa, pois isso
favorece a compreensão do problema de pesquisa, também admitindo outras técnicas
complementares como entrevistas, narrativas, história de vida, etc.
Este é um procedimento com um formato investigativo que implica um extenso período
de observação para ver, ouvir e registrar os eventos, objetivando o entendimento e
validação dos significados das ações, a partir da análise, inter´retação e descrição dos
dados. Esses dados, a propósito, devem ser organizados partindo do contexto mais
amplo para o particular, o que favorece a microánalise, bem como, a interpretação e
exposição clara dos resultados.
Atendendo a compreensão da observação como uma finalidade científica, o
pesquisador, ao realizar a observação, deve ser perspícuo na sua intenção de pesquisa,
seu objeto, seu problema, suas questões norteadoras e quais suas técnicas de coletas de
dados que irão complementar sua observação. É fato que, na pesquisa etnográfica, o

pesquisador não tem controle de tudo, pois, também depende da “boa vontade” da
comunidade, e ainda assim, não deve perder o foco da pesquisa, tampouco esquecer seu
papel de pesquisador.
Para Angrosino (2009), a confiabilidade da observação participante é uma questão de
registro sistemático, análise de dados e repetição regular das observações durante um
determinado período de tempo em que a validade da pesquisa observacional é um meio
de determinar a autenticidade dos resultados. Assim, o pesquisador, pode atestar a
validade da sua observação, também, pela triangulação, usando diversas técnicas
complementares como a entrevista, narrativas, história de vida, práticas interacionistas,
análise de documentos, confirmando, desta forma, os dados obtidos pela observação.

3 - ANÁLISE E DISCUSÃO DOS REULTADOS
Os dados apresentados nesta análise se detêm à aspectos primários da pesquisa,
propriamente dita, que tem sido desenvolvida na Aldeia Mirandela, com componentes
da etnia Kiriri. Entretanto, é possível apresentar resultados parciais das observações que
têm sido realizadas.
Direitos como a educação escolar indígena de qualidade, específica, diferenciada,
intercultural e bilíngue, contemplados na Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e no Plano Nacional de Educação. Ainda que se tenham
dados que representam o avanço dessa modalidade de ensino, como os da oferta da
Educação Escolares Indígenas apontados pelo Censo Escolar INEP/ MEC 2006, que
mostram 172.591 eram os estudantes em cursos que vão da Educação Infantil ao Ensino
médio, constituindo um crescimento de 47,3% nos últimos quatro anos, muitos são os
desafios a serem enfrentados por essa modalidade de ensino. Podemos citar como
exemplo a “formação inicial de professores”.

3.1 AS VÍSITAS AO POVOADO DE MIRANDELA
A nossa primeira visita ao povoado de Mirandela aconteceu em 2013, foi uma vísita de
dois dias, e pouco se pode ver. A escola visitada tinha quatro salas de aula e apresentava
condições de conservação que mereciam atenção dos órgãos responsáveis, pois alguns
setores da da escola funcionavam em uma casa que ficava em frente à mesma. A
Educação Escolar ofertada variava da Educação Infantil até o Ensino Fundamental.
Conforme informação dada pelo diretor da escola o trabalho que era desenvolvido na
escola buscava respeitar a cultura da indígena, pois, os mesmos buscaram por décadas
uma escola que fosse voltada para sua etnia e que pudesse satisfazer aos anseios dessa
comunidade.
Nessa visita, de acordo com relatos de alguns índios o desempenho do aluno era melhor,
pois quando se tem uma escola voltada ao ensinamento da sua cultura. As aulas acabam
se tornando mais atrativas quando a escola trabalha algo que seja do interesse
dos alunos. Percebeu-se nessa comunidade a busca por uma educação escolar
diferenciada, voltada para seu contexto, mas que satisfizesse seus anseios. Quanto aos
alunos percebemos uma tranqüilidade no relacionamento entre eles e seus
professores e, assim como em relação a escola.
Nas visitas mais recentes, realizadas em dezembro de 2015 e em janeiro de 2016,
podemos avaliar melhor, pois foram visitas planejadas com antecedência maior. Nessas
visitas pôde-se observar mais e melhor, e também foi possível ouvir mais, pois os Kiriri
já estavam mais receptivos e menos desconfiados o que fez com eles falassem e
mostrassem mais o povoado.

3.2 RELATO DE ALGUNS SUJEITOS ENVOLVIDOS
O Agente de Saúde Indígena Silvano Kiriri, relatou que na prática não existe uma
parceria entre a saúde e educação, pois a troca de informações entre a escola e o posto
de saúde não ocorre.

O mesmo também informou que não existe água tratada no povoado, o acaba
ocasinando doenças como diarréia, que a merenda distribuida na escola é inadequada,
que não existe uma nutricionista responsável pela preparação desta merenda.
No ano de 2015 ocorreu o que pode ser o começo de uma parceria entre saude e
educação, pois foi solicitada a visita de um profissional da área de saúde para ministrar
uma palestra para professores, alunos e também para as mães onde se falou sobre
vacinas, HPV, verminoses, hanseníase, tracoma e saúde bucal. Nesta visita, este
profissional também ensinou às crianças e as mães a forma adequada de se fazer a
higiene bucal, com distribuição de escovas de dentes e creme dental, pois verificou-se
que muitos deles apresentavam cáries.
O Silvano Kiriri relatou que mesmo após esta visita onde houve muita informação e
orientação com relação à saúde bucal, as escovas e creme dental distribuídos para a
maioria dos índios não passou de objeto de decoração, pois o uso desse material
continou a ser pouco.
O que se observou, é que essa falta de interesse na busca de informação por melhores
condições de saúde, pode vir da estrutura familiar mostrada que é totalmente distinta da
estrutura familiar urbana, pois existem multiplas famílias morando dentro de uma
mesma casa. Não foi percebido uma preocupação por parte destes com uma higiene
mais adequada. Pôde-se ver que no mesmo escorredor onde eles colocam pratos copos e
talheres, também colocam suas escovas de dentes e coadores de café.
O respeito pelo idoso é notório. Porém, os mesmos não são vistos como portadores de
conhecimentos, e os mais jovens dizem que os conhecimentos destes já está
ultrapassado. As crianças são muito mais independentes que as crianças da cidade, pois
desde muito cedo já tomam seu banho e se servem do alimento sozinhas, brincam,
estudam e etc, principalmente as meninas, pois mesmo que essas sejam mais novas que
os seus irmãos, cabe a elas cuidar destes como se fossem seus filhos.

A educação doméstica para com os filhos é tarefa da mãe, sendo que o pai só participa
dessa educação nos momentos de punição por erros da criança. As mulheres na sua
maioria são donas de casa, cabendo ao homem o sustento da família.
Os índios kiriri de Mirandela vivem basicamente do que plantio da mandioca, castanha
de caju, produção da farinha que além de tirarem parte para o próprio consumo, vendem
a maior parte da produção nas cidades vizinhas. Existe também o artesanato que parte
fica exposto na Casa da Cultura Mirandela que é um pequeno centro cultural no meio do
povoado, é vendido aos turistas que visitam o povoado, nas cidades próximas e em
Salvador.
De acordo com Oliveira (2007, p. 67), este é um tipo de abordagem ou pesquisa com
vários sentidos, mas que pode ser conceituada como um processo de reflexão e análise
da realidade através da utilização dos métodos e técnicas para a compreensão detalhada
do objeto de estudo dentro do seu contexto histórico e/ou de acordo à sua estruturação.
Dentro desta perspectiva, desponta o entendimento de que a pesquisa qualitativa vai
muito mais além dos dados quantitativos, pois aborda uma variedade de técnicas com a
finalidade de apreender e interpretar os sentidos existentes no ambiente da investigação.
Todavia, como afirma André (2008, p. 56), não significa dizer que uma pesquisa para
ser considerada qualitativa deve extinguir totalmente os dados quantificáveis, pois como
eles estão interrelacionados, uma vez que as análises dos dados quantitativos e/ou
qualitativos são feitas a partir dos valores e das referências do pesquisador. Portanto, se
faz necessário o uso da perspectiva quantitativa.
Esta pesquisa está dividida em três capítulos onde será desenvolvida toda a pesquisa. O
primeiro capítulo será a revisão de literatura que irá descrever como surgiu a aldeia de
Mirandela e todo o seu desenvolvimento.
O cacique Marcelo Kiriri diz que atualmente, apesar de continuarem enfrentando
desafios, os Kiriri estão buscando se organizar cada vez mais, para que assim venham a
assegurar seus direitos enquanto índios e cidadãos brasileiros que cumprem com seus
deveres. Eles sabem que ainda terão muitos desafios pela frente, porém mostram a

vontade de estar nos espaços onde as políticas voltadas para os povos indígenas estão
sendo debatidas, se mostrando um povo sossegado, mas não alienado, pois sempre estão
buscando conhecimento.
O estudo tem presenciado até o momento a coleta de dados brutos que estão sendo
descritos e que podem ser destacados como resultados parciais, apoiando discussões e
análises que consideram a perspectiva do grupo que vem sendo pesquisado (CACIQUE,
AGENTE DE SAÚDE INDIGENA, PROFESSORES ESCOLARES).
A etapa atual desta pesquisa se preocupa em descrever o currículo indígena e também a
educação indígena. O terceiro capítulo irá tratar das políticas públicas em saúde e
educação indígena e sus projetos de lei em vigor para o índio o SIASI e a sua relação
com essa educação e saúde indígena.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Até o momento, este estudo considera que a educação despertou os agentes de saúde
para a importância com relação à educação em saúde associada as práticas pedagógicas.
É possível perceber, na aldeia Mirandela, uma maior conscientização quanto ao cuidado
com a água, porém isso ainda não se tornou um hábito.
Existe uma Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que integra a
Política Nacional de Saúde, compatibilizando as determinações das Leis Orgânicas da
Saúde de acordo com as da Constituição Federal de 1988, onde está reconhecido aos
povos indígenas suas especificidades étnicas e culturais e seus direitos territoriais.
Tal proposta está regulamentada pelo Decreto n.º 3.156, de 27 de agosto de 1999, que
dispõe sobre as condições de assistência à saúde dos povos indígenas, e pela Medida
Provisória n.º 1.911-8, que trata da organização da Presidência da República e dos
Ministérios, onde está incluída a transferência de recursos humanos e outros bens
destinados às atividades de assistência à saúde da FUNAI para a FUNASA – Fundação

Nacional de Saude, e pela Lei nº 9.836/99, de 23 de setembro de 1999, que estabelece o
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do SUS – Sistema Único de Saúde.
Entretanto, a assistência à saúde dos povos indígenas, continua desorganizada e
esporádica, mesmo após a criação dessa Política Nacional de Atenção à Saude dos
Povos Indígenas, pois, não se instituiu de uma de prestação de serviços efetiva e
sistemática, pois restringe-se apenas a ações emergenciais voltadas para a vacinação,
atendimento odontológico, controle de tuberculose e outras doenças transmissíveis.
O desejo de dissertar sobre o assunto, se originou a partir de um trabalho realizado na
cidade de Banzaê-Ba com relação à prevenção de algumas doenças infectocontagiosas,
que se estendeu para nesta mesma comunidade Kiriri, tendo em vista que a tuberculose
acomete alguns moradores da cidade, e por consequência a aldeia. A partir daí pode-se
observar que a comunidade Kiriri demonstrava não ter conhecimento mais adequados
sobre

a

profilaxia

e

as

formas

de

tratamento

de

determinadas

doenças

infectocontagiosas.
A abordagem adotada para o desenvolvimento desta pesquisa foi de cunho qualitativo,
com metodologia etnográfica de observação participante, tendo como instrumentos de
pesquisa entrevista semi-estruturada, currículo da escola indígena, literaturas
publicadas, relatórios, programas e etc., tendo a Aldeia Mirandela, etnia Kiriri, como
instrumento empírico.
Mesmo após a retomada e ocupação, o local mais se parece com um povoado fantasma,
ainda que a maioria dos índios que vivem no terrítório demarcado tenha decidido viver
em Mirandela. Entretanto, a falta de infraestrutura existente nas 280 casas, sendo que
nem todas estão ocupadas, já que existem casas onde moram duas ou três famílias juntas
enquanto outras estão vazias devido ás condições que se encontram devido a ação do
tempo justamente devido a falta de recursos para que passassem por uma reforma.
Ainda se vê muitas casas com terrenos cheios de mato ao fundo, muitas com suas
fachadas deterioradas, telhados destruídos e paredes desmoronadas.
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GEOATLAS:
UMA APLICAÇÃO MOBILE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA DE
ENSINO EM GEOGRAFIA
1
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2
Natan Felipe Carvalho de Brito
RESUMO: Este artigo apresenta a implementação do Geoatlas, um aplicativo móvel para a
plataforma Android que será disponibilizado na Google Play para professores e alunos que se
interessarem em baixar o aplicativo para utilizarem o aplicativo como um recurso pedagógico
para facilitar o aprendizado (unidades infoeducaionais), cujo foco é a geografia do Brasil. O
aplicativo aborda assuntos relacionados às Regiões e Estados brasileiros como o clima,
vegetação, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), etc. O presente trabalho também
discute a respeito de como o recurso tecnológico tem sido utilizado cada vez mais por
estudantes como fonte de conhecimento e da necessidade de desenvolvimento de aplicações
mais simples e intuitivas para que até mesmo educadores resistentes aos avanços
tecnológicos sintam-se menos inseguros na utilização de ferramentas deste tipo.
Palavras-chave: Aplicativo móvel. Ensino. Tecnologia. Android. Geografia do Brasil.

INTRODUÇÃO
Nos dias atuais, percebe-se cada vez mais a presença de dispositivos
tecnológicos na sociedade. De acordo com Da Silva et al. (2014), essa
tendência em conjunto com políticas públicas do governo que tornam mais
acessíveis os preços de equipamentos de informática. Com isso, o giz e o
quadro negro tem sido substituídos por recursos tecnológicos em algumas
instituições de ensino, como uma ferramenta de apoio na transmissão do
conhecimento, constituindo as unidades infoeducacionais (PETER, 2013).
Com a evolução de hardware, redução de preços dos dispositivos
móveis e a diversidade softwares ou aplicativos para as atividades diárias,
smartphones ganharam relevância na sociedade atual. De acordo com uma
pesquisa realizada em 2014 pela rede de estudos universitários Passei Direto,
1
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87% dos estudantes que participaram da pesquisa utilizam o smartphone como
uma ferramenta de estudo.
Em contrapartida aos fatos apresentados anteriormente, é possível notar
que existe uma resistência por parte dos educadores na adoção e utilização de
ferramentas tecnológicas em suas práticas pedagógicas, devido à dificuldade
em adequar-se a esta nova realidade (MOUSQUER; ROLIM, 2011).
Diante do exposto, verifica-se que este trabalho direciona novos pontos
de vistas pedagógicos que podem guiar desenvolvedores de softwares
educacionais para dispositivos móveis e docentes com a intenção de fazer com
que o aluno sinta-se estimulado a aprender, desenvolvendo autonomia em
suas escolhas, incitando a criatividade e aguçando a curiosidade do aluno e
tudo isso de modo interdisciplinar.
Assim, temos como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação mobile
intuitiva para auxiliar na prática pedagógica de professores de geografia do
Brasil, estimulando o aprendizado dos estudantes e trazendo a praticidade aos
professores no manuseio do aplicativo.
1

APLICATIVOS

PARA

DISPOSITIVOS

MÓVEIS

COMO

RECURSO

PEDAGÓGICO
Na atualidade, a maior parte das crianças cresce utilizando a tecnologia,
aptidão que lhe dá ingresso a um universo infindável de conhecimento e
informações. As chances de conhecer variados universos a partir de um
instrumento computacional têm sido avaliadas por pesquisadores como um
método que, se bem direcionado, pode trazer benefícios consideráveis para o
estudante. Incorporado disso, nota-se que dispositivos móveis, podem ser um
interessante suporte pedagógico no ambiente escolar, fazendo com que as
aulas sejam mais interessantes.
A utilização de dispositivos móveis na sala de aula pode trazer aspectos
positivos, especialmente por se compreender que intensifica o desenvolvimento

da autonomia, interesse, criatividade e socialização ocasionando a construção
do saber do estudante.
Nesta

conjuntura,

a

utilização

de

dispositivos

móveis

como

Smartphones, PDAs e Tablets pode trazer muitas oportunidades para o aluno
exercitar a sua criatividade, ao passo que se torna um subsídio de motivação e
colaboração, visto que o processo de aprendizagem do aluno se torna,
motivador, agradável, significativo e ajuda na resolução de problemas que
conseguem ser resolvidos em coletivo com outros alunos.
Além do mais esse tipo de dispositivo utiliza plataformas abertas, o que
permite a implementação de aplicativos educacionais de pouco custo com
potencialidade de expansão e replicação em diversas áreas. Nesse sentido, o
professor necessita ter um planejamento bem elaborado e precisa ter
consciência do objetivo que almeja para com seus estudantes.
2 PERCURSO METODOLÓGICO DA IMPLEMENTAÇÃO DO APLICATIVO
No processo de construção de um Sistema de Informação, podem ser
definidos dois tipos de requisitos: funcional e não funcional. De acordo com
Aragão (2014), requisitos funcionais estão relacionados as funcionalidades de
um sistema, como, por exemplo, cadastrar, editar e remover dados. Enquanto
que, os requisitos não funcionais descrevem o ambiente em que é ocorre a
execução da aplicação.
Os requisitos inerentes a aplicação, estão dispostos no Quadro 1 abaixo.
Quadro 1 - Requisitos inerentes à aplicação.
Requisitos Funcionais
- Exibir informações (gerais e da geografia) e
Estados que compõe as Regiões brasileiras.
- Exibir informações sobre os Estados brasileiros.

Requisitos não

- Executar em smartphones Android.

Funcionais

- Plataforma Android 19.
- Parse como serviço back-end.
- Necessidade de conexão com a internet.

Fonte: Elaboração: dos autores, 2016.

O Geoatlas foi desenvolvido para o sistema operacional móvel Android.
Essa plataforma da Google baseada em Linux possui diversas Application
Programming Interface (API) (LECHETA, 2013).
A popularização do sistema Android deve-se por ser a primeira
plataforma mobile open-source, ou seja, de código aberto (ARAGÃO, 2014).
Além disso, a plataforma Android utiliza a linguagem de programação Java e
possui uma máquina virtual que passou por uma mudança em busca de
melhorias na performance, a Android Runtime (ART) (Android, 2016).
Para a consulta dos dados disponíveis no Geoatlas foi definida a
utilização do Parse, um serviço de back-end3 gratuito que foi adquirido pelo
Facebook em 2013 (CUTLER; CONSTINE, 2013) e utilizado por diversas
aplicações mobile como, por exemplo, o “Provas OAB”. Entretanto, no período
de desenvolvimento do protótipo, o Parse informou aos seus usuários a
descontinuação do serviço, que funcionará até 28 de janeiro de 2017. O código
protótipo foi desenvolvido em camadas: view (responsável por exibir o
conteúdo) e model (responsável pela lógica).
Ao acessar a aplicação que realiza a consulta em um servidor na nuvem,
é necessário que ocorra a verificação de conexão, sendo demonstrada no
trecho de código abaixo essa validação. Nas figuras a seguir encontram-se
algumas telas e trechos de códigos da aplicação:

3
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Figura 1 - Trecho de código responsável pela validação da internet.

Fonte: Elaboração: dos autores, 2016.

Na figura 1, é demonstrado um trecho de código da aplicação, cujo a
finalidade é verificar se o dispositivo possui conexão com a rede wi-fi ou 3g que
permitirá a visualização do conteúdo pelo o usuário. Essa validação é
necessária, pois, os dados encontram-se no servidor do Parse.
Se não houver conexão, é exibido um alerta informando ao usuário,
informando a necessidade de conexão. Através deste alerta, o usuário poderá
abrir a tela de configuração de conexão com a internet ou simplesmente,
continuar na mesma tela, sendo exibido uma mensagem informando que o
dispositivo está off-line, com um botão de atualização caso, a conexão retorne,
conforme a Figura 2.
3 ANÁLISE E DISCUSÃO DOS REULTADOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO
APLICATIVO GEO
A utilização desta aplicação vem proporcionar aos professores de
geografia mais uma alternativa para diversificar sua metodologia de ensino.

Com esta aplicação os estudantes irão dispor de uma ferramenta mobile,
tornando mais acessível e prazeroso o aprendizado sobre as Regiões e
estados brasileiros.
A construção da aplicação utilizando o Parse mostra-se muito eficiente
no quesito produtividade. Esta aplicação pode ser utilizada como instrumento
de ensino possibilitando alunos e professores o acesso a informação de forma
rápida e eficiente.
Figura 2 - Alerta informando ao usuário a necessidade de conexão.

Fonte: Elaboração: dos autores, 2016.

Por fim, no momento em que o dispositivo consegue estabelecer
conexão com a internet, são exibidas e listadas as cinco Regiões geográficas
do Brasil, permitindo ao usuário escolher aquela que atende ao seu interesse,
conforme o ilustrado na Figura 3.

Figura 3 - Listagem com as Regiões brasileiras.

Fonte: Elaboração: dos autores, 2016.

Após a seleção de uma região, são exibidas informações relevantes a
respeito do item escolhido. Estas informações foram segmentadas em 3 telas
ou fragmentos e a transição entre estas ocorre no momento em que o usuário
desliza para um dos lados, indicados por uma seta.
Na Figura 4, são exibidas informações gerais a respeito da região
selecionada. Por uma questão de “responsividade” ou adaptação do conteúdo
do aplicativo a diferentes tamanhos de tela, o usuário pode visualizar partes
ocultadas das informações gerais deslizando o dedo para cima ou para baixo.

Figura 4 - Informações sobre região selecionada.

Fonte: Elaboração: dos autores, 2016.

Já na imagem abaixo (figura 5) é possível visualizar em uma listagem,
itens relacionados a diversas áreas da Geografia, como por exemplo, clima,
relevo, vegetação, hidrografia, demografia e economia. Cada item clicado
exibirá informações pertinentes ao tópico selecionado.

Figura 5 - Lista com itens da Geografia Física.

Fonte: Elaboração: dos autores, 2016.

Por fim, na figura 6 são exibidos os estados que compõem a Região,
sendo exibidos o nome do Estado e a sua respectiva flamula. Quando o
usuário seleciona um Estado, será aberta uma nova tela com informações
pertinentes ao item clicado.
Figura 6 – Lista com os Estados da Região.

Fonte: Elaboração: dos autores, 2016.

Após a seleção do Estado, surge uma tela com algumas informações do
Estado escolhido como pode ser ilustrado na figura 7. Informações como a
população estimada e quantidade de municípios são oriundas do portal do
IBGE.

Figura 7 - Informações sobre o Estado selecionado.

Fonte: Elaboração dos autores, 2016.

Na figura acima, observa-se que em IDH, é possível nota-se a existência
de um ícone, cujo a função é informativa a respeito de quais são as variáveis
consideradas no índice e o parâmetro de valores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo apresentamos a construção de uma aplicação mobile para
ser utilizado como ferramenta pedagógica na educação. Aferir que o uso de
aplicativos ao serem utilizados como instrumento de ensino faz a ligação entre

o mundo físico e o mundo virtual possibilitando aos alunos o acesso a
informação.
A utilização de aplicativos moblie ultrapassam os limites das escolas e
criam ao mesmo tempo em que também potencializam novos espaços de
aprendizagem,

que

anteriormente

eram

colocados

à

margem.

Estes

instrumentos informacionais não visam substituir o ambinte de sala de aula,
mas sim ser um acréscimo a este. Pretende-se também criar valor ampliando a
contribuição para uma aprendizagem mais significativa.
Com a utilização desta aplicação professores de geografia serão
beneficiados na árdua e prazerosa arte de ensinar. Além disso, os estudantes
irão contar com uma ferramenta mobile, tornando mais acessível e atraente o
aprendizado sobre as Regiões e Estados brasileiros.
O desenvolvimento utilizando o Parse mostrou-se bastante eficiente no
quesito produtividade. Entretanto, para aqueles que desejam utilizar este
serviço de backend na nuvem não é recomendado, já que o serviço será
descontinuado por completo em Janeiro de 2017. Ainda assim, o Parse está
disponibilizando o código fonte para que o desenvolvedor possa hospedar no
seu próprio servidor.
Diante deste fato, para trabalhos futuros indicam-se: migração dos
dados para o SQLite (base de dados desenvolvida para dispositivos móveis);
Adição de outros conteúdos a respeito da geografia dos Estados; adição de
mapa para uma melhor visualização e interação entre o aluno e o conteúdo;
Quiz para que os alunos possam intensificar o aprendizado.
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A PESQUISA E A CIBERCULTURA COMO FUNDAMENTOS PARA A DOCÊNCIA
ONLINE
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Resumo
Atualmente o tema Design Thinking vem sendo disseminado no meio acadêmico, e inserido
de maneira gradual crescente, devido à recente presença do design e ainda ser um termo novo
no Brasil. Dessa maneira a contribuição de pesquisas desse tema são de grande relevância, e
servem para uma disseminação e amplitude quanto para conhecimento acadêmico ao
desenvolvimento e a inovação, torna premente a necessidade de esclarecimentos sobre o
assunto e a viabilização de instrumentos capazes de auxiliar na implementação prática de
ideias sobre o Design Thinking e como é utilizado como ferramenta na Educação, e como
acontece o diálogo com a Cibercultura.
Palavras-Chave: Design Thinking, Cibercultura, Educação, Inovação.

INTRODUÇÃO
Marco Silva, Sociólogo, doutor em educação, traz uma abordagem significativa do
ponto de vista social que vive-se na atual conjectura. A realidade educacional onde as
tecnologias da informação e comunicação tem um papel de mudança que desafia e aumenta o
risco da profissão docente, não é compatível com um modelo de ensino exclusivamente
transmissivo
A evolução tecnológica tem aberto fronteiras dantes inimagináveis, onde a educação
online está em foco, possibilitando uma adesão social. Não há retorno quanto ao crescimento
da educação via internet no Brasil e no mundo. A educação a distância, antes cheia de
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limitações especificas porque baseada em meios unidirecionais, agora cresce muito com as
potencialidades cada vez mais interativas da internet e das redes sociais online.
Porém como diz o autor do texto o maior desafio, não é a implantação da tecnologia,
mas sim a inserção dos professores no cenário sociotécnico e comunicacional da Cibercultura
para nele operarem e educarem. Esta inserção é extremamente urgente, pois as gerações que
emergem com a Cibercultura, estão ambientalizadas, inseridas, conhecem, crenças, artes,
éticas, culturas, costumes, hábitos e acompanham muito mais rápido o desenvolvimento social
nesta era digital (LEVY, 2010).
A formação de 50% de professores do Ensino Fundamental, dados do INEP, revelam
que estes receberam formação a distância sem mediação docente, apenas autoestudo baseado
em conteúdos massivos e preempacotados. Os tutores não forneciam mediação, discursão e
construção de conhecimento, serviam apenas para tirar dúvidas. Então surge um
questionamento, se não ocorre uma mediação eficaz como haverá educação autêntica?
Analisando o contexto da EAD para algumas instituições particulares, é um negócio
muito lucrativo, e não estão preocupados como este tipo de modalidade educacional e não
estão fornecendo educação de boa qualidade, encontra-se ainda um ensino massivo,
subutilizando as interfaces da internet e feito à base de tutoria reativa.
A EAD surge no contexto para suprir a necessidade de pessoas que não dispunha de
tempo para assistirem aulas presenciais, mais que precisavam mante-se no mercado de
trabalho e que buscavam qualificação educacional para sua mão de obra. Porém a mesma
acontecia com aulas gravadas, com tutores apenas para tirarem dúvidas, o aluno não interagia
nem com o professor e nem com os participantes, a educação acontecia de forma passiva e
subjetiva.
Já EOL rompe com padrões prontos, ela é interativa, participativa, sua avaliação
acontece em ambiente síncronos, existe através de fórum discussões entre os participantes,
eles constroem conceitos e transforma em ação, a avaliação e o currículo foram pensados para
suprir a necessidade de uma educação mais consistente e autêntica. A aprendizagem ocorre na
EOL de forma significativa, pois quando os sujeitos trocam experiências e reformula suas
ações surge educação autêntica.
É exatamente rompendo com paradigmas preestabelecidos que a Cibercultura traz um
para os cursos via internet o desafio da comunicação e interação. Na Cibercultura os atores da

comunicação tendem à interatividade e não mais à separação da emissão e recepção própria
da mídia unidirecional de massa. A Cibercultura trabalha com hipertexto, montagem de
conexão em rede, o que permite uma multiplicidade de recorrência entendidas colaborativa. A
Cibercultura converte disparadores de lição-padrão em formuladores de interrogações,
coordenadores de equipes de trabalho sistematizados de experiências em interfaces online
desenvolvidas para comtemplar a interatividade.
O cenário da Cibercultura favorece o compartilhamento e colaboração expressões de
uma ambiência comunicacional que favorece a educação autentica. E como é este espectador
diante deste avanço sociotécnico? Este espectador migra dos controles, tela tátil, TV e agora
se depara com a tela de um computador conectado à internet. O computador conectado a
internet permite ao internauta criar controles no processo de formação e comunicação.
Entretanto o professor precisa compreender esse cenário para nele atuar, precisará repensar a
mediação da aprendizagem que vem realizando na sala de aula presencial e na EAD, ao
mesmo tempo precisara da inclusão digital e cibercultural capaz de prepará-lo para ir além do
uso instrumental de infortecnologia de informação e comunicação na formação de jovens e
adultos.
É de suma importância a preparação deste profissional para exercer essa nova
modalidade de ensino, por isso Marco Silva nesse artigo defende a integração da pesquisaformação na formação docente, pois nessa modalidade o docente põe em prática suas
pesquisas facilitando o entendimento contemplando a possibilidade de mudanças.
Na pesquisa-ação o decente é estimulado a todo o tempo compartilhar suas pesquisas e
experiências, Paulo Freire corrobora com essa ideia quando diz: “ Pesquiso para conhecer o
que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. ” (FREIRE, 2011, p. 31). A
pesquisa-ação prepara o profissional para lidar com essa nova modalidade de ensino, pois na
modalidade EAD e o EOL os docentes e discentes precisam a todo momento trocar
informações por meio dos ambientes virtuais e o professor necessita estar preparado para lidar
com essas situações.
O professor precisará estar preparado para potencializar a construção do conhecimento
nessas salas virtuais fomentando a interação, participação e principalmente unindo todos os
envolvidos nesse processo de ensino aprendizagem.

1 REVISÃO DE LITERATURA
Esta investigação surgiu a partir de um curso ministrado pela Rede Adventista de
Educação onde trouxeram esta nova ferramenta como um instrumento inovador usado no
mundo corporativo onde migra com suas facetas para a educação viabilizando formas
atrativas de construção de conhecimento coletivo, trazendo uma revisão de conceitos
considerados fundamentais do design avançando em uma discussão específica de
conceituação do Design Thinking, Cibercultura e Educação. Como interagem entre si e qual o
viés que os relacionam. Surge a iniciativa levando em consideração a Cibercultura seus
conceitos e o envolvendo na contribuições significativas de como Design Thinking pode ser
aplicado no ciberespaço como instrumento para desmonopolizar o ensino aprendizagem.
Alguns pontos podem ser considerados relevantes para a reflexão a partir do conceito
que, de acordo com Brown, Wally e Jocelyn (2010) sua característica de trabalhar junto das
pessoas para as quais se está projetando, propondo soluções é capaz de gerar alternativas de
alto impacto e que nascem de baixo para cima.
Na Cibercultura a Educação on-line por meio das comunidades de aprendizagem não
transpõe a sala de aula presencial para o ciberespaço, e sim utiliza-se da infraestrutura do
ciberespaço para estimular a interação entre quem aprende e ensina, partindo do pressuposto
de que todos aprendem e ensinam. Neste ponto, encontra-se um viés onde o Design Thinking
interage de forma significativa e coerente com a Cibercultura. Pois do ponto de vista da
interação em grupo onde a aprendizagem acontece de forma coletiva independente do espaço
em que o mesmo aconteça.

As comunidades virtuais de aprendizagem proporcionam a

ativação da Inteligência Coletiva a partir da dinâmica de redes, na qual cada participante é um
ponto e todos os pontos são fundamentais para que a rede se constitua. Em essência, elas
realizam o que há décadas as principais correntes pedagógicas pregam para a educação
presencial, o fim da educação de transmissão de conteúdo.
Dessa maneira, percebe-se que o Design Thinking produz, então, uma troca de
informações entre a equipe de desenvolvimento (os docentes) e os consumidores finais (os

alunos), formando uma empatia, permitindo assim soluções coerentes e imediatas,
minimizando resistências, diminuindo riscos de fracasso e ainda no processo ensino
aprendizagem.
1.1 DESIGN THINKING E A EDUCAÇÃO
O Design Thinking pode ser considerado um conceito que de certa forma esteve
presente, consciente ou inconscientemente, desde que existe design. Pode-se, no entanto,
atribuir a Papaneck, Fuller e Caplan, o crédito por ter introduzido, a partir de 1976, o conceito
de Design Thinking atrelado a mudanças sociais e ambientais (VOGEL, 2010). Já desde essa
época, é visível uma grande tentativa de ampliar o campo de atuação do design, que deixa de
ter um aspecto predominantemente operacional, e parte para uma maneira mais estratégica de
abordagem, neste sentido o “design não é somente fazer coisas bonitas; é também fazer com
que as coisas trabalhem maravilhosamente bem” (MARTIN, 2009).
O Design Thinking é um caminho alternativo, o do design como forma de pensar.
Dessa maneira, o design se transforma então, em processo, em método de inovação centrado
em aspectos humanos, utilizando métodos como: observação, co-criação, visualização e
prototipagem. Gates e Melinda (2009).
O Design Thinking emergiu como um caminho mais rápido para a inovação e para a
alta performance organizacional. Organizações pedem aos designers para imaginar soluções
que encontrem necessidades e para construir sistemas que otimizam a experiência e a
satisfação do consumidor (SERRAT, 2010).
O Design Thinking é uma abordagem para problemas complexos focada no
uso da criatividade e da empatia, e que incentiva a participação de usuários
finais na criação de soluções que já nascem mais adaptadas e, por isso,
possuem maiores índices de adoção e maior potencial de serem catapultadas
ao patamar de inovação. A importância do Design Thinking na alavancagem
de inovações pode ser explicada através do entendimento dos fatores que
compõem na prática uma inovação. (PINHEIRO, 2010)

O Design Thinking surgiu para suprir uma necessidade no mundo corporativo e tem
muito a oferecer a educação em que a maioria das ideias e projetos avaliativos, formam
conceitos e melhoram as práticas estão livremente disponíveis para serem copiados e
explorados. Educadores agora precisam olhar para a inovação como principal fonte de
diferenciação e vantagem para um avanço acadêmico e construção do conhecimento coletivo.

Utilizando estratégias do Design Thinking na educação encontra-se características
imprescindíveis que foram usadas em uma abordagem comercial no século passado e que
podem somar a pratica docente. São elas: Empatia. Eles podem imaginar o mundo a partir de
múltiplas perspectivas, os de colegas, clientes, usuários finais e clientes (atuais e potenciais).
Através de uma abordagem "primeiro as pessoas", pensadores design podiam imaginar
soluções que são inerentemente desejáveis e atender às necessidades explícitas ou latentes na
educação. Grandes educadores design observam educação nos mínimos detalhes. Eles
percebem as coisas que os outros não percebem e usam seus conhecimentos para inspirar
inovação.
Segunda característica é o Pensamento integrativo. Este não só depende de processos
analíticos (aqueles que produzem ou / ou escolhas), mas também apresentam a capacidade de
ver todas as por vezes contraditórios-aspectos salientes e de um problema de confusão e criar
novas soluções que vão além e melhoraram dramaticamente sobre as alternativas existentes.
Terceira é o Otimismo. Este assume que não importa como as restrições de um
determinado problema desafiador, pelo menos, uma possível solução é melhor do que as
alternativas existentes.
Quarta características e o Experimentalismo. Educadores design fazem perguntas e
exploram as restrições de maneiras criativas que procedem em inteiramente novas direções.
A quinta e última característica é a colaboração. A crescente complexidade dos
processos de aprendizagem significativas e experiências substituiu o mito do gênio criativo
solitário com a realidade do colaborador entusiasmado interdisciplinar. Os melhores
educadores design não simplesmente trabalha ao lado de outras disciplinas, muitos deles têm
experiência significativa em mais de um.
O processo de design é melhor descrito metaforicamente como um sistema de espaços,
em vez de uma série predefinida de etapas ordenadas. Os espaços demarcam diferentes tipos
de atividades relacionadas que, juntos, formam o continuo de inovação.
Segundo Brown,
Projetos de design na educação deve finalmente passar por três espaços
"Inspiração, ideação, Implementação". Para rotular estes "inspiração" para as
circunstâncias (sejam um problema, uma oportunidade, ou ambos) que
motivam a busca de soluções; "Ideação", para o processo de gerar,
desenvolver e testar ideias que podem levar a soluções; e "implementação",
para o mapeamento de um caminho para onde acontece a aprendizagem.

Neste contexto surge a importância do Protótipo. Protótipos são uma inovação na
educação, pois ele agrega a diversidade de ideias em imagens, e nos ajuda a entender o que é
aprendido através do mesmo, que podem ser tutoriais, desenhos, ideias diversas escritas em
papeis para afunilar e surgir um feeling.
Protótipos deve comandar apenas a quantidade de tempo, esforço e investimento que
são necessários para gerar um feedback útil e evoluir uma ideia. O objetivo da prototipação
não é para terminar. É para aprender sobre os pontos fortes e fracos da ideia e identificar
novas direções que outros protótipos pode tomar.
Incorporar o Design Thinking a Educação, não se torna tão simples, no momento em
que nossa cultura nos impõe um pensamento lógico e dedutivo. Independente desses fatores,
somos treinados a receber informações, analisar e convergir e para uma única reposta. Brown
(2008) dá algumas dicas de como que o design Thinking se insira no processo de inovação
dentro das organizações:
Comece pelo começo. Envolva o Design Thinker4 bem no início do processo
de inovação, antes de qualquer direção foi definida. Design Thinking vai
ajudar você a explorar mais ideias mais rapidamente do que poderiam.
Adopte uma abordagem centrada no ser humano. Junto com
considerações de negócio e tecnologia, a inovação deve fatorar-se no
comportamento humano, necessidades e preferências. Design Thinking
centrado no comportamento humano - especialmente quando se inclui a
pesquisa com base em observação direta, - irá capturar insights inesperados e
produzir inovação, que reflete com mais precisão que os consumidores
querem. Tente cedo e frequentemente. Crie uma expectativa de
experimentação e prototipagem rápida. Incentive as equipes a criar um
protótipo na primeira semana de um projeto. Avalie os progressos, com um
tempo métrico, como média para o primeiro protótipo ou o número de
consumidores expostos aos protótipos durante a vida de um programa.
Procure ajuda externa. Expanda ecossistema de inovação, procurando
oportunidades para recriar. Misture pequenos e grandes projetos. Gerencie
um portfólio de inovação que se estende desde a ideias incrementais de curto
prazo a longo prazo

1.2 DESIGN THINKING, A CIBERCULTURA E A EDUCAÇÃO
Hoje, com o advento das novas tecnologias de comunicação e informação, evidenciase a necessidade de interligações constantemente em processo de mudança para que uma
organização social seja de fato inteligente. Examinar antigos problemas para buscar solução
para os novos, por meio de discussões e trocas entre pares torna-se vital numa época em que a
4
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obsolescência acomete tudo a todo tempo, exigindo o constante aprendizado de novos padrões
e o desenvolvimento de novas competências.
Destaca-se um novo conceito que perpassa por estas ferramentas de forma discreta,
porém sendo o eixo de ligação entre as mesmas que é a Inteligência Coletiva, é uma
inteligência “distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo
real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências”, sendo sua base e objetivo “o
reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas, e não o culto de comunidades
fetichizadas ou hipostasiadas”. (Lévy, 1998:29)
Sempre houve alguma forma de inteligência coletiva, na medida em que o homem é
um ser social. Se pensarmos em nossa rotina e em nossos círculos de relações diárias, vemos
que fazemos parte de todo tipo de Inteligência Coletiva, seja no nível familiar, profissional,
pessoal ou acadêmico. O Design Thinking como metodologia AVA interage exatamente neste
pressuposto de aprendizagem. A literatura (Steinback, 2011, Caroll et al, 2009) aponta que o
uso do Design Thinking como metodologia ativa: Coloca o enfoque na aprendizagem e não
no ensino, permite que o estudante relacione a teoria e a prática pois motiva o estudante a se
engajar nas atividades da disciplina ao assumir um papel ativo durante o desenvolvimento do
trabalho colaborativo, permitindo que o estudante aprenda a usar métodos e ferramentas que
levam à inovação utilizando não apenas a sua inteligência, mas aprendendo a utilizar o que a
de melhor no coletivo.
Conviver com livros é uma maneira de pensar juntamente com conceitos e ideias ali
apresentados e discutidos por outrem. A teoria bakhtiniana (2003), por exemplo, propõe uma
análise dos vários eus do nosso discurso, do dialogismo. Outro ponto de compatibilidade entre
as duas ferramentas que estão sendo analisadas neste texto; a análise dos “eus” é um ponto de
partida pois no design Thinking todas as ideias são relevantes e coerentes e a junção desta
diversidade de pensamento coletivo permitirá um pressuposto inovador.
Dizemos que determinado ponto de vista sobre um assunto foi elaborado por nós,
quando, na verdade, ele é fruto de nossa convivência com outras pessoas que compartilham da
mesma opinião. O momento que vivemos, potencializado pelo ciberespaço, traz, como bem
apontou Lemos, a “ciber-cultura-remix”. Fica, portanto, uma reflexão, haverá alguma ideia
de autoria exclusiva ou todas elas são reconfigurações daquilo já existente e fruto de
dialogismos com textos lidos, ouvidos, conversas, reflexões com nossos eus etc?

Parafraseando o Psicólogo suíço Carl Gustav Jung, “todos nascemos originais e morremos
como copias”.

2 METODOLOGIA
A linha de pesquisa eleita tem como eixo norteador uma análise sócio antropológico,
etnográfica, quali-quanti. Através de leituras, aplicação de entrevistas semiestruturadas com
os alunos da Rede adventista de Itabuna e também com os Professores. Faremos análise de
monografias, teses, dissertações, artigos publicados na internet e sites de periódicos, que
contêm teorias importantes à reflexão sobre a pesquisa e a Cibercultura como fundamentos
para a docência online. Inicialmente acontecerá numa observação, elaboração de protótipo e
por último elaboraremos um formato diferenciado de avaliação. O Design Thinking, nos dá o
vislumbre de como avaliações diferenciadas em diversas plataformas online, nos ajuda a
percebermos que o universo digital, bem como o online, tem aberto possibilidades par a
reestruturação com um formato diferenciado. Essa metodologia precisa contemplar o docente
e seus déficit, qual o objetivo pretendido, quais os resultados que já visualiza. Em segunda
instância os docentes participarão de um grupo focal, onde responderão uma entrevista sobre
a temática eleita. Neste processo faremos registros em diário de bordo que norteará a
construção da mesma.
3 ANÁLISE E DISCUSÃO DOS RESULTADOS
Os dados apresentados nesta análise apresentam resultados que nos mostra que aquele
professor que não desassossegou com a cultura de massa e com a cultura das mídias agora
tem o desafio mais complicado da chamada cibercultura ou cultura digital, nesta ambiência
de novos hábitos e comportamentos qua são influenciados pela dinâmica informacional e
comunicacional da tecnologia e da internet.

Portanto, percebe-se cada vez mais a necessidade da reflexão sobre o que são os
saberes docentes dentro deste contexto e, principalmente, quais são as melhores formas de ser
lecionista e aprendiz.
Sabemos que o professor é peça fundamental neste processo da educação a distância
ou ciber educação. Ele deve ter conhecimento do ambiente em que suas aulas são ministradas,
assim como o uso das interfaces na sua prática pedagógica. A inserção dos docentes na
cibercultura e neste ciberespaço, e a transposição de sua atuação da educação presencial para
a educação para a chamada docência on line é fator preponderante para continuar atuando
efetivamente em educação, independente da modalidade, pois, num futuro breve não teremos
a oferta de cursos totalmente presenciais.
O resultado das principais preocupações foi a imersão nas bibliografias
que
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ambiente virtual de aprendizagem- Moodle. Os cursos desta modalidade de ensino foram
construídos a partir de desenho didático dado pelo professor, onde são utilizadas várias
interfaces deste ambiente e suas funcionalidades, a partir do conhecimento prévio alguns
conceitos importantes e necessários para se elaborar uma proposta de curso online.
A experiência foi bastante enriquecedora, pois possibilitou o exercício de ser um
docente on line e num outro momento, um discente dentro do objetivo da pesquisa. O
aprofundamento do estudo dos conceitos de Cibercultura, interatividade, ambientes virtuais de
aprendizagem,

educação

a

distância,

entre

outros

foi

de

expressiva

relevância para o entendimento da docência on line e seus desafios.
Vivemos um momento de grandes avanços tecnológicos em várias áreas, o
que exige dos alunos a necessidade de se atualizarem para poderem estar inseridos no
mercado de trabalho. Na condição de profissional da educação da Rede Federal de
Educação Tecnológica, não podemos deixar de atuar para modificar e atualizar a prática
docente de todas as formas e também, na formação dos futuros professores, contribuindo na
sua formação e inserção no contexto cibercultural.
Os docentes como educadores têm o desafio de educar o cidadão. E se educação é a
formação do cidadão, os docentes tê mais este desafio que é educar a cidadania da
cibercultura.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consolidando-se como uma nova maneira de relacionar o design e o ser humano, na
passagem para um processo cada vez mais flexível, com uma evolução do modo de como se
faz design para como se pensa design. O Design Thinking posiciona-se como, algo que
alcança um impressionante avanço nos resultados de produtos, processos e serviços
inovadores. Demonstrando um alto índice de potencial quando bem explorado.
Neste sentido,

o

design Thinking,

conquista destaque como

instrumento

imprescindível dos objetivos estratégicos de resultados positivos. O design thinker é um
inovador que vai a campo, observa, questiona e ouve o mundo que o rodeia. É impulsionados
a uma divergência de metodologias, conhecimentos, experiências, e com uma visão holística,
são capazes de analisar inúmeras possibilidades antes de focar em apenas alguma, isso, os
leva a um grande estimulo gerando soluções totalmente inovadoras e consistentes.
A contribuição do design Thinking está se tornando permanente e efetiva, com um
enfoque totalmente estratégico, elabora um processo com rotinas capazes de agir como uma
ferramenta integradora; e assim, se torna um processo enriquecedor no intuito ser
transformador, dinâmico, continuo e interativo, auxiliando na inovação, por meio de soluções
mais adequadas a vida das pessoas.
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A EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
AO LONGO DAS GERAÇÕES BABY BOOMERS, X, Y, Z: QUAIS OS
FATORES VEM PROVOCANDO CONFLITOS, ENTRAVES E AVANÇOS, NO
CONTEXTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA DO PROFESSOR FRENTE A ESTA
EVOLUÇÃO.

QUESIA DAMASCENO GOMES DA SILVA1
PROFª DRª BARBARA COELHO2

RESUMO: Este trabalho visa analisar aspectos sociológicos, conflitantes da evolução tecnológica na
educação ao longo das gerações. Inicialmente analisaremos as gerações Baby Boomers, X, Y e Z, depois
faremos um paralelismo de como estas, contribuem de forma significativa para que haja uma
compreensão de como alguns aspectos comportamentais e sociais não estão relacionados a “falta de
Inteligência” no manuseio de determinadas tecnologias e sim ao fator décadas, neste caso geracionais.
Como é de suma importância vislumbrarmos estes fatores para a desconstrução de paradigmas impostos
de forma arbitraria, excluindo indivíduos sem ao menos lhe fornecer acessibilidade para o uso e
compreensão das tecnologias.
Palavras-chave: Gerações, Tecnologia, Sociologia, arbitrariedade, Educação.

INTRODUÇÃO
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) caracterizam uma
realidade e participam de alguma maneira da vida cotidiana de alunos e professores, da
escola como um todo. Não é possível ignorar os desafios que essa realidade nos traz,
mas sim estabelecer um diálogo com ela, buscando compreendê-la para a tomada de
posições conscientes. Não é interessante a professores e alunos apenas aprenderem a
usar os meios tecnológicos, mas pensá-los na educação através da reflexão coletiva que
consequentemente embasará posicionamentos, iniciativas, novos percursos, enfim
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resignificar suas ações. Um ponto de partida é a formação dos principais sujeitos que
conduzirão ou operacionalizarão esse processo no contexto escolar, os professores.
Nesta pesquisa analisamos as concepções de ensino ativo para uma
aprendizagem ativa, tendo a investigação e o questionamento como aporte para
desenvolver uma postura educacional centrada no desenvolvimento de competências.
Discutimos também como é possível para o professor ser investigador da sua própria
prática docente e orientar percursos de aprendizagem, cuja colaboração entre e com os
estudantes promova uma aprendizagem ativa.
A escolha por esse tema de pesquisa se deu em decorrência ao fato da
pesquisadora verificar os desafios que surgem/emergem na formação de professores
para o uso das TIC, pois percebeu-se que os professores sentem dificuldades ao se
deparar com as novas tecnologias e sentem-se intimidados em pedir a ajuda aos alunos,
para não demostrar a estes uma espécie de inferioridade por não dominar determinado
conhecimento, isso ocorre pelo contexto histórico em que surgiu a educação, uma vez
que na educação tradicional o professor era o único detentor do saber e isso lhe dava
domínio perante os alunos.
Neste contexto as Tecnologias surgem em um panorama histórico de pessoas
pertencentes a estas gerações (nascidas em outras décadas), e que não dominavam em
sua maioria o uso das novas Tecnologias, por não nascerem em uma época em que as
mesmas já tinham tanta relevância e avanço. Então elas surgem como uma forma
alternativa para viabilizar o acesso as condições da educação que se vive na atual
conjectura.
Os avanços tecnológicos e os suportes de comunicação possibilitaram formas
coletivas de ensino/aprendizagem, por fatores que transcendem a suposta falta de
“capacitação”, a exemplo das gerações, da cultura e de aspectos socioeconômicos. Esta
pesquisa busca investigar como estes fatores criam entraves e conflitos nos docentes.

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
No recente cenário de democratização do uso dos recursos tecnológicos, as
tecnologias têm se mostrado muito importante envolvendo novas abordagens de ensinar

e de aprender e contribuindo de forma considerável para o desenvolvimento da atual
sociedade do conhecimento, na qual os aprendizes assumem um papel ativo na
construção dos seus processos de aprendizagem.
A realidade educacional atual, onde as tecnologias da informação e comunicação
tem um papel de mudança que desafia e aumenta o risco da profissão docente, não é
compatível com um modelo de ensino exclusivamente transmissivo
Segundo Vargas (1994, p. 182), tecnologia educacional pode ser concebida
como aplicação de métodos, teorias e experiências com a finalidade de gerar
conhecimento. E, além disso, entende-se que dentro deste processo e principalmente
quando se fala em educação tecnológica, faz-se necessário a presença do professor
como mediador, porém este deve fomentar a independência dos alunos na busca do
conhecimento.
Entretanto para que o uso das TIC seja efetivado de forma consistente e
satisfatória dentro do ambiente escolar é preciso haver uma mediação dirigida
Moran (2012, p. 53)
As tecnologias são uma parte de um processo muito mais rico e complexo que
é gostar de aprender e de ajudar outros que aprendam numa sociedade em
profunda transformação. Quanto mais tecnologias avançadas, mais a educação
precisa de pessoas humanas, envolvidas, competentes, éticas. São muitas
informações, visões, envolvidas. A sociedade torna-se cada vez mais
complexa, pluralista e exige pessoas abertas, criativas, inovadoras, confiáveis.
O que faz a diferença no avanço dos países é a qualificação das pessoas.
Encontraremos na educação novos caminhos de integração do humano e do
tecnológico; do racional, sensorial, emocional e ético; do presencial e do
virtual; da escola do trabalho e da vida em todas as suas dimensões.

Vive-se na atual conjectura uma miscelânea de informações tecnológicas, onde
o educador que não adentrou de forma coerente nesta realidade e que não buscou
conhecer, atualizar-se, e utilizar como instrumento facilitador de suas práticas
pedagógicas, sem sombra de dúvidas, este ficará no anonimato, anulando-se de ser
coparticipante desta geração que cria e evolui com as tecnologias da informação. Seu
instintivo resultado nada mais será do que o descontentamento e este continuará
realizando práticas educativas que não lhe darão o resultado desejado. Tendo que
deparar-se com a frustração da não realização, e no que diz respeito ao pensar e o fazer
pedagógico, perderá o estimulo e a grande oportunidade de crescer com uma geração

que ao longo do processo educativo superou-se, que desenvolveu a criticidade inerente
de práticas atuais.
Observa-se que a resistência de alguns professores em abster-se do uso desses
recursos tecnológicos ainda é grande. Eles se sentem aquém das novidades no mercado
da educação e se recusam a utilizar a tecnologia como fonte para a formação do
conhecimento, seja por não se sentirem motivados em busca do conhecimento, ou
porque resistem em aceitar a rapidez da informação e as consequências dessas
transformações. Se houvesse uma aceitação do uso desses recursos, com certeza haveria
uma quebra de paradigmas, e quebra de paradigma significa desconstrução de conceitos
criados ao longo de suas vivências e práticas educativas.
Muitos educadores encontram dificuldades quando refletem sobre as novas
práticas pedagógicas desempenhada cotidianamente, primeiro porque muitos mantêm
enraizadas as características do ensino tradicional, em segundo lugar, pelo fato de não
saberem quais recursos tecnológicos se ajustam satisfatoriamente à prática pedagógica
por eles aplicada na sala de aula.
A expansão tecnológica vem suscitando modificações sociais, políticas,
econômicas e culturais, inserindo no âmbito educacional o uso de recursos
digitais que contribuem para novas reflexões sobre a práxis pedagógica e o
aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem. (DA SILVA, 2011)

De acordo com Araújo e Yoshida (2010) apud Silva (2011), o professor deve
estar aberto à aquisição de novos conhecimentos visando o fortalecimento da profissão,
criando novas estratégias, comportando-se como um aprendiz em busca de capacitação
profissional. Infelizmente a tecnologia ainda não atingiu todos os setores educacionais e
muitos docentes ainda encontram-se despreparados para essa nova realidade,
evidenciando um choque entre gerações onde os professores confrontam-se com as
tecnologias ao invés de aderirem como ferramentas facilitadoras em suas práticas,
criando uma resistência quanto à adesão destas.
Geaquinto (2008) afirma que a introdução inicial de recursos tecnológicos na
educação, dá a falsa impressão de que eles solucionam parte dos problemas
educacionais, todavia, o fracasso de muitos projetos contrariou essa expectativa. Muitas
vezes a execução desses recursos acaba se restringindo às aulas de vídeo e leituras de

textos em computadores, demonstrando a falta de familiarização e/ou capacitação e
muitas vezes de comprometimento dos profissionais da educação frente às novidades
tecnológicas atuais.
Segundo Marise Brandão, Orientadora Educacional do Governo do Estado do
Rio de Janeiro:
[...] Ser educador exige muito mais do que ter somente conhecimento sobre
sua área específica. É preciso ser um estimulador do prazer em construir o
conhecimento. O educador tem que ensinar seus alunos a pensarem, a
descobrirem, a desenvolverem suas competências e habilidades. O professor do
século XXI é um estimulador, motivador no desenvolvimento de habilidades
e potencializador de competências nos alunos. Mas para isto, ele tem que
quebrar os velhos paradigmas da escola tradicional, deixando de ser somente
um transmissor de informações (2014).

Com a reorganização econômica mundial, a educação vem sofrendo diversas
mudanças. A reformulação de paradigmas educacionais está originando uma nova visão,
a Pedagogia Tradicional está perdendo lugar no âmbito educativo e os educandos estão
cada vez mais familiarizados com as ferramentas tecnológicas, e com acesso ilimitado
às notícias a nível global.

1.1 GERAÇÕES
Segundo o dicionário Aurélio geração é o conjunto de indivíduos nascidos pela
mesma época mesma época, com um espaço de tempo de aproximadamente de vinte e
cinco anos, que vai de uma geração a outra. Mas esse período foi encurtado nos últimos
cinquenta anos em função do avanço da tecnologia e outros aspectos da modernidade.
Atualmente foram identificadas quatro gerações: Baby Bommers, X, Y e Z, e
esta pesquisa visa discutir as os pontos que existem que criam conflitos quanto aos
aspectos vinculados a educação, inicialmente analisaremos as gerações de forma
separada para e a diferença, características, qualidades das mesmas.
Devido ao processo de globalização e ocorrência acelerada de mudanças é
importante conhecer como cada uma dessas gerações se formou numa construção de
cenário mundial, identificando quais as influências sócio históricas que as constituíram.
Nunca tantas gerações estiveram juntas em sociedade, a tecnologia é apontada
neste aspecto como uma das responsáveis pelo encontro como pelo desencontro.
Indivíduos de gerações diferentes se acomodam em mesmos ambientes, como família e

escola por exemplo. Sem dúvida a tecnologia é uma variável importante, mas as
gerações se distanciam não apenas pela tecnologia, mas por ideologias, por valores, por
modos de ser e modos de conceber as informações.
A questão é que nos últimos cinquenta anos, nós tivemos uma aceleração do
tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir, de ensinar. Neste cenário a
tecnologia é decisiva para criar marcas de tempo. Nesse sentido, ocorrem inúmeras
mudanças e pessoas de diferentes gerações são selecionadas para compor este
organograma educacional que transcorrerá esta análise. Tais gerações podem ser
conhecidas como Baby Boomers X, Y e Z e apresentam inúmeras diferenças entre si.
1.1.1 BABY BOOMERS
Faz-se necessário transcorrer ao longo dos aspectos históricos e destas analises
sociológicas de comportamento social humano para entendermos o marcou cada
geração.
A expressão Baby Boomers nasceu nos Estados Unidos. Em 1945, após o fim da
Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos retornaram para as suas casas. O contexto
era
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momento, mais especificamente entre 1946 e 1964, foi identificado um grande aumento na
taxa de natalidade, um verdadeiro “boom” de filhos. As pessoas nascidas nessa época
passaram a integrar a geração denominada pelos sociólogos de Baby Boomers. Apesar de
haver variações nas datas propostas pelos diferentes autores, pode-se considerar que os
Baby Boomers são as pessoas nascidas entre 1948 e 1963; a geração X, pessoas nascidas
entre 1964 e 1977; a geração Y aquelas que nasceram entre 1978 e 1994
(ENGELMANN, 2009).
Conger (1998) considera que a geração Baby Bommers é composta de pessoas
que presenciaram a guerra e os movimentos feministas na luta pelos seus direitos.
Foram educadas com rigidez e seguiam regras padronizadas em relação à disciplina e a
obediência. São pessoas que não se abrem muito para questionamento e a principal
preocupação está na busca pela estabilidade no emprego. Colocam a carreira acima de

tudo e se adaptam em qualquer organização, porém, é uma geração que está saindo do
mercado de trabalho.
Segundo explica o publicitário André Oliveira, diretor de Trending, Mapeamento e
Análise de Tendências da Box 1824, os Baby Boomers foram importantes para a conquista
de várias causas sociais no século passado. “Eles foram agentes de grandes transformações, a
começar pelo debate do papel da mulher, quebrando, além disso, barreiras políticas. Eles
foram a juventude que saiu de casa para morar sozinha, pregando a paz, o amor e o sexo
livre. Essa geração foi muito contestadora e isso catalisou uma série de mudanças, muitas das
quais a gente vive até hoje”.
Na década de 60 os primeiros Baby boomers chegaram a adolescência e
começaram a mudar o mundo. Através das músicas começaram a transgredir velhos
costumes, fortalecer as minorias e a protestar contra injustiças, os valores foram
questionados, os comportamentos redefinidos, foram eles que conquistaram o direito de
ser jovem e explicaram o que isso significava em uma sociedade com tantas tradições. O
que estava acontecendo na sociedade neste período? Temos por exemplo o Festival de
woodstock3, contra a Guerra do Vietnã, a Revolta estudantil na França, contra o descaso
com os jovens, a Ditadura militar no Brasil, a revolução sexual e os movimentos em
defesa das minorias. Abaixo ver-se um quadro com as principais características dos
Baby boomers.
Quadro 2 – Aspectos comportamentais
•
•

Preocupados com o dever, com a segurança
Tratamentos : senhor, senhora, pedir a benção

•

Amizades conservadas

•

Chineladas, olhares severos

•

Idealistas, começavam a trabalhar cedo.

FONTE: Fonte: Estilo de vida (2014)
LINK:http://www.msn.com/pt-br/estilo-de-vida
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Em 15 de agosto de 1969 começava ao norte de Nova York um festival de rock em que se apresentaram
os mais conhecidos músicos do gênero. O evento entrou para a história como auge e crepúsculo da
geração hippie.

E quanto a Tecnologia, nos anos 50 foi necessário encontrar novos métodos para
armazenamento de maior número de dados. O armazenamento eletrostático utilizado
inicialmente, usando tubos de raios catódicos era rápido, mas dispendioso e
problemático. Os cartões perfurados eram pouco dispendiosos, mas vagarosos. Foi
também quando surgiu a primeira televisão a cores, maquinas de datilografar, rádios de
mesa, e muitas outras tecnologias que fizeram uma enorme diferença para essa geração,
a educação neste contexto, comtempla o Currículo Tradicionalista.
1.1.2 GERAÇÃO X
A geração X foi desenvolvendo em um contexto consideravelmente diferente,
pois os indivíduos da geração X, nasceram num cenário de crise econômica e de
instabilidade, desemprego, autoridades constituídas muito fortes, governos autoritários e
ditatoriais. No contexto acadêmico existia uma hierarquia imposta em esses indivíduos
respeitavam por medo de represália. Isso acaba gerando indivíduos que são
influenciados por este cenário. Portanto são indivíduos um pouco menos otimistas, um
pouco mais resilientes (por conta das frustações, crises e imposições), são indivíduos
que correm menos riscos (por conta da instabilidade econômica), a obediência a
hierarquia é muito latente nesta geração.
De acordo com Oliveira (2009) a geração X é a dos nascidos entre 1960 e 1980.
Engelmann (2009) considera a data como 1964 a 1977. Viveram num momento de
revolução e de luta política e social, presenciando escândalos políticos como o
assassinato de Martin Luther King. Presenciaram a Guerra Fria, a queda do muro de
Berlin, a AIDS e a modificação de conceitos impostos pela sociedade anterior, o que
promoveu a adoção de um sentimento de patriotismo.
Para Lombardia (2008) as inovações tecnológicas avançaram significativamente
deixando grandes marcas na juventude da época, favorecendo a aceleração das
atividades diárias, promovendo manifestações revolucionárias e qualificando estilos
diferenciados nos modos de viver desses jovens. Os revolucionários assumidos

organizavam manifestações em movimentos estudantis como os “Hippies”4 que
buscavam direitos iguais para todos. A música servia para representar os valores e
posições políticas, outrora marcadas pela censura de imprensa. Além disso, a liberdade
de escolha passou a ser característica marcante dessa geração.
Quanto à estrutura familiar, são filhos de pais separados e mães que trabalhavam
fora, o que começou a provocar o imenso sentimento de culpa das mulheres por se
ausentarem de seus lares, gerando dificuldade de se colocar limites e estruturar a
disciplina. Essa convivência promoveu a quebra de padrões considerados arcaicos
sociais e morais. A questão do casamento, por exemplo, deixou de ser uma condição de
permanência perpétua. E essa desconfiguração do modelo familiar tradicional, provocou
uma certa instabilidade no contexto escolar pela a ausência materna.
Lombardia (2008, p.4) explicita que as pessoas pertinentes a essa geração “são
conservadores, materialistas e possuem aversão a supervisão. Desconfiam de verdades
absolutas, são positivistas, autoconfiantes, cumprem objetivos e não os prazos, além de
serem muito criativos”.
No seguimento educacional, a educação nesta geração não era acessível a todos
pois a educação de qualidade custava muito caro e as faculdades particulares eram
muito caras, atendendo apenas a classe A. Por conseguinte, essa geração buscava se
estabelecer profissionalmente, sem preocupar-se tanto procuram com a formação
acadêmica.
Eles buscavam por um ambiente de trabalho mais informal e com uma
hierarquia menos rigorosa. Apesar de não serem fãs de regras na vida pessoal,
consideram sua necessidade no ambiente empresarial. Carregam o fator de terem
crescido durante o florescimento do downsizing5 corporativo e, devido a essa quebra da
estabilidade,

buscam

o

desenvolvimento

de

habilidades

que

favorecem

a

empregabilidade. Apresentam um comportamento mais independente e mais
empreendedor, focando as ações em resultados (OLIVEIRA, 2009).
4

Os hippies (no singular, hippie) eram parte do que se convencionou chamar movimento de contra cultura dos anos
de 1970.
5
Em português: achatamento. Trata-se de uma das técnicas da administração contemporânea, que tem por objetivo a
eliminação da burocracia corporativa desnecessária, pois ela é focada no centro da pirâmide hierárquica, isto é, na
área de recursos humanos.

1.1.3 GERAÇÃO Y
Esta evolução ocorreu de forma tão rápida, que apenas um ano mais tarde,
BOX1824 já nos traz um outro olhar sobre a geração Y. Nascidos entre 1990 e 2000 a
Geração do Milênio, GenNext, Geração Google, Echo Boom, Geração Tech, Geração
Digital, Globalizados, Geração G, são mais conhecidos como Geração Y. Estima-se que
existam 2,3 bilhões de jovens dessa geração, em uma perspectiva global, segundo a
BOX1824 (2010). Porém, o que torna esses jovens tão relevantes é o seu
comportamento e como ele está alterando o modo como vivemos, consumimos e nos
relacionamos com a educação e comunicação.
Lancaster e Stillman (2011) caracterizam os jovens da Geração Y em uma
identificação chamada de Fator M6. Nessa salada de letras, o Fator M representa sete
tendências, que descrevem padrões da Geração Y. “Batizamos as sete tendências que
compõe o fator M da seguinte forma: educação no lar, direitos garantidos, significado,
grandes expectativas, necessidade de dinamismo, rede social e colaboração”
(LANCASTER e STILLMAN, 2011, p. 19).
A geração Y é constituída por indivíduos netos da geração Baby Boomers e dos
filhos da geração X e, segundo Lombardia (2008) são as pessoas nascidas entre 1980 a
2000, já para Engelmann (2009) são as que nasceram entre 1978 e 1994. É conhecida
como a geração dos resultados, tendo em vista que nasceu na época das tecnologias, da
Internet e do excesso de segurança. Oliveira (2009) observa que ela não viveu nenhuma
grande ruptura social, vive a democracia, a liberdade política e a prosperidade
econômica.
As pessoas dessa geração são consideradas ambiciosas, individualistas,
instáveis, todavia, preocupadas com o meio ambiente e com os direitos humanos.
Também são identificadas como esperançosas, decididas, coletivas e com um bom nível
de formação, geralmente agindo sem autorização e desenvolvendo um alto poder e/ou
pretensão de consumo. Tendem a fazer várias coisas ao mesmo tempo, gostam de
6

Fator M: Os autores batizam essas tendências como Fator M sem nenhuma explicação aparente. Pode ser devido ao
fato da Geração Y também ser chamada de Geração do Milênio.

variedade, desafios e oportunidades. Outra característica marcante das pessoas da
geração Y é que aceita a diversidade, convive muito bem com as diferenças de etnia,
sexo, religião e nacionalidades em seus círculos de relação (LOIOLA, 2009).
Raines (2000) acrescenta que são filhos de geração de mães independentes
emocional e financeiramente e possuem uma vida profissional ativa, por isso acabaram
sendo criados pelos profissionais das creches ou por avós. Além disso, o modelo de
família padrão também foi substituído por uma organização que não necessariamente é
representada pelo pai ou pela mãe presente. O modelo familiar mais acentuado é o
flexível, muitos são filhos de pais separados, convivem com irmãos de pais diferentes,
madrastas, padrastos, namorados de pais e mães.
São pertencentes a famílias que elencaram como objetivo preparar seus filhos
para o futuro, por isso a “agenda” da infância era determinada por muitos afazeres,
como cursos de idiomas, esportes e outras tarefas para preencherem o dia a dia,
esquecendo-se de acharem um tempo para o ser criança.
Este fator interfere diretamente no formato de uma educação totalmente
tradicionalista de alunos submissos, para uma geração de alunos “revoltados”, por
conseguinte de fatores familiares desconfigurados dos padrões sociais impostos, à
alunos questionadores, criativos, inovadores, conseguem acesso fácil as informações e
são sensíveis as injustiças. Contudo, são impacientes, folgados, distraídos, superficiais e
insubordinados, só fazendo o que gostam e quando percebem que há algum sentido ou
alguma recompensa. Possuem dificuldades de acatar os limites e adoram fastfoods7
Segundo artigo publicado na Gazeta de Piracicaba (2011) são jovens brilhantes
que dominam as tecnologias, mas não se contentam com os desafios propostos,
buscando sempre novas perspectivas. A facilidade com que lidam com as tecnologias
tornou-se, assim, um importante meio de sobrevivência, de maneira que as rápidas e
constantes mudanças nos meios de comunicação não assustam esta geração.
Além disso, Engelmann (2009) enfatiza que não respeitam cargos ou currículos,
mas demonstram admiração por competência real e comportamento ético. “A falta de
cerimônia com os pais leva à indiferença sobre autoridade, admiram a competência real
7
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e não a hierarquia.” (KUNTZ, 2009, p.56), conversam de igual pra igual com os chefes,
não se preocupando com o nível hierárquico.
E essa insubordinação torna o dialogo professor, aluno, extremamente difícil por
não haver uma admiração a imagem do professor como uma representante da educação
e não apenas um mero transmissivo de informação, já que para isso contam com o
Google.
Apesar de dominarem as tecnologias não se contentam com os desafios
propostos, sempre querendo mais, motivo para não permanecerem nas empresas em que
trabalham. Conforme a Gazeta de Piracicaba (2011) a maior parte dos jovens dessa
geração vê o trabalho como forma de realização pessoal, buscando um equilíbrio entre
vida pessoal e profissional. Segundo Gonçalves (2011, p.4) “precisam de razões e
estímulos para se manter no emprego”.
Segundo Lombardia (2008) é a geração dos resultados, sendo que tais indivíduos
são filhos da geração X. Nasceram na era das inovações tecnológicas, da Internet, do
excesso de segurança e do recebimento de estímulos constantes por parte dos pais.
Por todos esses pressupostos identificamos, de maneira abrangente as
características comportamentais dessas gerações e como elas influenciam as culturas
educacionais atuais, dando ênfase a gestão de professores bem como de alunos, na era
da globalização.
1.1.4 GERAÇÃO Z
Formada por indivíduos constantemente conectados através de dispositivos
portáteis e, preocupados com o meio ambiente. A Geração Z não tem uma data definida.
Pode ser integrante ou parte da Geração Y, já que a maioria dos autores posiciona o
nascimento das pessoas da Geração Z entre 1990 e 2010. O “Z” vem de “zapear”, ou
seja, trocar os canais da TV de maneira rápida e constante com um controle remoto, em
busca de algo que seja interessante de ver ou ouvir ou, ainda, por hábito. “Zap”, do
inglês, significa “fazer algo muito rapidamente” e também “energia” ou “entusiasmo”.
Como deveríamos chamar estes “novos” alunos de hoje? Alguns se referem a
eles como N-gen [Net] ou D-gen [Digital]. Porém a denominação mais
utilizada que eu encontrei para eles é Nativos Digitais. Nossos estudantes de

hoje são todos “falantes nativos” da linguagem digital dos computadores,
vídeo games e internet (PRENSKY, 2001).

QUADRO 2 – RELAÇÃO DE GERAÇÃO POR TEMPO E CARACTERÍSTICAS
GERAÇÕES
ANO NASCIMENTO CARACTERÍSTICAS
Geração X

1961 - 1981

Limites para a dedicação
Menos leais às empresas
Líderes monitores
Recusam o autocratismo

Geração Y

1981 á 2000

Não utilizam manual
Geração da tentativa e do erro
Geração do Improviso
Familiarizados com a
tecnologia
Não aceitam o autoritarismo
Líderes Generosos.

Geração Z

Fonte: Siqueira, 2012

2000-2010

Dinâmicas e Inovadoras;
Convivem com a tecnologia e
a ciência conhecida como
nativos da internet;
Fazem diversas tarefas ao
mesmo tempo;
São
imediatistas,
críticos
mudam de opinião diversas
vezes;
Preocupados com questões
ambientais,
Serão
profissionais
mais
exigentes, versáteis e flexíveis.

Nesta fase que sofre grande impacto e está mergulhada no mundo virtual,
demonstra uma resistência para o modelo educacional vigente, exigindo assim novas
práticas educacionais crise está vivenciada pela geração Y. Para eles a escola não possui
estímulo para atraí-los o que demandam em uma adaptação em relação as suas
necessidades.
Vivemos na era do digital. Do reflexo das telas na face de nossos filhos,
diariamente imersos no mar infinito da web. Da conexão constante: em casa
pelo modem, nas ruas por meio dos celulares e em cafés com redes sem fio
(wireless). Nos últimos anos, esse domínio da internet chegou a um dos locais
mais protegidos pela sociedade: a escola (SHINYASHIKI).

Assim pode-se dizer que aproximadamente dez anos atrás de forma gradativa,
viram-se as primeiras aulas de informática no contexto das escolas, as crianças em volta
com as novidades do mundo tecnológico, começam a conhecer o mouse, o CPU, entre
outras coisas.
A geração Z chegava às salas de aula conhecendo não só os itens acima
mencionados como conexões de internet, photoshop, redes sociais, solicitando maio
velocidade de conexão, falando de fibra ótica, enfim um mundo conectado.
Atualmente ocupando as classes de ensino fundamental e médio, a "geração Z"
acabou com o reinado das aulas expositivas. Já não bastam intercalar
conteúdos e exercícios: para atrair a atenção dos jovens, a tecnologia é a
principal aliada dos professores (CHERUBIN, 2012).

Assim chega-se ao fim o tempo em que os professores, entrava em sala de aula e
a fonte de transmissão eram suas palavras e o quadro negro, diante de uma turma
concentrada e em silêncio.
2 METODOLOGIA
A linha de pesquisa eleita tem como eixo norteador uma análise sócio
antropológico, etnográfica, quali-quanti. Através de leituras, aplicação de entrevistas em
um grupo-focal, entrevistas semiestruturadas com o coordenador geral das TIC para a
Rede Adventista em Salvador e também com os Professores do colégio Adventista de
Itabuna. Faremos analise de monografias, teses, dissertações, artigos publicados na
internet e sites de periódicos, que contêm teorias importantes à reflexão sobre a
implementação da tecnologia com finalidade educacional com ênfase geracional.

Inicialmente acontecerá numa observação, entrevista e levantamento de como essas
capacitações estão acontecendo com o coordenador das TIC para a Rede Adventista nas
unidades em Salvador. Qual o objetivo pretendido, quais os resultados que já visualiza.
Em segunda instância os docentes participarão de um grupo focal, onde responderão
uma entrevista sobre a temática eleita. Neste processo faremos registros em diário de
bordo que norteará a construção da mesma.
3 ANÁLISE E DISCUSÃO DOS REULTADOS
Os gráficos a seguir é uma prévia de levantamento desta pesquisa através de
entrevista, tanto com alunos como com professores. Esta pesquisa ainda não foi
concluída, mas traz uma prévia de quantidade de aluno da geração Z e os nativos
digitais e quais as gerações a que seus professores pertencem. E qual a acessibilidade
dos alunos para com os professores na assimilação de informação e conteúdos no
processo de ensino e aprendizagem.
PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NAS GERAÇÕES

DICOTOMIA ENTRE AS GERAÇÕES E
INDÍCES DE APRENDIZAGEM DOS
ALUNOS

PROFESSORES
X

8%
7%
58%

27%

PROFESSORES
Y
ALUNOS Z (9º
FUNDAMENTA
L II)
ALUNOS Z
(1º,2º E 3º
Ensino Médio)

Prof. X

Prof. Y

Alunos 9º(EFII)

Alunos do 1º(EM)

Alunos 2º(EM)

Alunos 3º(EM)

Observando os gráficos, vemos no primeiro que a Escola investigada (Colégio
Adventista de Itabuna), existem duas gerações de professores: a X e a Y. Já a geração
dominante dos alunos é a Z. No segundo gráfico fizemos uma comparação via entrevista
como os alunos e observamos na fala dos alunos que a aprendizagem acontece para eles

de forma mais significativa e mais próxima dos professores da Geração que mais se
aproxima da deles a Y.
Esta investigação ainda está em processo de levantamento de informações, de
dados, de aplicação de questionário e está inconclusa. Porém com os dados apresentados
já conseguimos entender que é necessário haver no mínimo uma retomada de atitude e
de acessibilidade de professores independente a que geração ele pertence. A mudança e
a desconstrução precisa ser inerente do educador como um todo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se com estas análises sobre cada geração que os professores pertencem
a gerações diferentes, que vislumbrar uma evolução que cria um choque quando deparase com a evolução tecnológica atual. Quando compara que, em sua geração ele no
máximo tinha acesso a uma máquina de datilografia ou a um computador e ele percebe
em seu aluno o domínio de diversas informações na palma da mão, cria uma espécie de
bloqueio de aprendizagem quanto ao uso destas tecnologias.
O papel do professor está intimamente ligado à transmissão de certos
conhecimentos que são predefinidos e que constituem o próprio sentido da existência
escolar. O professor exerce um papel de “mediador e incentivador” de aluno. O professor
deve sempre estar motivado para ensinar e incentivar na construção do saber.
A metodologia seguida pelo professor reflete, sobretudo, uma “mentalidade”,
um sistema de crenças e valores, quase diríamos uma “cosmovisão”. Uma parte
importante dessa cosmovisão é o conceito que se tem do homem e de sua
capacidade de crescimento. Outra parte é o conceito que se tem da sociedade e
da necessidade ou não de sua transformação (BORDENAVE; PEREIRA).

Como medo do novo e do pseudo conceito que ele não “sabe mexer” e
psicologicamente demostrará a seu aluno que o fato dele não ser mais o detentor deste
conhecimento o fragiliza. Porém o que este precisa conceber é que provavelmente o
tempo de aprendizagem dele comparado ao do aluno realmente não será o mesmo, até
porque ele não nasceu numa geração que já estava com a tecnologia em mãos, porém se
este buscar conhecer e capacitar-se, quebrando os paradigmas de conceitos criados por
sua geração, é provável que haja um domínio significativo e a educação perpasse o
muro do preconceito, e se construa com indivíduos com saberes múltiplos.

Não é interessante a professores e alunos apenas aprenderem a usar os meios
tecnológicos, mas pensá-los na educação através da reflexão coletiva que
consequentemente embasará posicionamentos, iniciativas, novos percursos, enfim
resignificar suas ações.
Os adolescentes de hoje, já nasceram com o Google e a internet. A Wikipédia é
a única enciclopédia que eles apreciam para fazer as pesquisas da escola. Eles manejam
qualquer tocador de mp3, celular, smartphone, tablet ou leitor de e-book e já tentaram
ensinar seus professores, pais ou avós a usar o controle remoto da TV de LED e até criar
um perfil no Facebook. São os nativos digitais, ou geração Z. É comum ouvir que os
jovens de hoje dão a impressão de terem nascido com um chip inserido no cérebro, pois
parecem fazer uso das novas tecnologias digitais de modo intuitivo, com muito mais
aptidão do que os adultos.
Como uma forma alternativa de sugestão para facilitar as condições da educação
que vive-se na atual conjectura, em decorrência, de aprofundar-se para desmistificar e
perceber por que as novas gerações de alunos já chegam na escola com estes
conhecimentos previamente adquiridos não os fazem dominadores do conhecimento ou
Googles ambulantes. Estes acontecem com a constante do seu dia a dia e envoltos em
redes sociais que os coloca em contato com o mundo.
Um dos pilares da educação segundo Rubem Alves é Aprender a fazer é “Eu
quero desaprender para aprender de novo. Raspar as tintas com que me pintaram.
Desencaixotar emoções, recuperar sentidos”. Esta citação exprime exatamente a quebra
de ideologias erradicadas e sem sentido. Porém em todo se refere do professor para com
o aluno. Mas se estivermos vivendo uma nova era da educação em que o professor
literalmente necessite aprender a fazer com seu aluno o manuseio adequado das
tecnologias, e este aprenda os aspectos teóricos e metodológicos com o professor, e esta
troca construa uma nova perspectiva educacional em que ambos mentóre ao outro nesta
construção? Para Delors, numa concepção técnica,
[....] não basta preparar-se com cuidados para inserir-se no setor da Educação.
A rápida evolução por que passam as profissões pede que o indivíduo esteja
apto a enfrentar novas situações de emprego e a trabalhar em equipe,
desenvolvendo espírito cooperativo e de humildade na reelaboração conceitual
e nas trocas, valores necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição,

gostar de uma certa dose de risco, saber comunicar-se e resolver conflitos e ser
flexível. Aprender a fazer envolve uma série de técnicas a serem trabalhadas.
(DELORS,1996.)

Paulo Freire (1985), transcreve exatamente este sentimento que envolve
mutação:
Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela
tampouco a sociedade muda. Se a nossa opção é progressiva, se estamos a
favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não
do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos
outro caminho se não viver a nossa opção. Encarná-la, diminuindo, assim, a
distância entre o que dizemos e o que fazemos.

O processo de ensino consiste ao mesmo tempo da direção da aprendizagem e de
orientação da atividade autônoma e independente dos alunos. Cabe ao professor
controlar esse processo, estabelecer normas, deixando bem claro o que espera dos
alunos no sentido de respostas positivas as atividades propostas. Na sala de aula o
professor exerce uma autoridade, que é fruto de suas qualidades intelectuais, morais e
técnicas. Ela é um atributo da condição profissional do professor e é exercida como
estímulo e ajuda para o desenvolvimento independente dos alunos.
“[...] ninguém educa ninguém, ninguém se educa, os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1985).
O presente é complexo, pois inclui software, hardware, robótica, nanotecnologia,
genoma, etc. além de manter a ética, política, sociologia, línguas, etc. Este conteúdo
“Futuro” é extremamente necessário aos alunos de hoje. Mas quantos Imigrantes
Digitais estão preparados? A adequação à linguagem dos Nativos Digitais já está sendo
realizada com sucesso, como na utilização didáticas de jogos de computador.
Assim a realização da atividade do professor requer além do completo domínio
da matéria ensinada, o domínio de técnicas atividades e procedimentos tecnológicos
com vistas a desenvolver competências e práticas exigidas pelas novas metodologias de
ensino.
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EAD NA EDUCAÇÃO DO CAMPO ATRAVÉS DO PROGRAMA ENSINO
MÉDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA – EMITEC
Lucília Inês Andrade Gome1
Patrícia Silva Almeida2
RESUMO: O Programa EMITec constitui-se como uma alternativa pedagógica para atender a
jovens e adultos que, prioritariamente, moram em localidades distantes ou de difícil acesso,
chegando a locais onde não há oferta do ensino médio, ou que têm deficiência em
profissionais com formação especifica em determinadas áreas de ensino. O Programa vem
contribuindo para a melhoria socioambiental dos povos do campo através do uso da tecnologia
que da possibilidade à existência da educação a distância. A efetivação do Programa se dá
através de aulas transmitidas, via satélite, em tempo real, de Salvador (capital do estado) para
todas as telessalas espalhadas pelo interior através do uso de soluções tecnológicas que
incluem videoconferência e permitem a interatividade dos estudantes com os professores.
Palavras-Chave: Emitec. EAD. Formação docente. Educação do campo.

INTRODUÇÃO
A

sociedade

contemporânea

vem

vivenciando

uma

grande

transformação no que diz respeito ao aumento do acesso à comunicação e
informação. Trata-se de um estado atual do conhecimento, no qual as
competências são momentâneas e há necessidade de estar continuamente
aprendendo, construindo novos conhecimentos. A área educacional, como
também os outros espaços, tem sido cada vez mais requerida no sentido de
experimentar

novas

modalidades

de

elaboração

e

disseminação

do

conhecimento.
Compreender a aleatoriedade nos processos de construção do saber
resulta fatalmente na construção de que o processo de ensino aprendizagem,
tanto na forma presencial ou à distância, precisa ponderar estas variações e
direcionar suas ações educativas de modo a considerar a variedade de
instrumentos disponíveis, sobretudo no que diz respeito às novas Tecnologias
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da Informação e Comunicação, cada dia mais frequentes na rotina das
pessoas.
O incentivo posto no ambiente educativo não se minimiza unicamente à
introdução das TIC no ambiente educacional seja qual for o custo por conceber
que estas ferramentas são interativas. Ao contrário, a interatividade é uma ideia
que bate de frente à cultura escolar, experimentada pela nossa sociedade
atual, cujas raízes são muito antigas. A interatividade prevê a troca, a
comunicação, o fazer conjunto. Sabe-se que nossa educação é centralizada na
propagação de informação e conhecimento pelo docente e o discente é
receptador inativo, que no máximo responde às questões propostas pelo
docente.
Embora a admissão à educação ter avançado, nem todos ainda têm
condições de acesso à escola e nem todos os que têm acesso permanecem
nela. As causas do afastamento são tão complexas quanto a própria
desigualdade brasileira. Questões como o preconceito, a pobreza e o
isolamento geográfico, afastam muitos jovens das salas de aula. Neste caso,
verifica-se que as causas do afastamento escolar variam de acordo também
com a faixa etária, contudo, os indivíduos mais atingidos tem o mesmo perfil.
Ao considerar a multiplicidade dos entraves, para assegurar o direito à
educação pública e de qualidade para todos, com acesso, e aprendizagem das
crianças e dos adolescentes, são indispensáveis ações conjuntas dos
diferentes níveis e instâncias governamentais, com participação de múltiplos
sujeitos, como estabelece a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases e
o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Nesse contexto, surge o Programa EMITec (Ensino Médio com
Intermediação Tecnológica), onde os professores da educação básica
ministram aulas à distância, com a

utilização de diversas tecnologias de

multimídia. Essa modalidade de ensino chega às escolas de municípios do
interior da Bahia que estão distantes da área urbana, com o objetivo de
oportunizar aos jovens e adultos a conclusão da educação básica.

1 PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Educação a Distância é um modelo de educação executado através
do destacado emprego de tecnologias de informação e comunicação, onde
docentes e discentes estão afastados fisicamente no espaço e/ou no tempo. A
EAD vem tornando-se cada vez mais usada em todos os segmentos dos
espaços educacionais e pode ser encontrada através das seguintes formas:
presencial e a distância. Segundo Moran,
A modalidade presencial é a comumente utilizada nos cursos
regulares, onde professores e alunos encontram-se sempre em
um mesmo local físico, chamado sala de aula, e esses
encontros se dão ao mesmo tempo: é o denominado ensino
convencional. Na modalidade a distância, professores e alunos
estão separados fisicamente no espaço e/ou no tempo. Esta
modalidade de educação é efetivada através do intenso uso de
tecnologias de informação e comunicação, podendo ou não
apresentar momentos presenciais (MORAN, 2015).

Novas convicções têm sido reveladas em virtude da aplicação
progressiva de multimídias e mecanismos de relação à distância no sistema de
produção de cursos, dado que a evolução das mídias on-line e da expansão da
Internet torna-se viável a entrada a um vasto número de informações,
permitindo

a

convivência

e

a

colaboração

entre

pessoas

afastadas

geograficamente ou postas em contextos específicos. Nessa perspectiva,
Nunes (1994) afirma que,
A Educação a Distância constitui um recurso de incalculável
importância para atender grandes contingentes de alunos, de
forma mais efetiva que outras modalidades e sem riscos de
reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em decorrência da
ampliação da clientela atendida. Isso é possibilitado pelas
novas tecnologias nas áreas de informação e comunicação que
estão abrindo novas possibilidades para os processos de
ensino-aprendizagem à distância (NUNES, 1994, p. 87).

Anexando-se a isso, o alicerce da Educação a Distância possui uma
relevância social muito significativa, pois fornece o ingresso ao sistema de
muitos jovens e adultos que vêm sendo excluídos do processo educacional por
viverem distante das instituições de ensino ou por não terem disponibilidade de
tempo nos horários normais de aula, já que o modelo de Educação a Distância
favorece para a conclusão dos estudos sem movê-los de suas localidades.
Nesse sentido, Preti (1996) afirma que,
A crescente demanda por educação, devido não somente à
expansão populacional como, sobretudo às lutas das classes
trabalhadoras por acesso à educação, ao saber socialmente
produzido, concomitantemente com a evolução dos
conhecimentos científicos e tecnológicos está exigindo
mudanças em nível da função e da estrutura da escola e da
universidade (PRETI, 1996, p. 16).

Nesse contexto, a Educação a Distância reverte-se em um mecanismo
fundamental de oferta de oportunidades, dado que grande parte dos indivíduos,
apossando-se deste padrão de ensino, podem concluir os estudos com
qualidade e obter novas chances de aprimoramento em todas as áreas, tanto
educacional quanto profissional. Refletindo sobre isto Litwin (2001) afirma que,
O desenvolvimento desta modalidade de ensino serviu para
implementar os projetos educacionais mais diversos e para as
mais
complexas
situações,
tais
como:
cursos
profissionalizantes, capacitação para o trabalho ou divulgação
científica, campanhas de alfabetização e também estudos
formais em todos os níveis e campos do sistema educacional
(LITWIN, 2001, p. 84).

Conforme Maia e Mattar (2007), a Educação a Distância na atualidade é
exercida nas mais variadas esperas. Ela é usada na Educação Básica, no
Ensino Superior, em universidades abertas, universidades virtuais, treinamento
governamentais, cursos abertos, livres etc. Investigando a questão dos
conceitos da Educação a Distância, todos direcionam alguns tópicos em

comum, entretanto, cada autor destaca algum aspecto em especial na sua
definição. Neste ponto de vista, Bernardo (2009) confirma que
O termo Educação a Distância esconde-se sob várias formas
de estudo, nos vários níveis que não estão sob a contínua e
imediata supervisão de tutores presentes com seus alunos nas
salas de leitura ou no mesmo local. A Educação a Distância
beneficia-se do planejamento, direção e instrução da
organização do ensino (BERNARDO, 2009, p. 87).

Keegan (1991) ressalta a separação física entre professor e aluno e a
possibilidade de encontros ocasionais,
A separação física entre professor e aluno, que a distingue do
ensino presencial, comunicação de mão dupla, onde o
estudante beneficia-se de um diálogo e da possibilidade de
iniciativas de dupla via com possibilidade de encontros
ocasionais com propósitos didáticos e de socialização
(KEEGAN et al., 1991, p. 34).

Outro autor destaca a separação física e o uso de tecnologias de
telecomunicação,
A Educação a Distância, no sentido fundamental da expressão,
é o ensino que ocorre quando o ensinante e o aprendente
estão separados (no tempo ou no espaço). No sentido que a
expressão assume hoje, enfatiza-se mais a distância no
espaço e propõe-se que ela seja contornada através do uso de
tecnologias de telecomunicação e de transmissão de dados,
voz e imagens (incluindo dinâmicas, isto é, televisão ou vídeo).
Não é preciso ressaltar que todas essas tecnologias, hoje,
convergem para o computador (CHAVES, 1999, p. 79).

Relevante evidenciar também, o conceito de Educação a Distância no
Brasil definido oficialmente no Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005
(BRASIL, 2005):
Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza- -se a Educação
a Distância como modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem

ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e
comunicação com estudantes e professores desenvolvendo
atividades educativas em lugares ou tempos diversos (BRASIL,
2005).

Com base nessas abordagens, a Educação a Distância, pode ser
assinalada como a mais democrática das modalidades de educação, pois se
valendo de tecnologias de informação e comunicação ultrapassa obstáculos à
obtenção do conhecimento.
O modelo EAD de educação vem expandir sua participação no aumento
da democratização do ensino e na aquisição dos mais variados saberes,
principalmente por esta se constituir em uma prática eficaz de atender um
grande volume de pessoas sincronicamente.
Globalmente, é cada vez maior a oferta de cursos formais e informais
por intermédio da modalidade de Educação a Distância. As tentativas
brasileiras nessa modalidade de educação, governamentais e privadas, foram
muitas e significam a integração de grande quantidade de recursos.
Entretanto, ainda que os melhoramentos importantes tenham ocorrido
recentemente, ainda há um percurso a seguir para que a Educação a Distância
possa suprir um espaço de relevância no ambiente educacional, em todas as
modalidades, superando, até, o prejulgamento de que os cursos ofertados na
Educação a Distância não detém competência de aprendizagem e não têm
regulamentação pertinente.
Diante dessa situação, o governo federal criou leis e baixou normas para
a Educação a Distância no Brasil e os cursos superiores da Educação a
Distância possuem diplomas com equivalência aos dos cursos ofertados pelas
instituições de ensino superior que empregam o modelo presencial. Isso mostra
que a modalidade de Educação a Distância está trazendo rupturas às barreiras
e fomentando um espaço próprio e complementando a modalidade presencial.

3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO
A educação contemporânea requer do professor, saberes e atitudes com
relação a um fazer pedagógico que promova o conhecimento de forma histórica
e crítica. Uma adequada formação educacional só acontece com uma prática
pedagógica que esteja alicerçada em conhecimentos e princípios didáticos que
provoque um desenvolvimento na aprendizagem dos alunos utilizando-se de
instrumentos que favoreçam uma modificação nas práticas sociais.
Não é mais possível somente o quadro negro, giz e um livro didático. A
sociedade evoluiu e com ela a escola, que também precisa passar por
momentos de mudanças. É relevante que a escola esteja preparada para as
transformações, caso contrário, não viver essas mudanças indica não entrar no
mundo contemporâneo.
Entretanto, as escolas do campo ficam à margem de quase todo
desenvolvimento tecnológico impossibilitando assim a execução de uma
educação de qualidade. No que tange às políticas públicas nas escolas do
campo, da infraestrutura e inclusão das TIC ainda estão longe de serem
totalmente concretizadas. Tais escolas até atualmente apresentam-se com
muitas dificuldades e abandono. É notável a presença de uma didática voltada
ao urbano e que não dá conta da educação no campo.
Diante deste cenário, fica claro que por muito tempo a educação do
campo sofreu uma grande negligência e que só ultimamente tem havido um
olhar mais atento e direcionado à educação do campo. Isto prova que ainda é
possível encontrar escolas sem recursos e sem equipamentos que possibilitem
o trabalho docente para uma efetiva aprendizagem dos alunos.
Conforme as Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo (MEC,
2002), estão prescritas no artigo 13º, parágrafo II que as formações de
professores para a docência no campo devam ir de encontro a propostas
pedagógicas que abarquem o acesso à tecnologia e que favoreça a melhoria
das condições de vida e o compromisso aos princípios éticos. Assim, é válido e

necessário equipar as escolas do campo com toda infraestrutura tecnológica
necessária, visto que, ainda encontram-se escolas sem acesso a energia
elétrica e as que têm, nem sempre têm um técnico para usar os equipamentos
corretamente.
Este resultado é causa de reflexões, dado que não se devem existir
diferenças tão grandes entre o campo e a cidade, pois a Lei de Diretrizes e
Bases (LDB) recomenda também a formação do profissional docente. Diante
desses impasses, as orientações propostas pelo Plano Nacional da Educação
(PNE 2001-2010) já mobilizava para seguinte questão:
Formular e implementar, progressivamente, uma política de
gestão da infraestrutura física na educação básica pública, que
assegure: a) o reordenamento, a partir do primeiro ano deste
Plano, da rede de escolas públicas que contemple a ocupação
racional dos estabelecimentos de ensino estaduais e
municipais, com o objetivo, entre outros, de facilitar a
delimitação de instalações físicas próprias para o ensino médio
separadas, pelo menos, das quatro primeiras séries do ensino
fundamental e da educação infantil; b) a expansão gradual do
número de escolas públicas de ensino médio de acordo com as
necessidades de infraestrutura identificada ao longo do
processo de reordenamento da rede física atual (PNE 20012010).

De acordo com as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo, os sistemas de ensino, além dos princípios e diretrizes que
orientam a Educação Básica no país, devem observar, no processo de
normatização complementar da formação de professores para o exercício da
docência nas escolas do campo, os seguintes componentes: estudos a respeito
da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos
do campo na construção da qualidade social da vida individual e coletiva, da
região, do país e do mundo; propostas pedagógicas que valorizem, na
organização do ensino, a diversidade cultural e os processos de interação e
transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao avanço científico
e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das condições de

vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência solidária e
colaborativa nas sociedades democráticas.
3 PROGRAMA ENSINO MÉDIO COM INTERMEDIAÇÃO TECNOLÓGICA –
EMITEC
O Programa EMITEC foi fundado em 2011, regulamentado pela portaria
nº 424/2011 e publicada em Diário Oficial de 21 de janeiro de 2011. Este
dispõe de redes de serviços de comunicação multimídia composto por dados,
som e imagem. O Programa tem a proposta de conceder o Ensino Médio aos
estudantes que residem e trabalham em lugares distantes ou de acesso
limitado às escolas estaduais, através de aulas via satélite, como também
suprir a necessidade de profissionais com formação específica nas áreas de
ensino. Seu público alvo são especificamente estudantes do 1º, 2º e 3º ano do
Ensino Médio que não concluíram a educação básica.
O Ensino Médio com Intermediação Tecnológica consiste em uma opção
pedagógica para responder a três aspectos desafiadores da educação baiana:
a extensão territorial, a carência de docentes habilitados e a articulação do
global com o local, oportunizando a jovens e adultos o direito à educação.
Para assegurar a entrada no ensino médio aos jovens que moram em
locais distantes a Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia
emprenhou-se em cumprir o determinado no Plano Nacional de Educação
(PNE 2001-2010), particularmente no âmbito das metas: de expandir a oferta
do ensino médio; de que todos os docentes tenham qualificação profissional na
área de ensino; e a universalização progressiva das redes de comunicação,
para melhoria do ensino e da aprendizagem.
Conforme informações do site do programa http://www.emitec.cjb.net/, a
justificativa pedagógica está relacionada com os princípios dos Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), dado que a formação
do estudante tem, [...] “como alvo principal a aquisição de conhecimentos

básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes
tecnologias relativas às áreas de atuação” (PCNEM, 2000, p. 5).
Semelhante às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM), sendo o currículo constituído por três áreas de pensamento:
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e
suas

Tecnologias

e

Ciências

Humanas

e

suas

Tecnologias,

tendo

acrescentada uma parte diversificada, atribuída para seguir as características
regionais, assim como as Orientações Curriculares Estaduais para o Ensino
Médio e o documento Princípios e Eixos da Educação na Bahia.
Do mesmo modo em que o Programa possui o objetivo de fomentar a
entrada, a permanência e o término da educação básica a jovens e adultos que
residem em localidades que não possuem Unidades Escolares de Ensino
Médio, proporcionando a continuidade dos estudos em outro nível de ensino, o
EMITec tem o propósito também de:
Implementar uma política pública de oferta de ensino
médio regular para populações que possuem dificuldades
de acesso a Unidades Escolares de Ensino Médio, tendo
a intermediação tecnológica como metodologia; - Elaborar
uma proposta político pedagógica específica para o
programa que respeite os saberes e a multiculturalidade
da Bahia; - Estruturar e/ou adequar os espaços escolares
existentes para a intermediação tecnológica, visando
atender à demanda por ensino médio; - Promover
formação inicial e continuada para professores
especialistas, professores mediadores, e coordenadores,
enfim para todos os envolvidos, com base no desenho
teórico-metodológico do Programa. (retirado do site:
(http://www.emitec.cjb.net/ em: 17/01/2016).
O Programa EMITec tem como objetivo geral assegurar a jovens e
adultos que moram em localidades longínquas, onde não há escolas de ensino
médio, o acesso, a permanência e a conclusão da educação básica,
possibilitando-lhes dar continuidade aos estudos em outro nível de ensino,

contribuindo para a melhoria socioambiental dos povos do campo. Alguns dos
objetivos específicos do programa EMITec estão listados a seguir:
a) Assegurar a jovens e adultos que moram em localidades que não tem
Unidades Escolares de Ensino Médio o acesso, a permanência e a conclusão da educação básica, possibilitando-lhes dar continuidade aos estudos em outro nível de ensino;
b) Implementar uma política pública de oferta de ensino médio regular para
populações que possuem dificuldades de acesso a Unidades Escolares
de Ensino Médio, tendo a intermediação tecnológica como metodologia;
c) Elaborar uma proposta político pedagógica específica para o programa
que respeite os saberes e a multiculturalidade da Bahia;
d) Estruturar e/ou adequar os espaços escolares existentes para a intermediação tecnológica, visando atender à demanda por ensino médio;
e) Promover formação inicial e continuada para professores especialistas,
professores mediadores, e coordenadores, enfim para todos os envolvidos, com base no desenho teórico-metodológico do Programa.
f) A operacionalização para a veiculação dos conteúdos realiza-se através
de uma avançada plataforma de telecomunicações com aulas ao vivo,
por meio de tecnologias desenvolvidas particularmente para o Programa, que abarca oportunidades de haver videoconferência e acesso
simultâneo à comunicação interativa entre usuários empregando IP (Internet Protocol), por satélite VSAT (Very Small Aperture Terminal), conforme Figura 1 abaixo.

Figura 1 - Esquema solução tecnológica - EMITec

Fonte: http://www.abed.org.br/congresso2012/anais/207c.pdf

Outra possiblidade de ferramenta tecnológica no Programa é a utilização
da Plataforma Moodle que consiste em um ambiente virtual de ensino, de
simples manuseio, designado a ofertar amparo teórico e metodológico aos
docentes mediadores do Programa, assim como utilizado também para tornar
coletiva a criação educativa dos alunos.
Todo o sistema é estabelecido através da intermediação de um convênio
exercido entre a Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia e o
município que está integrado ao programa. Cabe ao município conveniado,
essencialmente, o empréstimo de salas de aula, transporte para os alunos e
docentes, manutenção de pessoal local e a coordenação das atividades no
município.
De acordo com as informações do site oficial do programa, as aulas são
realizadas de forma equivalente ao ensino médio regular. A diferença é que as
aulas são ministradas em Salvador, em estúdios parecidos ao utilizado em
estúdios de Televisão. As salas no interior estão conectadas ao estúdio na
capital e os estudantes interagem com o professor especialista, que é situado

diante de uma câmera, nas respectivas salas de aula em estúdio, com
transmissão de imagem, voz e dados.
O Programa dispõe de 35 professores, ordenado por áreas de
conhecimento, não tendo os estudantes um único professor por disciplina.
Todos os docentes recebem treinamento para a utilização dos meios
tecnológicos em sala de aula, proporcionando aos estudantes relacionarem-se
durante as aulas com os professores e permitindo tirar dúvidas e apresentar
ideias.
Equivalente ao ensino médio normal, o EMITec possui um calendário de
200 dias letivos, sendo substancial que os estudantes estejam presente nas
aulas, com uma frequência de 75% no mínimo. As aulas acontecem de
segunda a sexta-feira, nos três turnos.
Importante ressaltar a importância do mediador, sendo nesta ocasião o
professor responsável pela composição da sala na localidade onde estão
inseridos os estudantes, cabe a este profissional emitir a frequência, atividades
e avaliações, manter a disciplina na sala de aula, e colocar os estudantes em
grupos para estudos e trabalhos na classe e fora da classe. É disponibilizado
pela instituição, aos mediadores, um curso de capacitação sobre o EMITec
cabendo aos mesmos qualificar-se para que os alunos tenham uma melhor
aprendizagem.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Ensino Médio com Intermediação Tecnológica - EMITec preconiza
uma prática pedagógica contemporânea, com a perspectiva da transformação
social, de forma real na interferência da realidade. É uma ação voltada à
sociedade de grande investimento tecnológico e relevância, tendo como
propósito eliminar a carência de oportunidade de ingresso ao ensino médio,
visto que parte expressiva da população baiana até então não possuem
escolas desse nível de ensino.

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação trouxe a
possibilidade

de

acesso

aos

instrumentos

que

fazem

com

que

o

ensino/aprendizagem chegue às localidades mais longínquas. Essa maneira de
educar tem tornado possível preencher a carência de grande parte dos
cidadãos que moram em áreas distantes e têm dificuldade de acesso à
educação convencional.
Desta forma, o método adotado tem mostrado chances de proporcionar
grade evolução humana e, consequentemente, qualidade de vida aos jovens
menos favorecidos do interior do estado da Bahia, atribuído ao modelo didático
pedagógico seguido que incorpora atividades escritas, lúdicas e de exercício
cidadão que melhora a junção dos vários tipos de inteligências ao conjunto de
ferramentas avaliativas do EMITec.
Por fim, considera-se que programa Ensino Médio com Intermediação
Tecnológica (EMITec) tem cumprido seu objetivo principal que é de assegurar
a jovens e adultos que moram em localidades remotas, onde não há escolas de
ensino médio, o ingresso, a permanência e a conclusão da educação básica.
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GT 5 - NOVAS PERSPECTIVAS EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.
O IFS E O PROFUNCIONÁRIO: UMA PERPECTIVA DE UM NOVO OLHAR PARA
A EDUCAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE.
Magna Cecilia Sobral Silva1
Anaclésia Maria Santos
RESUMO
O presente trabalho de pesquisa tem como principal objetivo vislumbrarmos um novo capitulo que surge na
história da educação no estado de Sergipe, com o surgimento dos cursos técnicos subsequentes na modalidade a
distância e semipresenciais, ofertados pelo Instituto Federal de Sergipe. Neste sentido, será apresentado uma
abordagem baseada em autores que discutem a temática, como também elucidar a importância de um novo lugar
na educação iniciado com do Programa Profuncionário. Neste sentido, é possível observar que incide uma nova
oportunidade de inclusão de qualificação técnica no mercado de trabalho na comunidade local. Assim sendo, a
relevância do trabalho está em possibilitar a visibilidade de novas oportunidades de qualificação a partir de
instituições públicas federais, como IFS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe) que
em 2012 torna possível a qualificação para a comunidade educacional de profissionais inseridos nas redes
municipais e estaduais de ensino, porém na sua grande maioria não possuem a certificação de nível técnico
associado as suas funções. Para tanto, a pesquisa é qualitativa, descritiva, exploratória, com use de uma
abordagem indutiva, associadas às ferramentas de técnicas e suplementares como: questionário e a pesquisa de
campo foram possíveis mensurar a importância dos novos cursos técnicos subsequente em: infraestrutura escola,
secretaria escolar, alimentação escolar e multimeios didáticos. As abordagens a partir dos questionários
previamente elaborados com questões abertas e fechadas, objetivando buscar as respostas às hipóteses levantadas
posteriormente durante a pesquisa bibliográfica e período de observação de cerca de 60 (sessenta horas), foram
relevantes no desfecho das discussões a cerca da temática proposta.
Palavras- chave: Profuncionário. Educação à distância. Inclusão. Cursos técnicos. IFS.

INTRODUÇÃO
O trabalho tem como foco da discursão o surgimento de cursos na modalidade à
distância, semipresencial, que passaram a ser ofertados pelo IFS, através do Programa
Profuncionário, aos servidores municipais e estaduais das instituições educacionais, que em
sua grande maioria encontram-se sem uma qualificação ou certificação técnica a cerca das
suas funções desempenhadas nas instituições a que fazem parte do quadro de colaboradores.
Desta forma, através deste trabalho, proporcionaremos a visibilidade e conhecimento da
1
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sociedade a cercadas ações e principalmente das novas possibilidades de qualificação em
novas modalidades para a comunidade sergipana.
A educação à distância (EAD) é uma modalidade de ensino que, através de
tecnologia,

aproxima

―virtualmente‖

alunos

e

professores

que

estão

distantes

―geograficamente‖. Não se sabe ao certo quando surgiu a EAD. Segundo Saraiva (1996), há
autores que encontram as origens dessa modalidade de ensino, na antiguidade, tanto na Grécia
como em Roma, nas correspondências entre mestres (filósofos) e discípulos distantes, ou nas
Cartas que os Apóstolos escreviam para as comunidades cristãs longínquas; para Neto (1995),
o início foi em 20 de março de 1728, quando a Gazeta de Boston publicou o anúncio da oferta
de um curso de taquigrafia por correspondência. Contudo, ainda segundo Saraiva (1996), o
desenvolvimento de ações institucionalizadas de EAD se dá a partir de meados do século
XIX, com a criação das primeiras escolas por correspondência destinadas, por exemplo, ao
ensino de línguas, a cursos de contabilidade ou de extensão universitária em países como a
Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e Suécia.
A educação a distância no Brasil se deu, em princípio, no final do século XIX. Mais
tarde, já no século XX, ela foi crescendo e alguns conteúdos passaram a ser ministrados
através de correspondências, pelo rádio e pela televisão, atingindo um grande número de
pessoas, mas o objetivo era alcançar um número cada vez maior, pois a finalidade é romper
fronteiras para levar conhecimento a todo aquele que precise e busque.
No que se refere ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe
(IFS), localizado na Avenida Gentil Tavares da Mota, 1166, Bairro Getúlio Vargas, na cidade
de Aracaju, estado de Sergipe; que é uma escola de ensino técnico profissionalizante da rede
federal de educação, com cursos que vão do nível técnico ao superior, a EAD está presente no
Curso Técnico em Administração. Para dar o suporte necessário aos alunos e a toda equipe de
docentes e colaboradores da EAD, foi criada a Diretoria de Educação a Distância (DEAD),
que hoje é representada pela Prof.ª MsC. Sandra Costa Pinto Hoentsch Alvarenga.
O Curso Técnico em Administração (CTA), na modalidade EAD, está vinculado ao
Programa de Cursos Técnicos Profissionalizantes oferecidos pelo IFS, que é um programa
gerenciado pela DEAD, em parceria com a Rede e-Tec Brasil, que foi lançada em 2007, com
a finalidade de desenvolver a educação profissional e tecnológica na modalidade de educação

a distância, ampliando e democratizando a oferta e o acesso à educação profissional pública e
gratuita no País. (MEC, 2011).
De acordo com Nunes (1994)
A educação a distância é um recurso de incalculável importância para
atender grandes contingentes de alunos, de forma mais efetiva que outras
modalidades, e sem risco de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos em
decorrência da ampliação dessa clientela atendida. (NUNES, 1994, s/p).

No sistema de trabalho organizacional temos alguns profissionais que fazem parte da
gestão, além do Diretor, gerente da Rede E-tec em sergipe, coordenador adjunto e
coordenadores de cursos e de tutoria para cada curso, também teremos um agente que possui
uma grande importância dentro do processo de aprendizagem e claro na acontecimento das
aulas, são os tutores: Tutor a Distância, que, assim como o Tutor Presencial, precisa,
preferencialmente, ter formação específica, como experiência em docência e ter domínio das
mídias que serão utilizadas em sala de aula. É ele quem faz as correções das atividades à
distância e as pontua. O tutor a distancia, dentre suas funções e responsabilidades estão: ter
autonomia para verificar, avaliar e pontuar as atividades postadas no AVA (ambiente Virtual
do Aluno), como, por exemplo, discussões, debates, fóruns, chats, pesquisas, etc., ele também
pode cobrar uma maior participação do aluno que por alguma razão não esteja muito presente
nas atividades online. O tutor presencial recebe todo o planejamento das disciplinas com todas
as orientações necessárias para desempenhar suas atividades em sala de aula, inclusive, recebe
o gabarito de todas as atividades pensadas pelo professor formador, bem como ocorre com o
tutor à distância que recebe o gabarito das atividades online, pois se entende que, se uma
atividade foi pensada por um, para ser executada por outro, todos os procedimentos e
explicações, inclusive as respostas de determinadas atividades, precisam estar devidamente
esclarecidas para que o planejamento seja obedecido.
Como dito anteriormente, em cada encontro presencial ocorre à transmissão da
teleaula de duas disciplinas concomitantemente. No primeiro horário, que vai das 8h às
10h00, ocorre a transmissão de uma disciplina, assistem ao vídeo com a aula, fazem as
atividades presenciais, recebem instruções do tutor presencial quanto à atividade da semana,
seja ela presencial ou a distância, discutem o tema do dia, etc., ou seja, o tutor, juntamente
com seus alunos, desenvolvem a aula de acordo com o que foi planejado pelo Professor

Formador; no segundo momento, das 10h20 às 12h, ocorre a transmissão da outra disciplina e
segue com o que fora planejado por esse segundo Professor Formador. Se não houver a
redução do tempo, não é possível obedecer ao planejamento de cada aula. No período da tarde
ocorrem novas sequencias de vídeos, dinâmicas e atividades (em grupo e individuais), das
13has 15h, no segundo momento das 15h20 as 17h encerrando-se as atividades, que ocorriam
de segunda a quinta, cada curso ocorria em um dia da semana.
Faz-se necessário ressaltar que para que para que houvesse sucesso na implementação
do Programa Profuncionário no estado de Sergipe, é fruto da parceria entre o IFS e a
Secretaria de Estado de Educação. Instituto e secretaria, estabeleceram um termo de
compromisso, visando à oferta do Profuncionário, portanto, oferecendo Cursos Técnicos à
distância, nas áreas de Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, Infraestrutura Escolar e
Multimeios Didáticos, integrantes da Área 21, Apoio Educacional aos servidores estaduais e
aos municipais, que já firmaram convênio com a Secretaria de Estado de Educação - SEED.
Sua vigência é de quatro anos, com inicio em outubro de 2012. Outro parceiro dentro foi o
IFPR (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná) disponibilizara o
material didático, ou seja, cooperação técnica.
Formaram-se nove polos nos municípios de Aracaju, Canindé, Capela, Estância,
Glória, Lagarto e Própria. O numero aproximado de alunos matriculados e frequentando
durante o ano de 2012 foi de 1.134, logo o programa pode proporcionar a esses servidores das
esferas municipais e estaduais uma qualificação, uma certificação de curso técnico
subsequente em uma instituição federal do estado, com reconhecimento do Mec. Esta
certificação para alguns pode contribuir para o plano de carreira.
1 REVISÃO DE LITERATURA
O tema escolhido para o desenvolvimento do presente artigo está associado ao que
sugere a autora, sendo assim, um assunto que se deseja provar ou desenvolver. Portanto, a
minha descrição é fruto de uma observação da pesquisa de campo e das bibliografias e autores
ao qual foi necessário pesquisar.
[...] A teoria é construída para explicar ou para compreender um fenômeno,
um processo ou um conjunto de fenômenos e processos (DESLANDES,
pág.17, 2011).

A opção pela temática se baseia pela orientação extraída da fala do autor SILVA
(2005), quando ele expõe a importância de se pensar um tema para conduzir uma pesquisa
acadêmica,
A escolha do tema de uma pesquisa, em um Curso de Pós-Graduação, está
relacionada à linha de pesquisa à qual você está vinculado ou à linha de seu
orientador. Você deverá levar em conta, para a escolha do tema, sua
atualidade e relevância, seu conhecimento a respeito, sua preferência e sua
aptidão pessoal para lidar com o tema escolhido. (SILVA, 2005, pág. 30).
No entanto, no que se trata do assunto educação à distância, os desafios são inerentes à
pesquisa, o próprio aluno possui receios e expectativas à nova metodologia que irá se deparar em sala
de aula e principalmente na impessoalidade do ambiente virtual e da não sequência de encontros
diários.
Desafios e obstáculos para implementação da educação à distância (EAD)
devem ser compreendidos como estímulo à busca de novos caminhos,
superação de modelos e rotinas já consolidados no ensino presencial e
exigem criatividade, maturidade na condução política, seriedade, paciência,
persistência, além da habilidade para trabalhar em equipe interdisciplinar.
Vencer esses desafios significa trabalhar a dimensão de um todo, que é um
sistema complexo, composto por um conjunto de peças interconectadas entre
si. (BRASIL, 2006, pág. 17)

Como já foi citado, no programa profuncionário os encontros semanais contam com a
mediação do tutor presencial, onde a interação deste ator é de suma importância junto ao
aluno, para que haja o levante de discussões e o que na pedagogia chamamos de chuva de
ideias, ou seja, a aproximação das ideias e das falas, objetivando um entendimento melhor a
cerca do que foi apresentado em sala de aula.
De acordo com Borba (2011),
A forma como cada aluno-professor interage em função de seu estilo de
aprendizagem, saltando de uma questão para outra ou focando e
aprofundando mais uma questão, interfere diretamente no papel do professor
que mesmo que queira não consegue ser o único responsável pela verdade
científica. (BORBA et al 2011, p.15).
Neste sentido, todos os autores e obras pesquisadas entram em consenso quando a questão é,
toda ação que venha promover o conhecimento e principalmente que prisma pela mudança de uma
condição socioeconômica a partir da qualificação do trabalhador ou servidor, seja ele da esfera publica
ou privada, serão acompanhadas de mudanças de hábitos e adoção de novos sistemas de aprendizados,
não indiferente ao seu tempo e momento.

Para o autor Adorno (2002), estas ações suscitam a racionalidade no homem, portanto,
Mesmo porque as forças da sociedade já atingiram tal grau de racionalidade
que todos poderiam fazer o papel do engenheiro ou do
empresário, torna-se irracional e imotivado que a sociedade invista na
preparação ou na confiança necessária para o cumprimento destas funções.
(ADORNO, 2002, pág. 26).

Segundo o Mec, o Profuncionário, programa de formação à distância para servidores
das escolas da educação básica, com participação dos centros federais de educação
tecnológica, possibilitará ao Ministério da Educação ampliar a oferta de vagas e levar o
programa a todos os estados e ao Distrito Federal.
2 MÉTODOS E TECNICAS APLICADAS NA PESQUISA
A pesquisa objetiva investigar, por meio de um estudo bibliográfico, onde o uso de
fichamentos, relatórios e questionários, serão ferramentas de subsidio para as discussões
propostas na pesquisa. Tais elementos foram utilizados durante toda a pesquisa de campo é
outra ferramenta importante no processo investigativo e de levantamento de dados,
principalmente por se tratar de uma pesquisa qualitativa e que utilizara do método de
abordagem indutivo. De acordo com Silva (2005, pág. 41-42), é necessário que você obtenha
os materiais considerados úteis à realização da pesquisa. Contudo, é preciso, então, localizálos, porque segundo o autor, o fichamento irá permitir: identificação das obras lidas, análise
de seu conteúdo, anotações de citações, elaboração de críticas e localização das informações
lidas que foram consideradas importantes. Embora ele sinalize para a importância da revisão
de literatura, afirmando que é fundamental que se realize, porque ela fornecerá elementos para
você evitar a duplicação de pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema (SILVA, 2005,
pág.30).
Contudo, a pesquisa bibliográfica, trouxe segurança na argumentação necessária à
discussão do problema e na construção do corpo do texto. Foram utilizados como fonte de
pesquisa sites, livros, artigos, teses e dissertações, decretos, leis e portarias. Os principais
resultados encontrados nos fizeram concluir que a linguagem na educação do surdo está sendo
relegada o segundo plano priorizando-se as tarefas metalinguísticas.
3 ANÁLISE E DISCUSÃO DOS DADOS COLETADOS

As tecnologias muitas vezes são disponibilizadas, mas o que rege os parâmetros
curriculares, leis de diretrizes e bases e até mesmo a constituição no que se trata de inclusão e
os meios ou tecnologias que devem ser utilizadas enquanto ferramentas que proporcionaram
facilitar os trabalhos. Contudo, o que se vivencia nas instituições e que No entanto, o que se
observa de fato é que não há inclusão propriamente dita, o que se vivencia é o acolhimento de
crianças que demandam de um suporte físico, tecnológico e principalmente humano, não visto
nas instalações da instituição de ensino público do municipal pesquisada e provavelmente nas
demais pertencentes ao quadro da rede municipal do munícipio estudado.
Os colaboradores das instituições e órgãos que administram a educação nos estados ou
municípios possuem no seu quadro institucional, colaboradores que vislumbram
conhecimento e qualificação. Neste sentido, o Programa Profuncionário surgiu para
minimizar essa situação de desigualdade de oportunidade de ganhar conhecimento, de poder
ter respaldo na sua atividade e responsabilidades exexutadas diariamente em seus locais de
trabalho. São pessoas que são apenas contam com sua experiência, mas lhes falta o
conhecimento e domínio da técnica, afinal um dos pilares da educação não é aprender a fazer
e fazer para aprender. Enfim, na pior das hipóteses esses colaboradores lidam com a falta de
preparação ou capacitação que auxilie na suas atividades proporcionando a condução das
mesmas a partir da experiência ganha com a vivência e o aprimoramento da técnica.
Entretanto, antes do advento Profuncionário, os gestores escolares podem contar com
um quadro de funcionários que se apropriaram de conhecimento técnico, do funcionamento e
administração das ferramentas de trabalho, de acordo com cada função especificidades. Na
prática para que o mesmo seja realmente incluído no que se trata de sistema educacional
escolar.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, a instituição pesquisa pode-se dizer que se enquadra ou soma-se aos
inúmeros exemplos que promovem ações pontuais que possivelmente mudaram o quadro
educação e social do estado, além de, também ocasionar um processo inclusivo para estes
colaboradores que ocupam cargos administrativos, poderem ser vistos como elementos
importantes na engrenagem institucional da educação.

Neste sentido, após a pesquisa na instituição supracitada, que os cursos da EAD ou
educação na modalidade a distância e semipresencial, surgem para mudar o atual contexto
educacional do quadro de colaboradores dos órgãos públicos no estado, pois sua proposta é
ofertar a formação técnica de nível médio a servidores dos quadros efetivos escolares.
Dessa forma, entende-se que o Programa profuncionário proporcionou significativa
contribuição para seu aprendizado dos que deles participavam no ano de 2012 (dois mil e
doze), pois permitiu que cerca de quase dois mil e duzentos servidores, interagissem usando
os conhecimentos adquiridos na práticas e associassem agora aos conhecimentos técnicos
adquiridos ao longo do curso.
Para Meister (1999), a educação a distância é um sistema dinâmico e eficiente, usado
largamente para atender às novas exigências de qualificação profissional: uma vez que os
indivíduos e suas organizações já estão sempre atualizando informações, pesquisando,
gerando novos conhecimentos, produzindo novos produtos e serviços e a educação a distância
responde muito bem ao conseguir conjugar uma multiplicidade de recursos pedagógicos e
tecnológicos, facilitando e flexibilizando o acesso, sem rigidez de horário e local, para
construção do conhecimento.
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RESUMO: A modalidade de ensino a distância, ao longo dos anos expandiu-se gradativamente, aliado a
novas tecnologias, sistema de informação e comunicação. Esse sistema trouxe flexibilidade, facilidades e
comodidade para alunos e professores, além de eliminar as distâncias geográficas existentes entre
estudante e instituição de ensino, através do uso de ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado.
Sendo assim, o objetivo desse estudo é mapear o número de matrículas em EAD divididos por tipos de
cursos, o número de matrículas em cursos regulamentados totalmente a distância oferecidos por nível
educacional, expor as ferramentas utilizadas para o compartilhamento de materiais educacionais, além das
ferramentas utilizadas para a comunicação e atendimento aos alunos e por fim verificar os formatos dos
materiais disponibilizados para os estudantes em dispositivos móveis nos cursos de EAD no ano de 2014.
Para realização desse estudo utilizou-se pesquisa descritiva com abordagem quantitativa. Os dados foram
coletados no site oficial da Associação Brasileira de Educação á Distância (ABED), através do Censo
EAD. BR- 2014/2015. Como resultado observou-se que o número de alunos matriculados a distância
aumentou gradativamente em 2014, o curso totalmente a distância que possui o maior número de alunos
matriculados é a graduação-tecnológico, a ferramenta utilizada com maior frequência para disponibilizar
materiais e haver contato com os alunos é o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, e o formato de
material mais utilizado pelos estudantes quando disponibilizados pelas instituições são textos e vídeos.
Portanto, concluiu que o sistema EAD possui várias matrículas e está intimamente ligado a tecnologia,
informação e comunicação.
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INTRODUÇÃO
No sistema de ensino existem duas principais modalidades, a educação
presencial e á distância. Na modalidade presencial, observa-se a necessidade da
presença física tanto do aluno quanto professor, já na modalidade á distância não é
necessariamente obrigatório a presença física em todos os momentos, mas sim virtual,
sendo utilizado nesse caso ferramentas tecnológicas em prol da informação e
comunicação.
O sistema EAD proporcionou além de outras contribuições, a inclusão
educacional de vários indivíduos que se encontram em situação desfavorável
geograficamente, tendo em vista, que inúmeros lugares do nosso país, não possuem
universidades, faculdades ou escolas em seus municípios, sendo assim, o método EAD
aliado á recursos tecnológicos e outros fatores, se tornou essencial no auxílio a correção
dessas desigualdades.
O Decreto Nº 5.622/2005, define em seu artigo 1º, que caracteriza-se a educação
a distância como modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos. Porém, seu § 1o informa que deverá ter
obrigatoriamente momentos presenciais para: avaliações de estudantes, estágios
obrigatórios, quando previstos na legislação pertinente, defesa de trabalhos de conclusão
de curso, quando previstos na legislação pertinente e atividades relacionadas a
laboratórios de ensino, quando for o caso (BRASIL, 2005).
Também percebe-se, que a educação a distância no Brasil, expandiu
gradativamente, tendo em vista que houve popularização da banda larga (internet),
aumento das ferramentas tecnológicas, aliado a flexibilidade da forma de estudo e ao
fator econômico, pois os cursos á distância geralmente possuem custo menor quando
comparado ao presencial (SCHINCARIOL, 2014).

Assim, o objetivo desse estudo é mapear o número de matrículas em EAD
divididos por tipos de cursos, o número de matrículas em cursos regulamentados
totalmente a distância oferecidos por nível educacional, expor as ferramentas utilizadas
para o compartilhamento de materiais educacionais, além das ferramentas utilizadas
para a comunicação e atendimento aos alunos e por fim verificar os formatos dos
materiais disponibilizados para os estudantes em dispositivos móveis nos cursos de
EAD no ano de 2014, conforme dados disponibilizados pela Associação Brasileira de
Educação á Distância (ABED), através do Censo EAD. BR- 2014/2015.

1 REVISÃO DE LITERATURA
Almeida (2012), assegura que nas últimas décadas a educação á distância
expandiu com as novas tecnologias, aliado aos meios de comunicação já existentes,
como correios, televisão e rádio. Com advento das novas tecnologias de informação e
tecnologia, houve maior oportunidade e facilidades no ensino do sistema EAD, com
isso várias instituições tanto de ensino quanto empresarial, passou a utilizar essa
modalidade de ensino, tendo em vista, a flexibilidade, comodidade, rapidez e agilidade
na interação e distribuição de conhecimento e material didático. Ainda, Almeida (2012,
p.6), afirma que:
Desde o século XIX, a educação a distância – EaD com o uso do
correio para transmitir informações e instruções aos alunos e receber
destes as respostas às lições propostas, funciona como alternativa
empregada principalmente na educação não formal. Posteriormente,
foi usada para tornar a educação convencional acessível às pessoas
residentes em áreas isoladas ou àqueles que não tinham condições de
cursar o ensino regular no período apropriado, associando o uso do
rádio como meio de emissão rápida de informações ao envio de
materiais via correios, o que imputou à EaD a reputação de educação
de baixo custo [...].

Por sua vez, Santos (2012), atesta que essa modalidade educacional é diferente
da que estamos acostumados, a EAD, traz consigo uma estrutura descentralizada
proporcionando nova experiências para os alunos e professores. Porém essa
metodologia é centrada no aluno, em sua autonomia, é ele que assume a direção do
processo de ensino-aprendizagem (SANTOS, 2012, p.20).
De acordo com Ministério da Educação e Cultura- MEC (2007, p. 10):
O desenvolvimento da educação a distância em todo o mundo está
associado à popularização e democratização do acesso às tecnologias
de informação e de comunicação. No entanto, o uso inovador da
tecnologia aplicada à educação deve estar apoiado em uma filosofia de
aprendizagem que proporcione aos estudantes efetiva interação no
processo de ensino aprendizagem, comunicação no sistema com
garantia de oportunidades para o desenvolvimento de projetos
compartilhados e o reconhecimento e respeito em relação às diferentes
culturas e de construir o conhecimento. Portanto, o princípio da
interação e da interatividade é fundamental para o processo de
comunicação e devem ser garantidos no uso de qualquer meio
tecnológico a ser disponibilizado.

Em relação ao material didático, o MEC (2007), orienta que tanto do ponto de
vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, deve ser confeccionado de acordo
com os princípios epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no projeto
pedagógico, para auxiliar a construção do conhecimento e mediar a interlocução entre
aluno e professor. A produção de material impresso, vídeos, programas televisivos e
radiofônicos, teleconferências, CD-Rom, páginas WEB e outros, para uso a distância,
atende a diferentes lógicas de concepção, produção, linguagem, estudo e controle de
tempo. Para atingir estes objetivos, é necessário que os docentes responsáveis pela
produção dos conteúdos trabalhem integrados a uma equipe multidisciplinar, contendo
profissionais

especialistas

em

desenho

instrucional,

diagramação,

ilustração,

desenvolvimento de páginas web, entre outros (MEC, 2007, p.13).
Neste sentido, o MEC orienta que os materiais sejam elaborados pelas próprias
instituições para o uso a distância, buscando sempre interagir as várias formas de
mídias, como materiais impresso, radiofônicos, televisivos, de informática de vídeo

conferências e teleconferências, dentre outros, sempre na perspectiva da construção do
conhecimento e favorecendo a interação entre os mesmos.
Desta forma, observa-se que a tecnologia e educação á distância estão
intimamente ligados, utilizando-se do avanço tecnológico e tecnologias da informação e
comunicação para expandir, levar conhecimento de qualidade á todas as pessoas em
qualquer lugar que se encontre, independentemente de barreiras geográficas.

2 METODOLOGIA
A metodologia utilizada para realizar este estudo foi pesquisa descritiva com
abordagem quantitativa. Os dados foram coletados no site oficial da Associação
Brasileira de Educação á Distância (ABED), através do Censo EAD. BR- 2014/2015.
Foram coletados dados referente ao número de matrículas em EAD divididos
por tipos de cursos, número de matrículas em cursos regulamentados totalmente a
distância oferecidos em 2014 por nível educacional, exposição das ferramentas
utilizadas para o compartilhamento de materiais educacionais, e para a comunicação e
atendimento aos alunos em 2014 e por fim os formatos dos materiais disponibilizados
para os alunos em dispositivos móveis nos cursos de EAD no respectivo ano. Os
resultados encontrados foram organizados em planilha para elaboração dos gráficos, por
meio do Microsoft Office Excel.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
De acordo com os dados divulgados pela ABED através do Censo EAD. BR
2014/2015, as matrículas em 2014 no sistema EAD nas 271 instituições consultadas na
pesquisa, totalizaram 3.868.706 registros. Conforme pode ser observado na Figura 1.

Figura 1- Distribuição das matrículas por tipo de oferta em EAD em 2014

Fonte: Censo ABED EAD/BR (2014/2015)

Desses 3.868.706 registros de matrículas, 519.839 (15%) matrículas se
encontram nos cursos regulamentados totalmente a distância, 476.484 (13%) em cursos
regulamentados semipresenciais ou disciplinas EAD de cursos presenciais e 2.872.383
(75%) em cursos livres.
Em relação ao número de matrículas em cursos regulamentados totalmente a
distância (519.839), oferecidos em 2014, observou-se que a maioria das matrículas se
concentram em cursos de graduação- tecnológico, como pode ser observado na Tabela
1.

Tabela 1- Número de matrículas em cursos regulamentados totalmente a
distância oferecidos em 2014 por nível educacional
Nível
Nº de matrículas
Ensino fundamental
640
Ensino médio
1.614
EJA fundamental
23.521
EJA médio
46.549
Técnico
60.177
Sequencial − formação específica
441
Sequencial − compl. de estudos
606
Graduação – bacharelado
67.591
Graduação – licenciatura
89.429
Graduação − bacharelado e licenciatura
34.004
Graduação – tecnológico
102.314
Pós-graduação: lato sensu-especialização
75.066
Pós-graduação: lato sensu – MBA
17.357
Pós-graduação: stricto sensu – mestrado
430
Pós-graduação: stricto sensu – doutorado
100
TOTAL
519839
Fonte: Censo ABED EAD/BR (2014/2015)

Diante desses dados observou-se que o curso de graduação modalidade
licenciatura ocupou a segunda posição na tabela em número de matrículas (89.429), e a
Pós-graduação: lato sensu-especialização (75.066), em terceiro. Isso demonstra que os
cursos totalmente a distância no Brasil, se tornou realidade concreta e extremamente
atrativo devido a flexibilidade e comodidade para acessar os conteúdos e aulas.
A Figura 2, apresenta as ferramentas utilizadas para o compartilhamento de
materiais educacionais com os alunos em 2014, verificou que do rol de ferramentas
disponibilizadas a maioria das instituições 244 utilizou o Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA, como instrumento para compartilhar materiais de estudo. AVA
são plataformas baseadas na web que oferecem ferramentas de apoio aos processos de
ensino-aprendizagem, tais como disponibilização de conteúdos, entrega de tarefas,
realização de atividades e interação entre os participantes (OLIVEIRA, CORTIMIGLIA
E LONGHI, 2015), como pode ser observado na Figura 2 abaixo:

Figura 2- Ferramentas utilizadas para o compartilhamento de materiais
educacionais com os alunos em 2014

Fonte: Censo ABED EAD/BR (2014/2015)

O serviço de e-mail/grupos de e-mail ocupou a segunda posição no ranking, 78
instituições utilizaram essa ferramenta como forma de compartilhamento de materiais
educacionais com os alunos em 2014. Diante desses dados conclui-se que a tecnologia
existente no mercado consumidor é extremamente importante na disseminação de
informações e materiais de estudo no sistema de ensino á distância no país.
No tocante as ferramentas utilizadas para a comunicação e atendimento aos
alunos em 2014, percebeu-se que o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, foi
unânime como ferramenta na comunicação com os alunos em 2014, 225 instituições
participantes da pesquisa utilizou o AVA como ferramenta como meio de comunicação
e atendimento com os alunos, seguida do e-mail por 193 instituições e fóruns com 119
instituições. Conforme pode ser observado pela Figura 3, abaixo:

Figura 3- Ferramentas utilizadas para a comunicação e atendimento aos alunos em 2014

Fonte: Censo ABED EAD/BR (2014/2015)

As ferramentas como Redes sociais, chat, listas/grupos de e-mail, SMS, outras e
VoIP, foram as apontadas pelas instituições participantes da pesquisa com menor uso,
na comunicação e atendimento aos alunos em 2014.
Em relação ao formato dos materiais disponibilizados para os alunos em
dispositivos móveis nos cursos de EAD em 2014, constatou-se que os textos são os mais
utilizados, em seguida os vídeos, depois imagens, aplicativos e outros. Conforme Figura
4, em seguida.

Figura 4- Formatos dos materiais disponibilizados para os alunos em
dispositivos móveis nos cursos de EAD em 2014

Fonte: Censo ABED EAD/BR (2014/2015)

Percebe-se que 71 instituições participante da pesquisa declarou utilizar os
textos como formato de materiais disponibilizados para os alunos em dispositivos
móveis nos cursos de EAD em 2014, 56 vídeos, 54 imagens, 23 aplicativos e apenas 7
instituições declararam utilizar outros tipos de formato de materiais em dispositivos
móveis nos cursos de EAD em 2014. Portanto conclui-se que a maioria das instituições
utiliza textos como material de estudo nos cursos EAD, tendo em vista, os dados
revelados no Censo ABED EAD/BR. 2014/2015.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do estudo realizado, percebeu-se que as tecnologias existentes são
extremamente importantes para o sistema de ensino a distância. Sem as novas
tecnologias, provavelmente o ensino EAD, não teria alcançado a dimensão que galgou.

Portanto, entende-se que o sistema EAD, evoluiu consideravelmente, assim
como o número de pessoas que optaram a estudar nesse formato, utilizando-se da
tecnologia em prol da qualificação profissional.
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EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA:
CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS
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RESUMO: O Brasil é um país com alto índice de desigualdade, que para ser
minimizado são necessárias políticas públicas que objetivam aumentar a escolaridade
da população. Neste estudo, destacou-se como uma das possíveis soluções para a
redução da desigualdade o incentivo a Educação à Distância (EAD), pois esta é uma
modalidade de ensino que possui um caráter democratizador do saber. Assim, o
presente artigo visa analisar os benefícios e as dificuldades que o programa de EAD
pode proporcionar aos profissionais da educação. Utilizou-se como metodologia a
revisão bibliográfica para que fosse possível abordar as limitações dessa modalidade
de ensino, num contraponto às suas qualidades e identificar os pontos positivos e
negativos, os desafios e as contribuições.
Palavras-Chave: Educação à distância - Brasil. Educação à distância - Desafios.
Tecnologias da Informação e Comunicação - Educação à distância.

INTRODUÇÃO
Melhorias no nível educacional de uma sociedade sempre foi pauta de
discussões, tanto do setor público quanto do privado. A partir da década de
1990, o tema foi aquecido no âmbito público brasileiro e passou a fazer parte
das estratégias para desenvolvimento do país, principalmente, no que tange à
educação

superior

(SARAIVA;

NUNES,

2011).

Confirmando

com

as

expectativas que a educação pode proporcionar, no nível de desenvolvimento
social e econômico de um país, Costa et al. (2011) alega que o Brasil somente
conseguirá melhorar sua posição no ranking do Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), diminuir as taxas de desemprego, aumentar a renda per capta,
entre outros, se o mesmo democratizar o acesso à educação superior, pois a
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educação é a peça-chave para o desenvolvimento das habilidades e do
conhecimento humano.
Freire (2008) destaca que a desigualdade se exibe de várias maneiras,
na área social, na distribuição de renda e na escolaridade, sendo que todas
estas estão fortemente interligadas, pois não se pode esperar igualdade de
renda em um país que apresenta muitos problemas sociais. Para conseguir
diminuir estes índices é necessário o ataque em diferentes frentes,
principalmente na educação.
Neste estudo, destacou-se como uma das possíveis soluções para a
redução da desigualdade, o incentivo à Educação à Distância (EAD), pois esta
é uma modalidade de ensino que possui um caráter democratizador do saber e
do conhecimento, criada com a finalidade de proporcionar meios adequados
para que as pessoas menos favorecidas possam participar e ter acesso á
educação (MORAN, 2012). Não há como negar que a modalidade de EAD é
avaliada como uma das alternativas para se atender às diferentes
necessidades de formação superior. Destaca-se que em alguns casos, constitui
a única forma de satisfação destas necessidades.
1 DESAFIOS DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
Com a incorporação das novas Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) e seguindo uma tendência mundial, a EAD, vista sob a
ótica da legislação brasileira está, atualmente, sendo tratada como uma política
de Estado, voltada à cobertura educacional do extenso território nacional. Para
o Brasil, país de dimensões continentais, é um caminho possível para a tão
almejada democratização da educação (MATIAS-PEREIRA, 2009).
Ressalta-se ainda que a sociedade globalizada, do final deste século,
experimenta inovações tecnológicas que se expõem com muita rapidez,
gerando significativa demanda por uma educação que possa acolher as
necessidades particulares de indivíduos que se preparam para ingressar e

interagir com este novo mundo. Em consequência, a prática de educação à
distância tem se mostrado muito eficaz como solução para o problema acima
exposto (MATIAS-PEREIRA, 2009; NAVES, 2008).
Tendo em vista o avanço no desenvolvimento das redes de
computadores, em especial da Internet, descortinou-se uma ampla gama de
recursos possíveis de serem utilizados para o treinamento e capacitação de
recursos humanos à distância (MALHEIROS et al., 2011).
A Internet também se apresenta como uma solução de baixo custo e
longo alcance para a implementação deste programa, pois a mesma retira duas
barreiras que se interpõe entre o aluno e a escola, a barreira temporal e a
geográfica. Barreiras estas, perfeitamente, possíveis de remoção no processo
de aprendizagem baseado em um ambiente de construção de conhecimento
(MATIAS-PEREIRA, 2009). Negroponte (2005) ressalta que a era da
informação e dos computadores nos mostra uma sociedade menos preocupada
com o espaço e o tempo.
A construção do conhecimento, conforme exposto acima, não requer
uma reunião física, mas um meio de transmissão de informações. Não importa
onde estão cada um dos participantes, nem o sincronismo de seus horários.
Basta que todos tenham acesso a essa nova tecnologia da informação
(NEGROPONTE, 2005). Segundo Moran (2012), isso proporciona, a jovens e
adultos, maneiras de se especializar em diversas áreas do conhecimento,
mesmo não havendo tempo hábil para dedicar-se exclusivamente aos estudos.
Neste contexto, vê-se a EAD como uma extraordinária ferramenta de
treinamento, permitindo às pessoas aprenderem de acordo com o seu próprio
ritmo e necessidades, sem restrições de lugar, horário ou plataforma
tecnológica.
O Ensino à Distância se baseia na possibilidade do professor planejar,
definir e executar suas ações de maneira separada às ações dos alunos.
Entretanto, é de fundamental relevância que a comunicação entre o professor e

o aluno seja facilitada por meios impressos, eletrônicos e mecânicos (MORAN,
2012).
Naves (2008) também observa a precisão de utilizar recursos advindos
da tecnologia de comunicação e informação para consolidação da Educação à
Distância. A EAD é uma possibilidade de democratização da Educação, pois o
Brasil tem uma área territorial enorme, a maioria das cidades do interior,
principalmente, as menores, não possuem instituição de ensino superior de
ensino presencial.
Segundo Torodov (2004), a distância é o grande desafio, mas não é
jamais a fronteira final da educação. Aquele que trabalha e não têm horários
compatíveis com os rígidos horários escolares, aquele que tem dificuldades
físicas de locomoção, aquele que quer criar seu próprio programa de estudo,
poderá receber, na educação à distância, a saída moderna e eficiente para
suas demandas. Portanto, o presente trabalho mostra-se importante por
incentivar investimentos nesta área, já que se abordará a importância desta
tecnologia, que possibilita a inclusão social, sob várias óticas.
Nesse sentido, levanta-se a seguinte questão norteadora para esse
estudo: Quais os benefícios e as dificuldades do programa de EAD?
O referido estudo visa analisar os benefícios e as dificuldades que o
programa de EAD pode proporcionar aos profissionais da educação, descrever
as características da EAD no Brasil e verificar a contribuição dos meios
tecnológicos no desenvolvimento desta modalidade.
2 METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão bibliográfica utilizando alguns dos mecanismos
de buscas de trabalhos científicos mais utilizados no ambiente acadêmico:
Google Acadêmico3, Scielo4, e Portal de Periódicos CAPES5.
3
4

http://scholar.google.com.br/
http://www.scielo.br/

Os descritores utilizados foram: EAD no Brasil, desafios da EAD e
tecnologias da EAD. Esses descritores foram usados com o objetivo de abordar
os desafios do Ensino Superior à distância no Brasil. A seleção de informações
consistiu em uma leitura mais aprofundada das partes que realmente
interessavam para o presente estudo.
3 EDUCAÇÃO, APRENDIZAGEM E ENSINO
Há um atrelamento de conceitos entre educação e aprendizagem, pois
não há educação sem que ocorra aprendizagem, e se não houver
aprendizagem, não haverá educação. Segundo Freitas (2012), o ensino e a
aprendizagem são conceitos, moralmente, neutros. Pode-se ensinar e aprender
tanto coisas valiosas, como coisas sem valor ou mesmo nocivas.
A aprendizagem é um procedimento que ocorre dentro do indivíduo.
Mesmo quando a aprendizagem é decorrente de um processo bem-sucedido, o
mesmo ensino que pode resultar em aprendizagem, em algumas pessoas,
pode ser totalmente ineficaz em relação a outras (FERREIRA, 2006).
Por

conta

disso,

e

da

ligação

conceitual

entre

educação

e

aprendizagem, tem havido autores que negam (contrariamente ao que afirma o
senso comum) que uma pessoa possa ser educada por outra. Segundo essa
visão, a educação, como a aprendizagem, de que ela depende, é um processo
que acontece dentro do indivíduo, e que, assim, só pode ser gerado pela
própria pessoa (FREITAS, 2012).
Pelo fato de estar se tratando de uma metodologia complexa e dinâmica,
que envolve as mais variadas técnicas e teorias para o seu desenvolvimento e
ainda em conformidade ao tratamento dado pelo próprio Ministério da
Educação, achou-se correto adotar o termo educação à distância. Além disso,
conforme foi colocado no início, o processo de aprendizagem em um ambiente
5
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de construção de conhecimento não prevê a existência personificada e distinta
de dois elementos dos três citados por Fonseca (2005), ou seja, o ensinante e
o aprendente. Quando se propõe a construir alguma coisa, como no caso o
conhecimento, não se pode pensar na possibilidade de simples passagem de
informações de um agente para outro.
3.1 DEFINIÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
A Educação à distância é definida por Moran (2012) como processo de
ensino/aprendizagem, intercedido por tecnologias, onde professores e alunos
estão separados espacial e/ou temporalmente. É ensino/aprendizagem onde
professores e alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem
estar conectados, interligados por tecnologias, sendo a internet, atualmente, a
principal.
Rodrigues (2008) destaca que se trata de um sistema tecnológico de
comunicação bidirecional, que troca a interação pessoal do professor e aluno
na sala de aula, pelo meio da ação sistemática e conjunta de diversos recursos
didáticos e o apoio de uma organização tutorial, proporcionando a
aprendizagem autônoma dos alunos.
Esclarece-se que organização tutorial é a estrutura criada para
acompanhar a evolução do processo de aprendizagem (RODRIGUES, 2008).
Para Naves (2008), a educação à distância é uma inovação educativa
que tem como fundamental finalidade gerar condições de acesso à educação
para todos aqueles que, por um ensejo ou outro, não estejam sendo acolhidos,
satisfatoriamente, pelos meios tradicionais de educação.
De acordo com Stair (2005), os primeiros enfoques conceituais
qualificavam a educação à distância de forma errônea, pois estabelecia uma
comparação de EAD com a educação presencial - também denominada
educação convencional - onde o professor (presente em sala de aula) é a
figura central. No Brasil, até hoje, muitos costumam seguir o mesmo raciocínio,

optando tratar a EAD a partir da comparação com a modalidade presencial da
educação.
Moore (2000) define EAD como a família de procedimentos de
instruções, onde as ações dos professores são executadas à parte das ações
dos alunos, incluindo situações continuadas que podem ser feitas, na presença
dos estudantes. A conversação professor-aluno deve ser promovida por meios
impressos, eletrônicos, mecânicos ou outros.
Aponta-se, ainda, a definição do Decreto n. 5.622, que estabelece as
diretrizes bases da educação nacional, referente ao ensino à distância: a
Educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização
de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e
professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos
diversas (BRASIL, 2005).
A modalidade do ensino à distância exige empenho, leitura e vontade do
aluno, aliado a um bom suporte didático, tanto no campo da informática e/ou
recursos audiovisuais de explanação dos conteúdos, quanto o suporte tutorial
(BELLONI, 2008).
3.2 EXPERIÊNCIAS PIONEIRAS EM EAD E SUA EVOLUÇÃO
Segundo Naves (2008), a primeira tecnologia, que permitiu a EAD, foi à
escrita, pois foi à primeira alternativa que permitiu as pessoas comunicarem-se
sem estarem face a face.
A invenção da escrita permitiu que as pessoas escrevessem o que,
antes, só podiam dizer, permitindo desta forma, o surgimento da primeira forma
de EAD: o ensino por correspondência.
As epístolas do Novo Testamento (destinadas às comunidades inteiras),
que possuem nítido caráter didático, são claros exemplos de EAD. Seu

alcance, todavia, foi relativamente limitado – até que foram transformadas em
livros (STAIR, 2005).
O livro é, com certeza, a tecnologia mais extraordinária na área de EAD,
antes do aparecimento das modernas tecnologias eletrônicas, especialmente,
as digitais. Com o livro (mesmo que manuscrito), o alcance da EAD aumentou
significativamente em relação à carta (NAVES, 2008).
Com o aparecimento da tipografia, entretanto, o livro impresso
aumentou, exponencialmente, o alcance da EAD. Principalmente, depois do
aparecimento dos sistemas postais modernos, rápidos e confiáveis, o livro
tornou-se o foco do ensino por correspondência, que deixou de ser epistolar
(por cartas) (GARCEZ; RADOS, 2012).
Alves (1998) destaca a Illinois Wesleyan University, como a primeira
Universidade Aberta no mundo, tendo iniciado em 1874 cursos por
correspondência. Landim (2007) menciona que a primeira instituição a fornecer
cursos por correspondência foi a Sociedade de Línguas Modernas, em Berlim,
pois, em 1856, a mesma iniciou cursos de francês, por correspondência.
Mesmo que possa haver divergências quanto à primeira instituição e ao
primeiro curso a distância, a bibliografia é unânime quanto à importância da
Open University, da Inglaterra, criada em 1969, como um marco e um modelo
de sucesso, que tem atuação destacada até hoje (ALVES, 1998; MOORE,
2000; LANDIM, 2007).
Segundo Liu (2012), o surgimento do rádio, da televisão e, mais
recentemente, o uso do computador, como meio de comunicação, vieram dar
nova dinâmica à educação à distância. Cada um desses meios adentrou um
novo elemento a EAD:
a) O rádio permitiu que o som (em especial a voz humana) fosse
levado a localidades remotas. Assim, a parte sonora de uma aula
pode, com o rádio, ser remotizada. O rádio está disponível desde o
início da década de 20, quando a KDKA de Pittsburgh, tornou-se a
primeira emissora de rádio comercial a operar;

b) A televisão permitiu que a imagem fosse, junto com o som, levada a
localidades remotas. Desta forma, agora, uma aula quase inteira,
conglomerando todos os seus componentes audiovisuais, pode ser
remotizada. A televisão comercial está disponível desde o final da
década de 40;
c) O computador permitiu que o texto fosse enviado ou fosse buscado
com facilidade em localidades remotas. O correio eletrônico permitiu
que as pessoas se comunicassem assincronamente, porém com
extrema rapidez. Mais recentemente, o aparecimento de "chats" ou
"bate-papos" permitiu a comunicação síncrona entre diversas
pessoas. E, mais importante, a Web permitiu não só que fosse
agilizado o processo de acesso a documentos textuais, contudo hoje
abrange gráficos, fotografias, sons e vídeo. Não só isso, mas a Web
permitiu que o acesso a todo esse material fosse feito de forma não
linear e interativa, fazendo o uso da tecnologia de hipertexto. O
primeiro computador foi revelado ao mundo em 1946, mas foi só
depois do surgimento de microcomputadores (por volta do final de
1977) que os computadores começaram a ser vistos como tecnologia
educacional.
A convergência de todas essas tecnologias em um só meio de
comunicação, centrado no computador, e, portanto, interativo, possibilitou a
realização de conferências eletrônicas, envolvendo componentes audiovisuais
e textuais (KUGELMASS, 2006).
No Brasil, Torres et al. (2010) apontam que, embora os primeiros
registros legais para a EAD datem da década de 1940, até a primeira metade
da 1990, a EAD era utilizada, principalmente, para cursos livres por
correspondência.
Do ponto de vista da formação de professores, em 1993, por iniciativa do
MEC, foi criado o Sistema Nacional de Educação à Distância, objetivando
potencializar, ampliar e articular as iniciativas fragmentadas já existentes na

área. Houve o envio de verbas federais diretamente às escolas, sem passar
pelos estados e municípios; a criação da Secretaria de Educação à Distância
(SEED), com o objetivo de administrar, regulamentar e impulsionar iniciativas
na área, em especial houve a instalação de uma TV em cada escola; a
melhoria e o envio de livros didáticos as escolas; os Parâmetros Curriculares
Nacionais para cada nível e modalidade de ensino; a implementação das
avaliações escolares e a premiação das melhores escolas (BRASIL, 2007;
TORRES et al., 2009).
O desenvolvimento da EAD, no Brasil, começa seu processo de
expansão a partir de 1996, quando a modalidade é legitimada para o ensino
superior, como foi exposto, anteriormente (BRASIL, 2005). Com base nas
regulamentações mencionadas, constata-se a legitimidade da modalidade de
Ensino à distância e seus amparos legais.
Esse ciclo vai desde a aprovação da LDBEN n. 9.394/96, até o ano de
2000. É caracterizado pela adoção da EAD pelas Universidades, uma vez que
essa Lei buscou tirar esta modalidade de ensino/educação da ilegalidade
(BRASIL, 1996a).
E com toda essa proliferação de programas de formação continuada de
professores, a Câmara de Ensino Superior (CES), do Conselho Nacional de
Educação (CNE) emitiu em 1998, o Parecer nº 908/98, com a finalidade de
deixar claras as condições em que os certificados emitidos pelas instituições
formadoras poderiam ter validade (FREITAS, 2012).
No mesmo ano, o governo federal passou a normatizar o artigo 63, 80 e
81 da LDBEN. O art. 80, da mesma, foi regulamentado inicialmente, e
estabeleceu alguns critérios para o credenciamento de instituições superiores,
que

quisessem oferecer

ensino/educação

na

modalidade

à

distância

(FREITAS, 2012).
O crescimento da Educação Superior, no final da década de 1990, bem
como a atuação da EAD é apontado por um crescimento constante, mas não
acelerado na ampliação de vagas e cursos presenciais. Nota-se que, já no

primeiro ano de credenciamento, houve um número expressivo de matrículas,
pois embora tenham sido autorizados apenas 10 cursos, tem-se um total de
1.682 matrículas nesta modalidade.
Essa legislação criou as condições materiais e políticas para que a EAD
migrasse dos cursos profissionalizantes, para as Instituições Superiores de
Ensino, pois com base no artigo 87, inciso IV § 4º, que estabelece que, até
2007, toda formação de professores deve ser oferecida em nível de
Graduação. As Instituições Superiores de Ensino, em parceria ou não com os
diferentes sistemas de ensino, começam a dispor de cursos de especialização
e de formação continuada de professores, para habilitar os professores da
Educação Básica, segundo as novas exigências da lei. E a EAD, por diferentes
razões, foi escolhida para suportar a formação inicial e continuada de seus
professores, dos diversos sistemas de ensino (MATIAS-PEREIRA, 2009).
E com base nas normas estabelecidas, no final da década de 90, mais
Instituições Superiores de Ensino passaram a ofertar cursos e disciplinas na
modalidade à distância. Além disso, em 2001, por meio da Portaria n. 2.253, de
18/10/2001, revogada pela Portaria n. 4.059, de 10 de dezembro de 2004, o
governo federal regulamentou o artigo nº 81 da LDB 9.394/96, permitindo
assim a coordenação de disciplinas, cursos e instituições de ensino
experimentais, na modalidade à distância, desde que obedecidas às
disposições legais da área (BRASIL, 1996a).
Essas ações e políticas provocaram um crescimento desenfreado da
Educação à distância no país. Percebe-se o crescimento no número de
instituições cadastradas, sempre superior a 125% por ano, tendo ampliado em
643% entre os anos 2000 e 2004. Porém, o maior destaque refere-se ao
número de matrículas, que era de menos de dois mil alunos (1.682), no ciclo
anterior e passa para a, impressionante marca, de quase sessenta mil (59.611)
matrículas, em um período inferior a cinco anos.
E até hoje, é visto que a modalidade EAD tem tido um desenvolvimento
muito significativo no Brasil, nos últimos anos. Com os recursos desta

modalidade, o ingresso à educação superior tem crescido, e em poucos anos,
o país contará com uma população mais escolarizada, algo impossível, apenas
com a modalidade presencial. Com a EAD, pode-se vislumbrar a inclusão
social, e muitas instituições educacionais têm se lançado neste desafio
(MORAN, 2012).
Desta forma, não há como negar que a modalidade de Educação à
distância, atualmente, é avaliada como uma das alternativas para se atender às
diferentes necessidades de formação superior. Ressalta-se que em alguns
casos, constitui a única forma de satisfação destas necessidades (MATIASPEREIRA, 2009).
3.3 TIC: A TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
A expressão Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) indica um
conjunto de recursos tecnológicos, usado para produzir e disseminar
informações; são ferramentas que possibilitam arquivar e manipular textos,
sons e imagens e que permitem que nos comuniquemos (CASTELLS, 2009).
Esse sistema de inovações inclui telefonia fixa e móvel, transmissão de
dados, sons, imagens e qualquer coisa que pensarmos que possa ser
digitalizada (via cabos, fibras óticas, antenas, satélites, computadores, internet
etc.) e não para de se expandir. Através das TIC, mudaram-se não somente as
formas de comunicação em geral, mas também as de produzir bens e serviços;
de comprar e de vender; de ensinar e aprender; de pesquisar; de se
manifestar; de protestar; de se fazer representar politicamente, enfim, de viver
(CASTELLS, 2009; LAQUEY; RYER, 2004).
Entretanto, Negroponte (2005) aponta o desenvolvimento das TIC, como
sendo um salto de qualidade de vida e modificação social. Para o autor, essas
novas ferramentas, desenvolvidas para integrar e convergir todas as
tecnologias existentes aproximam as camadas sociais, que foram antes
separadas pela evolução social nos tempos modernos.

Segundo Moraes (2012), as Tecnologias de Informação e Comunicação
contribuem de diversas maneiras para o desenvolvimento local, como:
a) Eficiente

partilha

e

exploração

de

recursos,

sejam

eles

computacionais sejam eles pessoas fortemente especializadas (por
exemplo, especialistas de administração de sistemas e redes,
especialistas de sistemas de informação), rentabilizando meios
materiais e humanos;
b) Acesso distribuído a sistemas de informação globais, eliminando-se,
desta forma, múltiplos carregamentos de dados e incoerências de
informação; o acesso distribuído permite, ainda, que agentes com os
mesmos privilégios de acesso tenham sempre a mesma visão sobre
os dados e informação, independentemente da sua localização;
c) Tele trabalho – o recurso a redes de alto débito viabiliza a utilização
remota de sistemas computacionais a partir de qualquer lugar e a
qualquer hora, flexibilizando os horários de trabalho e maximizando a
produtividade;
d) Tele reuniões e tele presença – as tecnologias da informação e
comunicação permitem, ainda, a utilização de sistemas de tele e
videoconferência, o que conduz a fortes poupanças de tempo e
dinheiro, já que são minimizadas as deslocações, conduzindo, ainda,
a uma maior interação entre agentes geograficamente distantes;
e) Constituição de interfaces entre entidades e os seus públicos alvo,
possibilitando, desta forma, a disponibilização de informação e de
serviços on-line aos cidadãos em áreas tão importantes como a
justiça, as finanças, a educação, a saúde, o lazer, a cultura, a
ecologia, a sustentabilidade, o turismo, a segurança, o emprego, a
interação com agentes locais, entre muitas outras.
Como visto acima, as TIC são utilizadas das mais distintas formas, na
indústria (no processo de automação), no comércio (no gerenciamento, nas
diversas formas de publicidade), no setor de investimentos (informação

simultânea, comunicação imediata) e na educação (no processo de ensino
aprendizagem, na Educação à Distância) (MORAES, 2012).
O

desenvolvimento

de

hardwares

e

softwares

garante

a

operacionalização da comunicação e dos processos decorrentes, em meios
virtuais. No entanto, foi a popularização da internet que potencializou o uso das
TIC em diversos campos (MORAES, 2012).
Através da internet, novos sistemas de comunicação e informação foram
criados, formando uma verdadeira rede. E, por meio do trabalho colaborativo,
profissionais distantes geograficamente trabalham em equipe. A troca de
informações gera novos conhecimentos e competências entre os profissionais
(MATTOS; CHAGAS, 2013).
Segundo Gatto (2010), uma das áreas mais favorecidas com as TIC é a
educacional. Na educação presencial, as TIC são observadas como
potencializadoras dos processos de ensino – aprendizagem. Além disso, a
tecnologia traz a possibilidade de maior comunicação entre as pessoas com
necessidades educacionais especiais.
As TIC representam ainda um avanço na educação a distância. Com a
criação de ambientes virtuais de aprendizagem, os alunos têm a possibilidade
de se relacionar, trocando informações e experiências. Os professores e/ou
tutores tem a possibilidade de realizar trabalhos em grupos, debates, fóruns,
dentre outras formas de tornar a aprendizagem mais significativa. Nesse
sentido, a gestão do próprio conhecimento depende da infraestrutura e da
vontade de cada indivíduo (GATTO, 2010).
Conforme foi abordado a EAD pode ocorrer através de diversos meios,
sendo a Internet, o mais utilizado, pelo fato de proporcionar o maior número de
recursos para comunicação tanto assíncrona quanto síncrona.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se, que a Educação à Distância não é uma modalidade recente, no
Brasil e no mundo, e que muitos são os investimentos que estão sendo
realizados, mas se considera que há muito, ainda, a ser feito. Vimos que,
inicialmente, era utilizado somente o material impresso, mas a tecnologia
permitiu desenvolver muito mais recursos, que só facilitaram a aprendizagem
dos alunos.
Durante a realização deste estudo, foi possível compreender que as
inovações para o ensino, trazidas pela Educação à Distância são visivelmente
responsáveis pela quebra de muitos paradigmas da área educacional, que
ainda é bem conservadora no Brasil. As principais delas estão relacionadas ao
uso da tecnologia para a transmissão de conhecimento. Pois, para muitos,
educar através de um vídeo ou tela, sem um contato físico entre professor e
aluno, não é válido. Porém, percebe-se que é possível disseminar uma
educação de qualidade, a partir do uso da tecnologia, desde que haja um
comprometimento de todas as partes envolvidas no processo, seja o aluno, o
professor e a instituição.
Um grande avanço para a modalidade à distância foi o surgimento de
sua regulamentação, tornando de forma igualitária todo o procedimento em
relação às instituições de ensino superior.
Neste contexto, foi possível perceber que as tecnologias aplicadas à
EAD proporcionam maior flexibilidade e acessibilidade à oferta educativa,
fazendo-as avançar na direção de redes de distribuição de conhecimentos e de
métodos de aprendizagem inovadores, revolucionando conceitos tradicionais e
contribuindo para a criação dos sistemas educacionais do futuro. Isso se dá
porque em um processo de EAD via Internet, têm-se três características
básicas que são decorrentes da natureza das tecnologias de comunicação que
são empregadas, pois possibilita que o aluno possa estudar a qualquer hora,
de qualquer lugar e no seu próprio ritmo.
Neste âmbito, ressaltou-se que o comparecimento a um determinado
local para frequentar um curso, acarreta em um deslocamento que nem sempre

é possível de se realizar, em função da distância, do tempo despendido, ou até
mesmo, do custo necessário para tal.
Em suma, pôde-se considerar que o Ensino à Distância traz inúmeras
contribuições, incluindo competências e habilidades essenciais para a vida de
quem escolhe essa modalidade de ensino.
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INOVAÇÃO: O CASO DA ESCOLA “X”, PARTICIPANTE DO PROJETO ALI
EM SERGIPE
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RESUMO:
A adoção de práticas inovadoras tornou-se temática de indiscutível relevância para as empresas que
desejam continuar no mercado, e a utilização de estratégias que tragam vantagem competitiva, fator
crucial para o seu desenvolvimento. Nesta perspectiva, cabe destacar as Micro e Pequenas Empresas
(MPEs), dentre elas as do ramo de Educação. O objetivo deste artigo é apresentar, através do estudo de
caso da Escola “X”, acompanhada pelo Programa ALI do SEBRAE, a importância da implantação e
utilização de um Sistema Integrado de Gestão Educacional, além de identificar e avaliar os resultados
desta inovação para a empresa. Acredita-se que a implantação do software é um mecanismo que
possibilitará ao empresário um maior controle dos setores que compõem a empresa; além de proporcionar
maior agilidade e rapidez no atendimento ao cliente enfoque no pensamento estratégico e no processo de
tomada de decisões com base na emissão de relatórios; diminuição do retrabalho e otimização do tempo.
A metodologia utilizada foi qualitativa descritiva, através da aplicação e análise do Radar da Inovação
(RI) na empresa e de entrevista com a empresária, a fim de adquirir informações complementares; além
de fundamentação teórica baseada no estado da arte das temáticas abordadas. Os resultados alcançados
foram satisfatórios e a empresa analisada serve de exemplo para tantas outras que desejam inovar e fazer
a diferença no mercado em que atuam.
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INTRODUÇÃO
No século XX, os ambientes organizacionais, em geral, apresentavam-se quase
sempre estáveis, com mudanças lentas e até mesmo imperceptíveis. Entretanto, no início
do século XXI, diversas alterações nos campos político, econômico, social e cultural,
imprimiram novas características a estes ambientes, pautadas principalmente no
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e no surgimento de perfis diferenciados e
competitivos tanto no aspecto estrutural, quanto no gerencial.
De acordo com Bueno, Leite e Pilatti (2004), alguns fatores impulsionam essas
mudanças, como por exemplo: a globalização, a maturidade de alguns segmentos, a
difusão das informações e o uso da tecnologia. Neste contexto, as organizações
influenciadas pelos ambientes que a circundam (global, especifico, externo e meio
ambiente), tiveram que adquirir uma postura diferenciada e inovadora.
Neste cenário empresarial contemporâneo, estão incluídas as Micro e Pequenas
Empresas (MPEs), impulsionadoras da economia do país, e responsáveis por, pelo
menos, dois terços do total das ocupações existentes no setor privado (SEBRAE, 2013).
De acordo com estudos do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE
(2013), no Brasil, são criados anualmente mais de 1,2 milhão de novos
empreendimentos formais. Desse total, mais de 99% são Micro e Pequenas Empresas e
Empreendedores Individuais (EI).
Como agente promotor da competitividade e do desenvolvimento sustentável
das MPEs, um dos principais objetivos do SEBRAE é melhorar os índices de
sobrevivência desses empreendimentos. Diversos projetos são criados constantemente
para que essa missão seja cumprida, dentre eles o Projeto Agentes Locais de Inovação –
ALI, concebido em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.
O objetivo do Projeto ALI é inserir a cultura da inovação nas MPEs. Os agentes
tem o papel de orientar os empresários a buscar soluções inovadoras que tragam
melhorias para seus produtos, processos e/ou serviços, além de acompanhar e monitorar
as empresas participantes durante dois anos. No estado de Sergipe, o projeto está no

Ciclo II, e dentre as empresas atendidas pelo ALI, estão as da cadeia produtiva de
Educação, foco deste artigo.
Durante o acompanhamento feito nestas empresas tornou-se perceptível que um
dos entraves para que a maioria delas inove se dá principalmente, por problemáticas de
uma Gestão Administrativa falha e por vezes, inexistente. Identificamos que o fato de
muitos empresários não enxergarem a escola como uma empresa leva-os à priorizar a
área pedagógica em detrimento da administrativa. Também pudemos identificar que a
maioria das escolas atendidas pelo Projeto ALI não possui software de gestão, e que as
suas informações são controladas manualmente e armazenadas em pastas.
Objetivando minimizar este entrave, uma das ações sugeridas é a implantação de
um Software de Gestão Educacional. Acreditamos que a implantação do software é um
mecanismo que possibilitará ao empresário um maior controle dos setores que
compõem a empresa; Além de proporcionar maior agilidade e rapidez no atendimento
ao cliente enfoque no pensamento estratégico e no processo de tomada de decisões com
base na emissão de relatórios; diminuição do retrabalho e otimização do tempo. Após a
análise dos dados apresentados, estas hipóteses serão comprovadas ou refutadas.
Sendo assim, o objetivo geral deste artigo é apresentar, através do estudo de caso
de uma das empresas acompanhadas, a importância, os principais entraves e os
benefícios advindos através da implantação de um Sistema Integrado de Gestão
Educacional, além de identificar e avaliar os resultados desta inovação.
O artigo está estruturado em 5 seções, incluindo a Introdução. Na seção 2 está
apresentado o referencial teórico abordando temas relativos á Inovação, os novos
paradigmas da educação, o perfil do gestor educacional e à Importância da implantação
de um Software de Gestão Educacional. Na seção 3, é apresentada a metodologia
utilizada para a elaboração do artigo. Já na seção seguinte, apresenta-se o do Estudo de
Caso que aborda os resultados advindos dos processos de implantação e utilização do
software na Escola “X”, participante do Projeto ALI.

1 INOVAÇÃO NO SETOR DE EDUCAÇÃO
Quando o assunto em pauta é inovação, cabe ressaltar que ainda existe a
necessidade de desmistificar alguns pontos relacionados principalmente ao seu conceito,
já que muitos indivíduos associam inovação apenas à tecnologia (SIMANTOB; LIPPI,
2003). De acordo com o Manual de Oslo (2005) a inovação é a implementação de um
produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um novo processo,
ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de
negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas.
Para Benedetti (2006), a inovação pode ser de produto, processo, serviço,
modelo de gestão que ocorram tanto na área técnica, quanto na administrativa, podendo
ainda, ser radical ou incremental. A inovação radical como o nome mesmo diz, é aquela
que traz algo totalmente novo, já a incremental é aquela que foca em melhoria de algo já
existente.
A busca pela inovação deve ser uma constante nas empresas que desejam crescer
e continuar competitivas, já que, é o único meio de se destacar na multidão. Um dos
caminhos que pode ser seguido pelas MPEs é incorporar a cultura da inovação no seu
dia a dia. No entanto, a implantação de uma mudança cultural tão profunda exige
tempo, dinheiro e compromisso. (GIBSON, SKARZYNSKI, 2008). Portanto, de acordo
com Botelho, Carrijo e Kamasaki (2007), para que as inovações sejam colocadas em
prática, é necessário que sejam traçadas estratégias que, nas MPEs, é normalmente
elaborada e executada pelo empreendedor a partir das suas experiências passadas e do
conhecimento que ele tem do ambiente no qual está inserido (MALDONADO, DIAS,
VARVAKIS, 2009; LONGENECKER et al., 2007). Sendo assim, é imprescindível que
o empresário esteja comprometido com todo o processo e analise os pontos fracos e
fortes da empresa antes de tomar as suas decisões (BENEDETTI, 2006; BOTELHO,
CARRIJO E KAMASAKI, 2007).
Com relação a inovação no setor educacional, Gadotti (2000) ressalta que alguns
temas serão bastante retratados, dentre os quais podemos citar: cidadania, planetaridade,
sustentabilidade, virtualidade, globalização, trandisciplinaridade e dialeticidade, além

dos 4 pilares da educação continuada (Lifelong Learning) terão forte influência na
educação contemporânea.
Quadro 1 - Pilares da educação continuada (Lifelong Learning)
Pilar
Aprender a
Conhecer
Aprender a Fazer

Conceito
Os indivíduos devem adquirir a capacidade de
minimizar o medo de enfrentar o novo;
Os indivíduos precisam desenvolver qualidades que
possibilitem uma maior interação nos seus
relacionamentos interpessoais
Ressalta-se a importância da empatia, o
Aprender a Viver
desenvolvimento da percepção e a participação em
Junto
projetos;
Aprender a Ser A aprendizagem precisa ser integral, sem negligenciar a
capacidade de cada indivíduo.

Fonte: adaptado de Gadotti (2000).

Para Libâneo (2001) os novos paradigmas da educação contemporânea estão
intimamente ligados à relação existente entre a sociedade do conhecimento e a
educação. Hoje as escolas, hoje, tem o papel de garantir o desenvolvimento das
capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais, pelo seu empenho na dinamização
do currículo, no desenvolvimento dos processos do pensar, na formação da cidadania
participativa e na formação ética (LIBÂNEO, 2001; AGUIAR, 2004). Portanto, é
preciso que a escola abandone concepções conservadoras de organização e gestão,
adotando formas alternativas, criativas no atendimento de seus objetivos sociais
(LIBÂNEO, 2001; GADOTTI, 2000).
Para Gadotti (2000), a escola deverá tornar-se um centro de inovação, criando
um movimento global de renovação cultural. Ele afirma que a escola deve ser como
uma bússola que oriente e possibilite o aluno pensar criticamente, tendo o educador
como um mediador, já que o discente é o sujeito da sua própria formação.
1.2 SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL INTEGRADO
Um Sistema de Gestão Educacional Integrado é caracterizado por um conjunto
de informações armazenadas e que serão compartilhadas entre um determinado grupo
de pessoas (AGUIAR, 2004). Apesar da resistência à mudança, é crescente o número de

gestores preocupados e conscientes da importância da implantação dos sistemas de
informação nas escolas (ALMEIDA; ALONSO, 2007; ANDRADE, 2014).
Para Masetto (2012), a tecnologia tem a importância de adequar e facilitar os
objetivos escolares seja no aprendizado ou mesmo na organização escolar. Portanto o
Sistema de Gestão vai muito além do que a simples implantação do software, que por si
só, não resolverá os problemas da empresa (MASETTO 2012). É indispensável que
haja uma relação constante entre a tríade TIC (Tecnologia Informação e Conhecimento)
e a implantação do Sistema de Informação (SI) nas organizações. Para entender a tríade
TIC é imprescindível analisar as dimensões: informação, tecnologia e comunicação nas
organizações educacionais (MAURÍCIO, 2005).
Ainda de acordo com Maurício (2005), os sistemas de informação são formados
por componentes físicos e lógicos que servem de suporte ao manuseio da dimensão
informação. Neste contexto, é importante que a escola comporte-se como uma empresa
que sobrevive de informações. Ressaltando que estas informações devem ser
gerenciadas e utilizadas da melhor maneira possível para que a qualidade seja mantida e
as eficiência e eficácia sejam alcançadas (MAURÍCIO, 2005; ANDRADE, 2014).
As dimensões tecnologia e informação estão diretamente associadas. Deste
modo, se a escola possuir um sistema de informações que possibilite o compartilhar a
informação, seja de fácil manuseio, confiável e que possua um suporte tecnológico
adequado, terá uma excelente fonte para a tomada de futuras decisões. Lembrando que,
para o sistema funcionar corretamente, três fatores devem estar diretamente
interligados: o elemento material (máquinas), o imaterial (conhecimento) e o elemento
humano (MAURÍCIO, 2005).
As escolas então são organismos que estão em constante interação com o meio,
recebendo dele influência e concomitantemente influenciando-o também. As
organizações educacionais exigem dos gestores educacionais uma postura proativa,
empreendedora que traga retorno positivo para a empresa através da quebra de
paradigmas e da capacidade de adaptar-se continuamente através da implantação de
inovações (BUENO, LEITE e PILATTI, 2004). Deste modo, cabe a esses profissionais,
harmonizar a relação com esses ambientes; melhorar processos e serviços; atrair, manter

e surpreender clientes, gerar lucratividade e se manter no mercado altamente
competitivo (MACHADO, 2013).
Para portar-se de maneira inovadora é imprescindível que esses profissionais
despertem para a importância de participarem de capacitações contínuas e
principalmente, que apliquem na prática os conhecimentos adquiridos (ANDRADE,
2014). Em suma, que desenvolvam habilidades e competências que os preparem para a
resolução dos diversos problemas que se apresentam no cenário contemporâneo.
Carvalho, Mello e Alegre (1998) corrobora com este pensamento e afirma que para
atender as exigências do novo mercado é imprescindível que esses os profissionais
sejam capacitados constantemente e acima de tudo, possuam uma postura proativa e
inovadora.
2 METODOLOGIA
O presente estudo se caracteriza como qualitativo de natureza descritiva com a
utilização do método de estudo de caso único. Um estudo descritivo faz com que o
pesquisador conduza a pesquisa descrevendo cuidadosamente o fenômeno observado
(NEUMAN, 1997). Porém, Saunders, Lewis e Thornill (2000) lembra que no estudo
descritivo, não basta apenas descrever, deve-se destacar conclusões, com uma analise de
avaliação dos dados e sintetizar as ideias.
Stake (2000) afirma que o uso de um único caso é apropriado: para testar as
proposições de uma teoria; quando o caso é raro ou extremo; quando o caso é revelador,
ou seja, quando ele permite o acesso a informações não facilmente disponíveis. Assim,
a justificativa da escolha do caso se deu pela identificação do caso como de sucesso no
contexto do programa ALI, bem como na implantação do sistema de gestão educacional
como ação de inovação empresarial.
O referente artigo apresenta os resultados obtidos através da aplicação do Radar
da Inovação (RI) na Escola “X” no mês de junho de 2012. A fim de coletar informações
complementares, utilizou-se das técnicas da observação e da entrevista semi-estruturada
relativa ao tema proposto. Yin (2005) afirma que a entrevista é uma das mais
importantes fontes de informações para um estudo de caso, devida a flexibilidade de

esclarecer as questões, possibilitando a avaliação de uma linguagem não verbal dos
entrevistados.
O Radar da Inovação (RI) é um instrumento aplicado pelo Agente Local de
Inovação na empresa. O RI possui 13 dimensões (apresentadas no quadro 1), com 42
perguntas, a partir das quais podemos analisar os aspectos de gestão empresarial e
gestão da inovação da empresa. A metodologia utilizada pelo Radar da Inovação é um
escore que varia entre 1, 3 e 5. O 1 significa que a empresa é pouco inovadora, o 3 que
ela está no caminho da inovação, e o 5 que a empresa é inovadora sistêmica.
Após analisar os dados do RI e identificar a prioridade da Escola, contratou-se
contratada uma consultoria para a implantação de um software de gestão e seguiu-se o
processo de implantação, detalhado no subtópico 4.3 deste artigo. Posteriormente, em
fevereiro de 2013, fez-se uma entrevista semiestruturada, “técnica utilizada em campo
[...] eficaz para o recolhimento de dados fidedignos para a elaboração de uma pesquisa”
(GONÇALVES, 2005, p.71). Com essa entrevista, foi possível analisar como ocorreu o
processo de implantação deste software na Escola “X” e o impacto da sua utilização na
empresa.
As questões tratadas no diagnostico do Radar da inovação (RI) e no roteiro de
entrevista estão de acordo com os objetivos específicos do artigo. Tais objetivos são
bases para as categorias e elementos de analise descritas a seguir:
Quadro 2 – Categorias e elementos de analise
Categorias Analíticas
Perfil da empresa caso de
sucesso

Analise do grau de inovação da
empresa
Implantação do software de
Gestão Educacional Integrado

Elementos de Análise
Descrição da empresa
Tempo de atuação
Estrutura física e abrangência de atendimento
Propensão a inovar
Grau de inovação da empresa
Dimensões em destaque
Dimensão de processos relacionada a implantação do software
Etapas da implantação do software
Processos de Implantação
Utilização do Software de Gestão Educacional

Fonte: Elaboração própria

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
3.1 Perfil da Empresa
A Escola “X” (a empresa será assim denominada) está localizada no município
de São Cristóvão, área de abrangência da Grande Aracaju, no estado de Sergipe. A
empresa atua no segmento de educação desde 2002, possui 13 funcionários e
atualmente, oferece até o 5º ano. A Escola aderiu ao Projeto ALI em junho de 2012, e
foi a primeira empresa a contratar a consultoria de Software de Gestão Educacional
utilizando o subsídio.
A vontade de inovar é uma constante na empresa “X”, fato este que pode ser
confirmado através do perfil da empresária, que demonstrou ser bastante
empreendedora e inovadora. No entanto, até então, a inovação é uma prioridade da área
pedagógica, a exemplo de quando ela rompeu com o método tradicional que até então a
escola trabalhava para trabalhar com Projetos Temáticos.
A empresária mencionou como entraves à inovação na empresa, a resistência da
própria comunidade às mudanças, a escassez de recursos financeiros e a dificuldade de
conseguir financiamentos. Sendo assim, a empresária encontrou no projeto ALI, uma
chance de prosseguir no caminho da inovação com o suporte especializado. Lembrando
que ao contratar as consultorias disponíveis, o SEBRAE subsidia 80% do valor do
projeto e a empresa, apenas 20%.
3.2 Análise do Radar da Inovação da Escola “X”
A análise dos dados obtidos através da aplicação do Radar da Inovação na
Empresa “X” possibilitou traçar o perfil da empresa, mensurar o grau de inovação em
que ela se encontrava e identificar as oportunidades de melhoria que poderiam ser
implantadas a fim de torná-la mais inovadora..
Na análise do diagnóstico a empresa destacou-se nas dimensões Plataforma,
Marca e Rede. Porém, o destaque nestas dimensões não impede que ações específicas
sejam traçadas para que o escore seja alavancado. Por outro lado, o resultado do
diagnóstico também apontou a conveniência de estruturar um Plano de Ação para a

melhoria do processo de inovação, especialmente nas dimensões Oferta, Clientes,
Relacionamento,

Agregação

de

Valor,

Processos,

Organização,

Cadeia

de

Fornecimento, Presença, e Ambiência Inovadora.
Quadro 3: Grau de Inovação da Escola “X”

Fonte: Radar da Inovação aplicado na empresa.

Conforme o quadro apresentado, podemos analisar que a empresa alcançou
escore global da empresa de 2,1, o que indica que a empresa está buscando trilhar o
caminho da inovação. Cabe ressaltar que na Escola “X”, a maioria das dimensões possui
escore 2 ou abaixo de 2.
Dentre as dimensões constantes no RI, neste artigo priorizou-se a dimensão
Processo, especificamente a questão 24. Esta dimensão possui 6 questões nas quais são
analisadas as práticas ou ações que trazem diferenciação para a empresa e
consequentemente, aumenta o seu poder competitivo. Dentre os pontos tratados
podemos citar: modificações nos processos da empresa, adesão a novas práticas de
gestão, certificações, implantação de softwares de gestão, além da utilização de práticas
sustentáveis que minimizem os impactos ambientais.
O item 24 da dimensão Processos versa a utilização, ou não, de Softwares de
Gestão. Nesta questão analisa-se se a empresa adotou algum software para a gestão
administrativa ou da produção com o propósito específico de ganhar diferenciação. Com

relação à análise deste item no RI da Escola “X”, percebeu-se que os dados pedagógico
e financeiro da empresa ainda eram controlados manualmente. Sendo assim,
identificamos que a prioridade da empresa seria a aquisição de um Sistema de Gestão
Educacional Integrada, ação que alavancaria a dimensão processos e que seria uma ação
de inovação para a empresa à medida que os dados passariam a ser armazenados e
analisados via sistema.
3.3 A Implantação do Software de Gestão Educacional Integrado na Escola “X”
O processo de implantação de um Software de Gestão Educacional, requer
alguns pontos que devem ser analisados. Maurício (2005), fornece algumas
características que um sistema eficiente deve possuir. Para o autor, é imprescindível que
o sistema implantado seja integrado (possuía, no mínimo, os módulos pedagógico e
administrativo-financeiro), e o mais importante, seja em rede, ou seja, todas as
informações devem ser pensadas conjuntamente, para que todos possam utilizar a
mesma base de dados. Além disso, ele destaca que é interessante que a escola possua
um profissional capacitado para operar o sistema.
Como a aquisição do Software de Gestão Educacional Integrado foi identificada
como prioridade da Escola “X”, esta demanda foi encaminhada ao SEBRAE, e a
empresa recebeu a visita de uma empresa credenciada pelo SEBRAE para prestar esta
consultoria através do SEBRAETec.
A seguir, estão descritas as 8 etapas do processo de implantação do Software na
Empresa “X”, desde o diagnóstico até a entrega dos serviços alcançados. Este processo
teve duração de aproximadamente 3 meses. Ressaltando que, a empresa contratou
apenas os Módulos Secretaria (em que são armazenados os dados de alunos e dos
professores), e Contas a Receber (no qual é feito o controle financeiro da empresa), pois
foram estas as suas necessidades imediatas.

Quadro 4: Etapas da implantação do software na Escola “X

Fonte: Elaboração própria baseando-se na Proposta apresentada à empresa pela
Consultoria.

Conforme podemos perceber através do quadro apresentado, o processo de
implantação deve ser bem planejado e desenvolvido aos poucos, de acordo com a
análise do cliente. Lembrando que, a consultoria prestada à Escola “X” teve como
principal objetivo, melhorar os processos de tecnologia através da implantação,
treinamento e manutenção do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica.

3.4 Análise dos Processos de Implantação e Utilização do Software de Gestão
Educacional na Escola “X”
O processo de implantação do software possui pontos positivos e negativos.
Entre os diversos pontos positivos da implantação do software, citamos que a utilização
de um sistema de informação digital possibilita redução de custos, diminuição de
papéis, a disseminação de informações defasadas é evitada e as informações são
transmitidas com maior rapidez. Como ponto negativo, identificamos que nem todos os
indivíduos possuem acesso a essa tecnologia, o que desemboca no chamado infoanalfabetismo ou cyber-analfabetismo (MAURÍCIO, 2005).
Baseando-se em material coletado na entrevista feita em fevereiro de 2013, foi
elaborado o quadro 3 demonstrando os pontos fortes e os pontos fracos identificados
pela empresária da Escola “X”.
Quadro 5: Análise dos Processos de Implantação e Utilização do Software pela Escola
“X”

Fonte: Elaboração Própria (2013)

De acordo com o gráfico, concluímos que na visão da empresária, os pontos
positivos são preponderantes aos negativos. A seguir são feitas algumas considerações
sobre cada ponto apresentado:

Dados Consolidados em apenas um Sistema: A empresa não possuía software
e o controle era feito totalmente manual. O sistema possibilita que os dados dos alunos,
que antes eram condensados manualmente, sejam armazenados diretamente no sistema,
desde o cadastro com a solicitação de documentações, até notas e declarações. A
empresária acrescentou que através do sistema conseguiu exigir dos pais toda a
documentação necessária para a matrícula, além da quitação dos débitos, ao alegar que
ocorre um travamento do sistema caso falte algum documento ou o cliente esteja em
débito. Outro ponto ressaltado pela empresária é que através da aquisição do software a
empresa tornou-se mais competitiva e com maiores eficiência, rapidez e qualidade no
atendimento prestado aos seus clientes;
Segurança Financeira: Não existia controle financeiro na empresa. Segundo a
empresária, no sistema pode ser feito o controle de entradas e saídas (fluxo de caixa) e
através dos relatórios financeiros disponíveis, poderá ser mensurado o lucro da empresa.
Ainda neste ponto, a empresária ressaltou que a utilização do sistema trouxe uma maior
credibilidade, pois no ato da matrícula é preenchida a ficha individual do aluno com
dados importantes que até então a escola não coletava, além de serem emitidos o
contrato e o carnê do cliente com prazos, descontos (para estimular o pagamento até o
vencimento) e juros (para inibir os maus pagadores) pré-estabelecidos. Todos os
documentos emitidos via sistema possui a logomarca da empresa, o que possibilita uma
maior organização.
Assistência Remota: A empresa de consultoria não possui filial em Sergipe e
por isso após o treinamento, que segundo a empresária poderia ser um pouco maior, a
manutenção é feita através da assistência remota. No início a empresária disse que
demonstrou resistência e tinha vergonha de solicitar o serviço remoto. Porém com o
passar do tempo, a empresária sentiu necessidade de ajuda com o sistema e ficou muito
satisfeita com a presteza e a rapidez no atendimento (via Skype, telefone e Facebook).
Segurança no Armazenamento das Informações: A empresa de consultoria
oferece duas opções para armazenamento dos dados: em equipamento local ou na
chamada “nuvem”. A empresária optou pela segunda opção, e todas as informações da
escola estão armazenadas na web. Além da segurança do armazenamento das

informações (a empresa de consultoria faz backup diários), a empresa não despendeu
recursos para adquirir computadores, caso o sistema fosse local. No entanto, cabe
ressaltar que a escola precisa estar conectada à internet para ter acesso ao sistema, fator
sinalizado como negativo pela empresária.
Emissão de Relatórios: O sistema disponibiliza diversos relatórios, inclusive
customizados, para que a empresária possa tomar as melhores decisões.
Facilidade de Manuseio do Sistema: Apesar de preferir que o tempo de
treinamento presencial fosse maior, a empresária informou que o sistema é bastante
intuitivo e, além disso, a empresa de consultoria disponibiliza um tutorial de utilização
do sistema. Ressaltamos que a empresária disseminou o conhecimento adquirido ao
capacitar suas colaboradoras para utilizar o sistema.
Possibilidade de Acrescentar Módulos: O sistema oferece a possibilidade de
se adaptar à realidade da empresa. A empresária inclusive, manifestou interesse de,
futuramente, adquirir outros módulos, a exemplo do contas a pagar.
A empresária reconhece que possui uma excelente ferramenta nas mãos, mas
que ainda não utiliza todos os recursos oferecidos. Ela ressaltou que, como não possuía
sistema antes, o processo de migração dos dados dos alunos foi bastante demorado,
além do agravante do período conturbado que a implantação foi feita (entre o final do
ano letivo e o início das matrículas). No entanto, ela comprometeu-se a aproveitar tudo
o que o sistema oferece para continuar a se desenvolver e a se consolidar no mercado.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, e de acordo com a revisão bibliográfica e o estudo de caso
apresentado, podemos concluir que é notória a necessidade das instituições escolares
adquirirem um sistema de gestão que possibilite o armazenamento de informações. Vale
ressaltar o papel do gestor como um facilitador e promotor do compartilhamento de
informações, para que elas sirvam como fonte real de tomada de decisão, e não apenas
como registro de sistema.
Através da análise dos dados confirmamos a hipótese apresentada de que a
implantação e utilização adequada de um Software de Gestão Educacional Integrado

possibilita um maior controle das informações pertinentes empresa, além de
proporcionar maior agilidade e rapidez no atendimento ao cliente e mais tempo para o
gestor educacional pensar estrategicamente com base nos relatórios disponíveis.
Porém, cabe ressaltar que outros resultados, não pensados inicialmente, surgiram
no decorrer da análise da Escola “X”, como por exemplo, os resultados demonstraram
que o posicionamento da empresa (maneira como a marca é vista no mercado) foi
alavancado através da aquisição do software, pois a escola passou a ser vista como
moderna pela comunidade.
Algumas limitações foram encontradas para a elaboração do estudo de caso,
sendo que a maior delas foi o número limitado de escolas que estavam em um estágio
avançado da implantação do software e que possibilitassem a mensuração dos
resultados. Outra restrição está relacionada à influência do ambiente externo (final de
ano letivo, período de matrículas e Carnaval) o que retardou a efetiva utilização do
software na empresa e a concepção e finalização do estudo de caso.
Apesar dos entraves encontrados, os resultados alcançados foram satisfatórios e
a empresa analisada serve de exemplo para tantas outras que desejam inovar e fazer a
diferença no mercado em que atuam. Lembrando que, o todo é muito maior do que a
simples soma das partes e que o equilíbrio entre as áreas pedagógica e administrativa
deve ser priorizado.
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A IMPORTÂNCIA DAS TIC COMO FERRAMENTA DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Aldeci dos Santos;
Carlos Alberto de Vasconcelos.

RESUMO
O advento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), reavivou as práticas de Educação a
Distância (EaD), devido a flexibilidade do tempo e a quebra de barreiras espaciais. Sendo assim, este
resumo discute abordagens usuais da EaD, destacando o uso das TIC para o desenvolvimento do processo
educacional com suporte de ambientes digitais interativos e alternativas metodológicas frente à postura e
o papel do professor- tutor e do aluno da EaD. Como metodologia, além de nossa experiência nesta
modalidade de ensino, utilizou-se referenciais teóricos como, Almeida (2002), Prado e Valente (2002),
Moraes (1997), Kenski, (2003), Levy (2001) e outros. Desta forma, espera-se que as leituras expressas
conduzam a reflexões e favoreçam maior compreensão das formas de utilização das tecnologias no
processo de ensino e aprendizagem, bem como que o uso das diversas interfaces contribua para o
aprimoramento do processo educacional com interatividade nesta sociedade contemporânea, tecnológica e
globalizada, na qual apresenta como característica fundamental em todos os setores a inserção e revolução
das tecnologias, em especial na educação.

Palavras-chave: Educação à distância. Aprendizagem. Ambientes digitais.

INTRODUÇÃO
A educação existe em diversas sociedades, apesar de não haver forma única nem um
único modelo para a mesma; ela está difusa em todas as sociedades. Mesmo em
comunidades onde não há um sistema centralizado de governo, escolas e ensino
especializado formal, a educação e a aprendizagem estão presentes. Desta forma, a
Educação é vista como promoção do desenvolvimento de todas as dimensões da natureza
humana. Desde a entrada em vigor da lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em
1996, o processo educativo tem se modificado com o passar do tempo, ocasionando
mudanças relacionadas à temática.
De Acordo com PETERS, (1973: p.157). A separação professor/estudante e o uso
de meios técnicos com elementos essenciais da Educação a distância (EaD) vão além de
examinar, os modos de organização dos sistemas e sua estrutura didática que, segundo ele,
pode ser mais entendida a partir de princípios que regem a produção industrial,
especialmente os de produtividade, divisão do trabalho e produção de massa. Para avaliar a
qualidade do EAD pela Internet, devemos levar em consideração diversos fatores, como
quantidade e a qualidade da relação de modalidade EaD, e imprescindível analisar o aluno
para qualidade do curso, e se ele vai ao encontro de sua expectativa e se está satisfeito com
o conteúdo que lhe e oferecido.
1.1 Educação a distância
A modalidade de ensino a distância tem como suportes o computador, a web e as redes
locais, que são constituídas pelo espaço cibernético, ambiente virtual de aprendizagem no
qual apresentam uma comunicação direcional que permite interações individuais e coletivas
entre todos envolvidos no projeto educativo. Além disso, é possível ter acesso a
conferências por computador, bancos de dados, correio eletrônico, bibliotecas virtuais,
conteúdos digitalizados em diversas mídias onde circulam discursos pedagógicos. De
acordo com Moraes, (2001) “na rede flutuam instrumentos privilegiados de inteligência
coletiva, capazes de gradual e processualmente fomentar uma ética por interações,
assentada em princípios de diálogo, de cooperação, de negociação e participação”. Peters,
(1983:p. 111) discorre que:
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Estudo a distância é um processo racionalizado (envolvendo a definição de
trabalho) de fornecer conhecimento que (tanto como resultado da aplicação) de
princípios de organização industrial, quanto pelo uso intensivo da tecnologia que
facilita a reprodução da atividade objetiva de ensino em qualquer escala, permite
o acesso aos estudos universitários um grande número de estudantes
independentemente de seu lugar de residência e de ocupação.

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) pode ser considerado como um
“dispositivo” de comunicação, mediação de saberes, de formação mediada, apesar do termo
dispositivo não pertencer à área de educação e comunicação. De acordo com Peraya,
(2000), o dispositivo se constitui como uma instância, de um lugar social de interação e de
cooperação com, intenções de funcionamentos e modos de interação próprios.
A produção de uma nova paisagem educativa em ambiente virtual precisa enfrentar
um conjunto de variáveis dentre elas as novas configurações onde espaço e tempo pode
ampliar a distância entre professores e aprendizes e gerar a tão frequente evasão. Por outro
lado, estudos sinalizam que o ambiente virtual poder gerar aproximações e uma
convivência tão próxima quanto a presencial. Maraschin, (2000) afirma que as tecnologias
na realidade têm a função de eliminar a distância ou construir outras interações diferentes
da presencial.
Podemos observar que a distância de comunicação entre o docente e discente pode
ser auxiliada pelo processo de mediação, mas não se pode deixar de considerar que o
fundamental está na mudança na modalidade de contato, no estabelecimento de atividades
sociais de negociação e construção de sentido e no compromisso de todos que participam
do ambiente educacional. Na educação online, o professor ou tutor precisa estar ciente
deste tipo de interação, precisa saber que os alunos estão se conectando por meio de um
computador onde todos desenvolvem um relacionamento entre si.
Desta feita, o presente artigo tem objetivo de discutir alternativas metodológicas
frente à postura e o papel do professor ou tutor e do aluno de EaD e a possibilidade de
interação a partir da modalidade a distância, através da utilização de técnicas de
comunicação mais adequadas, criação de estrutura de apoio pedagógico e didática ao

4
estudante, (tutoria, aconselhamento, plantão de respostas a dúvidas, monitorias para o uso
das tecnologias).
Os preconceitos em torno da educação à distância geram problemas que por vezes
nos impedem de aproveitar o potencial de sua utilização. Não é raro, aqueles que utilizam o
ensino presencial atribuindo sua existência a uma visão equivocada, em que as aulas que se
apoia em tecnologias da informação e comunicação são confundidas com a complexidade
do sistema de EAD.A”febre” por computador e internet , ainda não atingiu a todos, seja por
falta de conhecimento, de domínio, medo, de condições econômicas mínimas, de acesso, de
políticas públicas e outras justificativas fazem com que principalmente os professores
sejam os mais excluídos de um mundo dominados pelas tecnologias virtuais. Como assinala
Najmanovich, (2001), onde ele argumenta que as tecnologias de comunicação e informação
oferecem meios facilitadores, mas, de forma isolada, não garantem em absoluto novas
formas de ensinar, pensar e conviver.
O que se tem agora é a oportunidade de desenvolver um ambiente com possibilidade
técnica de entrelaçar a cultura, a prática social, saberes, a prática pedagógica, a ciência,
expressando-se por diferentes linguagens, na tentativa de produzir novos sentidos e, em
consequência, uma nova paisagem educativa. O artigo 80 da nova LDB/96 incentiva todas
as modalidades de ensino a distância e continuada em todos os níveis. A utilização integrada
de todas as mídias eletrônicas e impressa pode contribui para as modalidades de curso,
necessários para dar um salto qualitativo na educação continuada, na formação permanente
de educadores na redução dos desempregados.
A EaD é uma modalidade educacional cujo desenvolvimento relaciona-se com a
administração do tempo pelo aluno, o desenvolvimento da autonomia para realizar as
atividades indicadas no momento que considere adequado, desde que respeitadas as
limitações de tempo impostas pelo andamento das atividades do curso, o diálogo com os
pares para a troca de informações e o desenvolvimento de produções em colaboração.
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1.2 A avaliação na educação à distância
A avaliação no contexto tradicional é restrita ao final do processo, caracterizandose por ser massificadora, excludente, instrumento de pressão e controle para o professor.
Dentro da educação a distância, existem alternativas que visam diminuir essa tensão e
angústia causadas pelo processo avaliativo: a avaliação ocorre ao longo dos processos e é
diversificada, já que há muitos ambientes de interação; é mais centrada na pessoa e na
prática de auto-avaliação. Conforme Almeida (2002), e importante destacar o potencial da
Ea com suporte em ambientes digitais e interativos de aprendizagem para a representação
do pensamento do aprendiz e a comunicação de suas ideias, assim como para a produção
individual e coletiva de conhecimentos. Observação a avaliação pode ser definida como
uma aplicação sistemática, de procedimentos metodológicos para determinar, a partir dos
objetivos propostos como base critérios internos ou externos, a relevância e afetividades
com a finalidade de tomada de decisões.
Em comum as definições de avaliação dizem respeito a um julgamento de valor a
respeito de uma intervenção ou sobre qualquer de seus componentes com referência, a um
padrão estipulado cujo propósito é auxiliar os processos decisórios. A legitimidade da
educação a distância deverá ser conquistada através de estratégias inteligente, que
envolverão atividades on-line, acompanhamentos personalizados e novos objetivos a serem
alcançados, que não mais a assimilação e memorização de conteúdos.
Ressalta-se o desafio da avaliação tendo em vista que os alunos se localizam em
diferentes espaços e têm acesso ao ambiente em tempos distintos. Mais uma vez o uso das
TIC em EAD traz uma contribuição essencial pelo registro contínuo das interações,
produções e caminhos percorridos, permitindo recuperar instantaneamente a memória de
qualquer etapa de processo. Assim o aluno tem a oportunidade de compreender o que já
sabe e o que necessitar aprender e como vem se desenvolvendo ao longo do curso. Atribuir
um conceito que reflita a evolução do aluno no curso é apenas a consequência de sua
participação e desenvolvimento, devidamente registrados e analisados pelo grupo em
formação. A avaliação certamente deve acompanhar profundas transformações, ela precisa
ser reflexiva, estimulante interpretativa, capaz de medir a criatividade, de trabalho que se
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consolida. Também podemos abrir espaços para outros instrumentos de avaliação, que não
simplesmente as provas. É o papel da instituição e incentivar a colaboração de debates,
oferecendo apoio para que os professores saibam o básico para ensinar os alunos distantes
geograficamente.

1.3 Integrando tecnologias na educação à distância
Atualmente os programas de televisão, assim como outras formas midiáticas criam
roteiros tal que os telespectadores têm a sensação de serem participantes ativos no
desenrolar das ações. Decorrer daí inúmeras chamadas para votação via telefone ou e-mail,
de modo que os telespectadores decidam o final da história ou o vencedor de determinada
situação. Essa interação não leva á tomada de decisão em relação á própria aprendizagem e
caracteriza uma participação ilusória. O que se pretende em educação é uma interação que
permita ao aprendiz representar as próprias ideias e participar de um processo construtivo.
As redes de televisão educativa como TVE-TV educativa da fundação Roquete pinto do
MEC, TV cultura da fundação padre Anchieta de São Paulo, canal futura das organizações
Globo de Televisão, desenvolvem programas com finalidades educativas e não apenas de
entretenimento, veiculando atividades mais inovadoras em termos de aprendizagem e
interação, segundo as características do meio.
O advento das (TIC) reavivou as práticas de EAD devido á flexibilidade do tempo,
quebra de barreiras espaciais, emissão e recebimento instantâneo de materiais, o que
permite realizar tanto as tradicionais formas mecanicistas de transmitir conteúdos, agora
digitalizados e hipermediáticos, como explorar o potencial de interatividade das TIC e
desenvolver atividades á distância com base na interação e na produção de conhecimento.
Quando os recursos das redes telemáticas são utilizados da mesma forma que a sala de aula
presencial, acontece a virtualização da sala de aula, que procura transferir para o meio
virtual o paradigma do espaço – tempo de aula e da comunicação bidirecional entre
professor e alunos, contudo, é preciso compreender que não basta colocar os alunos em
ambientes digitais para que ocorram interações significativas em torno de temáticas
coerentes com as intenções das atividades em realização, nem tampouco pode-se admitir
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que o acesso a hipertextos e recursos multimediáticos de conta da complexidade dos
processos educacionais.
1.4 Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e sua importância
Ambientes virtuais de aprendizagem são sistemas computacionais disponíveis na
internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e
comunicação. Permitem múltiplas mídias, linguagem e recursos, apresentar informações de
maneira e objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir
determinados objetivos.
As atividades se desenvolvem no tempo, ritmo trabalho e espaço em que cada
participante se localiza, de acordo com uma intencionalidade explícita e um planejamento
prévio denominado design educacional. Os recursos dos ambientes virtuais de
aprendizagem são basicamente os mesmos existentes na internet (Correio, Fórum, batepapo, conferência, banco de recursos, etc.), com a vantagem de propiciar a gestão da
informação segundo critérios preestabelecidos de organização definidos de acordo com as
características de cada software. Possuem bancos de informações representadas em
diferentes mídias (textos, imagens, vídeos hipertextos), e interligadas em conexões
constituídas de links internos ou externos ao sistema. O gerenciamento desses ambientes
diz respeito a diferentes aspectos, na qual se destacam o uso de estratégias de comunicação
e mobilização dos participantes, a gestão da participação dos alunos por meio de registro
das produções, interações e caminhos percorrido, a gestão do apoio e orientação da
avaliação. Os ambientes virtuais de aprendizagem podem se empregados como suporte para
sistema de educação a distância realizados exclusivamente on-line, para apoio às atividades
presenciais de sala de aula, permitindo expandir as interações da aula para além do espaço,
tempo de encontro face a face ou para suporte de formação semipresencial nas quais o
ambiente virtual poderá ser utilizado tanto nas ações presenciais como nas atividades a
distância. A fim de melhor compreender as diversas metodologias com as quais se
desenvolve a educação a distância, com suporte em ambientes virtuais de aprendizagem, é
importante especificar o significado de termos frequentemente empregados como
equivalentes, mas que possuem especificidades relacionadas pela maneira pela qual esses
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ambientes são incorporados ao processo educacional, quer se realizam nas modalidades
tradicionais do ensino formal, quer sejam atividades livres ou relacionadas a programas de
formação continuada.
De acordo com Castells, (1999), novos processos criativos podem ser
potencializados fluxos sócio técnico de ambientes virtuais de aprendizagem que utilizam o
digital como suporte a exemplo, o ciberespaço. A educação on-line, a educação a distância
e-learning são termos usuais da área, porém não são congruentes entre si. A educação a
distância pode se realizar pelo uso de diferentes meios como (correspondência postal, ou
eletrônica, rádio, televisão, telefone, fax, computador, internet, etc.), técnicas que
possibilitam a comunicação e abordagens educacionais, baseia-se tanto na noção de
distância física entre o aluno e o professor como n flexibilidade de tempo e na localidade do
aluno em qualquer espaço. A educação on-line é uma modalidade de educação a distância
realizada via internet, cuja comunicação ocorre de forma sincrônica ou assincrônicas. Tanto
pode utilizar a internet para distribuir rapidamente as informações como pode fazer uso de
interatividade propiciada pela internet para concretizar a interação entre pessoas, cuja
comunicação pode se dar de acordo com modalidades comunicativas, a saber. A
comunicação todos-todos, ou dito de outra forma, comunicação entre uma e outra pessoa,
como é o caso da comunicação via e-mail, que pode ter uma mensagem enviada para
muitas pessoas desde que exista uma lista específica para tal fim, mas sua concepção é a
mesma da correspondência tradicional, portanto, existe uma pessoa que remete a
informação e outra que recebe; comunicação de um para muitos, ou seja, de uma para
muitas pessoas, como ocorre nos fóruns de discussão, nos quais existe um mediador e todos
que têm acesso ao fórum, enxergam as intervenções e fazem suas intervenções;
Observação, a comunicação de muitas pessoas, ou comunicação estelar, que pode ocorrer
na construção colaborativa de um site ou na criação de um grupo virtual, como é o caso das
comunicações colaborativas em que todos participam da criação e desenvolvimento da
própria comunicação e respectivas de produções.
Na EAD em meio digital, pode-se observar que existe um foco central em
determinado aspecto, diretamente relacionado com a abordagem educacional implícita, o
qual pode ser; O material instrucional disponibilizado, cuja abordagem está centrada na
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informação fornecida por um tutorial ou livro eletrônico hipermediáticos. Essa abordagem
se assemelha á autoinstrução e distribuição de materiais, chegando a dispensar a figura do
professor. O docente, considerado o centro do processo educacional, o que indica a
abordagem centrada na instrução fornecida pelo professor, que recebe distintas
denominações de acordo com a proposta do curso. O aluno, que aprende por si mesmo, em
contato com os objetos disponibilizados no ambiente, realizando as atividades propostas a
seu tempo e de seu espaço. As relações que podem se estabelecer entre todos os
participantes evidenciado um processo educacional colaborativo no qual todos se
comunicam com todos e podem produzir conhecimento, como ocorre nas comunidades
virtuais colaborativas. Em um mesmo curso à distância, conforme as características da
atividade, pode existir alternância entre focos, sendo possível lançar mão de diferentes
meios e recursos, tais como hipertextos veiculados CD-ROM, distribuição de material
impresso via correios, vídeos, teleconferência, etc. Também denominado e- learning
híbrido, pode englobar auto – formação assincrônicas, interações sincrônicas em ambientes
virtuais, encontros ou aulas e conferências presenciais, outras dinâmicas usuais de
aprendizagem e diversos meios de suporte á formação, tanto digitais como outros mais
convecionais.A distância geográfica de múltiplas mídias são características inerentes á
educação a distância, mas não são suficientes para definirem a concepção educacional. A
par disso, a ótica presente na regulamentação do artigo 80 da LDB, do decreto nº 2.494 de
10/02/98, indica como características da educação a distância a auto aprendizagem mediada
por recursos didáticos, sem salientar o papel do aluno e do professor, bem como as
respectivas interações e intencionalidades implícitas em todo ato pedagógico voltado ao
desenvolvimento de competência, habilidades e atitudes.
Entretanto, mesmo com o uso de recursos da TIC, observa-se com maior frequência
a ocorrência de programas de EaD centrados na disponibilidade de materiais didáticos
textuais ou hipertextuais, cabendo ao aprendiz navegar pelos materiais, realizar as
atividades propostas e dar as respostas, muitas vezes isolado, sem contato com o formador
ou com os demais participantes do programa. Nesse caso, o exercício da autonomia pelo
aprendiz incita-lhe a tomada de decisão sobre os caminhos a seguir na exploração dos
conteúdos apresentados e a disciplina nos horários de estudos. Os recursos da TIC podem
ser empregados para controlar os caminhos percorridos pelo aprendiz, automatizar o
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fornecimento de respostas ás suas atividades e o feedback em relação ao seu desempenho.
Diante disso, Prado e Valente (2002) ressalta que participar de um ambiente digital se
aproxima do estar junto virtual, uma vez que atuar nesse ambiente significa expressar
pensamentos, tomar decisões, trocar informações e experiências e produzir conhecimento.
Ensinar em ambientes digitais e interativos de aprendizagem significa: organizar
situações de aprendizagem, planejar e propor atividades; disponibilizar materiais de apoio
com o uso de múltiplas mídias e linguagens; ter um professor que atue como mediador e
orientador do aluno, procurando identificar suas representações de pensamento, fornecer
informações relevantes, incentivar a busca de distintas fontes de informação e a realização
de

experimentações.
Aprender a planejar, desenvolver ações, selecionar e enviar informações, estabelecer

conexões, refletir sobre o processo em desenvolvimento em conjunto com os pares,
desenvolver a inter aprendizagem, a competência em resolver problemas em grupo e a
autonomia em relação à busca de fazer compreender. Com o uso de ambientes digitais de
aprendizagem, redefine-se o papel do professor que finalmente pode compreender a
importância de ser parceiro de seus alunos e escritor de suas ideias e propostas, aquele que
navega junto com os alunos, apontando as possibilidades dos novos caminhos sem a
preocupação de ter experimentado passar por eles algum dia. O professor provoca o aluno a
descobrir novos significados para si mesmo ao incentivar o trabalho com problemáticas que
fazem sentido naquele com texto e que possam despertar o prazer da escrita para expressar
o pensamento, da leitura para compreender o pensamento do outro, da comunicação para
compartilhar ideias e sonhos, da realização conjunta de produções e do desenvolvimento de
projetos colaborativos. Desenvolve-se a consciência de que se é lido para compartilhar
ideias, saberes e sentimentos e não apenas para ser corrigido.
Desta forma, segundo Moraes (1997), a EaD assim concebida torna-se um sistema
aberto com mecanismos de participação e descentralização flexíveis, com regras de
controle discutidas pela comunidade e decisões tomadas por grupos interdisciplinares.
Ressalta-se que um ambiente digital de aprendizagem constitui uma ecologia da informação
(Nardi, 1999). Na ecologia da informação o foco não é tecnologia, mas a atividade em
realização, caracterizada pela diversidade, inter-relação entre razão e emoção, evolução
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contínua de experiência com o uso de múltiplas e diversas tecnologias incorporadas aos
recursos digitais, induzindo o surgimento de outra lógica e de novas percepções de
temporalidade e localidade. A representação e a apropriação de conhecimentos nesse
espaço permitem o desenvolvimento de novas formas de raciocínio, as quais não excluem
as formas lineares e hierarquias da representação linear do texto impresso, mas a
extrapolam pela ênfase na variedade de linguagens de representação, registro, recuperação
e comunicação, englobando aspectos racionais e emocionais, em que as instituições e
percepções sensoriais são utilizadas para a compreensão do objeto de conhecimento em
questão (KENSKI, 2003). O sentido de localidade diz respeito ao espaço digital ou
ciberespaço, cujas condições são continuamente contextualizadas nas ações em
desenvolvimento neste espaço, que funcionam como também ferramenta para a memória. A
necessidade da inserção do Brasil na denominada sociedade de informação e conhecimento
constitui consenso. Todos concordam também que as TIC e comunicação são importantes
ferramentas para a transformação radical da educação brasileira.
Especialistas indicam que o Brasil moderno e justo só será possível se todos os
estratos da sociedade estiverem ligados á comunidade digital e á grande rede de
informações. Assegurar ambientes interativos com base em novas tecnologias comunicação
precisa significar acesso digital ao conjunto da sociedade brasileira. Os desafios aqui
apresentados só poderão ser enfrentados se forem disponibilizados recursos humanos
articulados em redes presenciais, semipresenciais, virtuais em processo de debate e
produção contínua, numa produção de conhecimento transdisciplinar e de geração de
alternativas criativas para um projeto social e educacional. Levy (2001) afirma que o
ciberespaço será o principal ponto de apoio de um processo ininterrupto de aprendizagem e
ensino da sociedade por si mesma, confirmando as perspectivas dos compromissos
assumidos em conferências internacionais de educação como direito de aprender por toda a
vida. Apesar das modalidades comunicacionais contribuírem com uma valiosa questão de
marginalização educacional, elas, de maneira independente, não podem dar conta do
problema.
As modalidades comunicacionais afirmam uma possibilidade técnicas para
solucionar o problema em questão. Soluções técnicas, porém, proliferam, mas ao mesmo
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tempo permite que todo processo criativo possa encontrar linhas de ação e mergulha-se na
impossibilidade política para gerir transformações sociais.
2. METODOLÓGIA
Na certeza de uma pesquisa e realização concreta de uma investigação planejada,
foram desenvolvidas coletas de dados, observando o uso dessas ferramentas tecnológicas
(tic) e de comunicação, no processo educacional em momentos de interatividade e diálogo
entre docentes e discentes no ambiente virtual. Além disso, para alcançar o resultado deste
artigo, realizou-se pesquisa empírica, através de metodologias de investigação, por meio de
leituras, reflexão em eventos que favoreceram a compreensão e esclarecimento pertinentes
à temática em questão, fundamentação a partir de pesquisa bibliográfica e da pesquisa
virtual, visando identificar, sob o ponto de vista do aluno e a qualidade do aprendizado dos
cursos oferecidos em EAD.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na definição de uma avaliação de um curso em ambiente virtual de aprendizagem, a
escolha do tipo abordagem depende, em grandes medidas, dos pressupostos subjacentes à
proposta educacional e dos interesses dos grupos envolvidos. Em face de interesses,
objetivos e ambientes diversificados e complexos, são necessários, estudos que avaliem
quais as propostas pedagógicas que são adequadas às distintas necessidades dos provedores
e usuários, tomando como foco as potencialidade e limitações dos recursos tecnológicos;
compatibilidade entre as competências, estratégias e habilidades dos aprendizes do curso e
as demandas de aprendizagem do curso on-line; a participação e interação do aluno com
ambientes colegas e tutores; seu desempenho ao longo do curso e os resultados alcançados.
E necessário que sejam discutidas e implementadas, no âmbito das instituições
promotoras dos cursos de EAD, metodologia de avaliação que contemplem as
especificidades das distintas modalidades de aprendizagem a distância e forneçam subsídios
para revisão e adequação dos cursos. O mais importante, a avaliação das experiências
tecnológicas na deve nos auxiliar a responder as questões sobre a significância, do ponto de
vista da formação do aluno, da aprendizagem mediada pelas novas tecnológicas de
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comunicação e se os recursos aplicados na EAD estão contribuindo para uma melhoria real
dos mecanismos de assimilação e acomodação dos conhecimentos e quais critérios estão
sendo adotados para introdução de novidades tecnológicas nos processos de ensino. Face às
várias possibilidades metodológicas, o pesquisador deve ter em mente que a avaliação e um
processo empírico de uma atividade vinculada aos serviços, modelada pelos recursos
disponíveis. Portanto, a metodologia mais pertinente para avaliação de um recurso on-line
será aquela que se adequa ao contexto e as condições do curso e da investigação.
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FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO DA USABILIDADE TÉCNICA EM
SISTEMAS GAMIFICADOS
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RESUMO: A gamificação é uma nova tecnologia que incorpora elementos dos jogos em
situações de não jogos, usada para envolver clientes, estudantes e usuários de diversos áreas
na realização de tarefas cotidianas com recompensas e outros motivadores. Este trabalho
apresenta estudo de ferramentas para avaliação de usabilidade técnica em sistemas
gamificados. O intuito é facilitar o trabalho de seleção e avaliação dos sistemas gamificados a
serem aplicados, por meio de parâmetros oriundos da Engenharia de Software e das teorias
educacionais, de modo a promover a usabilidade técnica e pedagógica das gamificações.
Espera-se com este trabalho contribuir para uma elevação da qualidade e do compartilhamento
de informações em tempo real da gamificação utilizadas entre as diversas áreas.
Palavras-chave. Gamificação, Testes de Usabilidade, Usabilidade Pedagógica, Usabilidade
Técnica.

INTRODUÇÃO
Jogos atraem milhares de pessoas em todo o mundo que passam
incontáveis horas jogando, então, porque não usar este poder para outros fins?
Desde década de 1980, os estudiosos seguindo essa intuição, começaram a
olhar para os jogos como uma fonte “heurísticas para interfaces agradáveis. No
início de 2000, os "jogos sérios" seguem o movimento de construção de jogos
completos para treinar, educar e persuadir; em paralelo, o campo de interação
humano-computador começou a explorar as várias facetas da experiência do
usuário, e design para o prazer, diversão e motivação tornando-se temas de
pesquisa. Nos últimos 15 anos viram a ascensão do meio de jogos digitais em
entretenimento, cultura popular, e como um campo de estudo acadêmico. Hoje
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a indústria da Web colocou essa mesma intuição novamente no centro das
atenções do público com um novo chavão: gamificação (Deterding, 2012).
A gamificação (do original em inglês gamification) corresponde ao uso
de mecanismos de jogos orientados ao objetivo de resolver problemas práticos
ou de despertar engajamento entre um público específico. Com frequência
cada vez maior, esse conjunto de técnicas tem sido aplicado por empresas e
entidades

de

diversos

segmentos

como

alternativas

às

abordagens

tradicionais, sobretudo no que se refere a encorajar pessoas a adotarem
determinados comportamentos, a familiarizarem-se com novas tecnologias, a
agilizar seus processos de aprendizado ou de treinamento e a tornar mais
agradáveis tarefas consideradas tediosas ou repetitivas (Vianna, 2013).
Ao

se

mencionar

qualidade

na

gamificação,

muitos

pensam

imediatamente no grau de satisfação do usuário que está ligado diretamente à
usabilidade destes softwares. Tem-se observado nestes trabalhos que não
existe uma terminologia adequada que diferencie técnica, método, modelo ou
metodologia. Assim, para o propósito deste artigo, foram coletados alguns
modelos e métodos de avaliação que podem ser utilizados na avaliação de
sistemas gamificados. São descritos a seguir alguns métodos de avaliação
desenvolvidos por autores brasileiros que estão em busca de mecanismos para
avaliar software educacional, e autores internacionais que dedicam seus
estudos à avaliação de objetos de aprendizagem.
Este artigo está estruturado da seguinte forma: Fundamentos sobre
gamificação são descritos na seção 1. A seção 2 caracteriza a metodologia
trabalhada. Em seguida, são explorados nos trabalhos as ferramentas de
avaliação que podem ser adaptados a sistemas gamificados na seção 3. Por
fim, a seção 4 apresenta as considerações finais do artigo.

1 FUNDAMENTOS SOBRE GAMIFICAÇÃO

A gamificação é considerada uma tecnologia persuasiva que tenta
influenciar o comportamento do usuário ativando motivos individuais via
elementos game-design. Esta abordagem não lida com a concepção de jogos
que pode geralmente ser definida como solução baseada em regras, conflitos
artificiais ou simulações (Blohm & Leimeister, 2013). O conceito tem sido
explorado em relação ao potencial da sua aplicação nas diversas áreas, como
a Saúde, Meio Ambiente, Governo ou a educação.
A definição da versão mais empregada é "o uso de elementos do design
de jogos em contextos de não jogos; ou seja, levando a dinâmica do jogo em
tarefas de não jogos, tornando-as tarefas mais envolvente e incentivando
comportamentos

desejáveis

em

clientes,

usuários

e

estudantes”;

definitivamente um efeito digno de exploração para as profissões em geral
(PRINCE, 2013).
Quando desejamos compreender com maior clareza o que exatamente
caracteriza a gamificação, faz-se necessário contextualizá-lo em função de
nossa vida, e isso corresponde a refletir sobre como o ato de jogar é, em si,
uma brincadeira e como os jogos representam uma maneira de brincar, no
sentido de experimentar ou simular circunstâncias mais ou menos tangíveis.
Sem dúvida, um dos principais fatores que justificam todo o interesse que os
jogos têm despertado ultimamente se deve à percepção da atratividade que
eles exercem sobre nós, e de como essa capacidade de gerar engajamento e
dedicação pode ser aplicada a outros propósitos como, por exemplo, o
contexto corporativo (Vianna, 2013).
As pesquisas que examinem os valores experienciais oferecidas pela
gamificação é urgentemente necessário, porque pode informar os profissionais
sobre como projetar aplicativos gamificados envolventes. Uma vez que os
efeitos da gamificação são muito dependentes de seu contexto de

implementação (Hamari et al. 2014). Estudos utilizando um contexto específico
da gamificação, também, garantem resultados mais confiáveis. Gamificação
tem difundido em muitas indústrias e processos de negócios e mais de 50%
das organizações que se esforçam para a inovação irão gamificar aspectos de
seus negócios em 2015 (Sigala, 2015).
A expansão da indústria do jogo e do aumento da concorrência dentro
da área também levou a duas evoluções paralela: (1) usando design de jogos
como o marketing e (2) gamificação - indo além do que tradicionalmente são
considerados como jogos e implementação de design do jogo (Deterding, 2012;
Huotari & Hamari, 2012;). Hoje, gamification está sendo aplicada em várias
áreas, muitas vezes, para o benefício de usuários. Por exemplo, serviços como
Mindbloom, Fitocracy, Zombies, Run, e Nike + visam auxiliar o usuário na
direção comportamento benéfico relacionado a estilo de vida e de saúde
escolhas (J.Koivisto & J. Hamari, 2014).
Para finalizar, vale ressaltar que a gamificação pode auxiliar em muito os
diversos setores, visto que a geração atual, com certeza, esta familiarizada
com os mecanismos utilizados nos games (competividade, rankings, etc.). O
sucesso que os jogos eletrônicos, ou games, vêm fazendo em todas as faixas
etárias é inegável e grande parte deste sucesso só pode ser explicado
analisando certos aspectos do game relacionados com sua habilidade de
manter o jogador o maior tempo possível interessado (Sena & Coelho, 2012)

2 METODOLOGIA
Neste artigo, iremos tratar de Ferramentas para Avaliação da
Usabilidade Técnica: ErgoList, Questionário ISONORM, WAMMI, QUIS, SUS e
TICESE. Os questionários para software gamificados também devem conter
critérios pedagógicos em suas formulações. Elencam-se a seguir questionários

de satisfação do usuário mais apontados em pesquisa bibliográfica, com suas
peculiaridades distintas: Reeves, Questionário de satisfação de Nokelainen e
Questionário de Ssemugabi. Essas ferramentas buscam formas de orientar os
professores ou responsáveis de diversas áreas, na aquisição e uso de
softwares gamificados.
3 ANÁLISE E DISCUSÃO DOS REULTADOS
Ferramentas para Avaliação da Usabilidade Técnica
ErgoList
O questionário ErgoList é um serviço disponibilizado via internet
composto de uma base de conhecimento em ergonomia, que inspeciona,
através de um checklist, interfaces homem-computador. Nesse ambiente, o
especialista avalia a interface de uma aplicação usando o checklist
disponibilizado pelo LabIUtil. Tem uma base de questões bastante completa,
cobrindo vários aspectos da usabilidade do software. Por ser um checklist,
deve ser usado por um especialista com conhecimento em ergonomia
(ERGOLIST, 2008).
ErgoList, dispõe de 18 checklists responsáveis por avaliar: concisão;
mensagens de erro; flexibilidade; legibilidade; significados; proteção contra
erros; agrupamento de formatos; experiência do usuário; presteza; controle do
usuário; correção de erros; consistência; agrupamento por localização;
densidade de erro; feedback; compatibilidade; ações explicitas e ações
mínimas, para cada um destes critérios que determina a ergonomia de uma
interface homem- computador, totalizando 194 questões. Este questionário leva
em consideração os dezoito critérios ergonômicos de Bastien e Scapin em
1993. O Ergolist é uma lista de verificação de exigências ergonômicas para
interfaces com o usuário (POSSER e BERTOLETTI DE MARCHI, 2011).

Questionário ISONORM
Entre os questionários mais confiáveis estão o ISONORM desenvolvido
por Prumper, com base nos princípios da norma ISO 9241, parte 10. É dividido
em sete seções: adequação a tarefa, autodescrição, controlabilidade,
conformidade com as expectativas do usuário, tolerância a erros, adequação a
individualização e o aprendizado, podendo ter uma seção adicional que
qualifica o software avaliado e o perfil do entrevistado. As respostas são
separadas em dois polos: esquerdo, para o extremo negativo; e direito positivo
(SOARES, 2004).
Sua avaliação pode ser feita pelos próprios usuários do software a ser
avaliado. É um questionário para avaliação de qualidade do software como um
todo, sendo de domínio público, podendo ser usado abertamente por qualquer
pessoa ou entidade. Seus dados têm que ser tabulados manualmente,
disponível apenas para uso em papel, não existindo uma versão em um
questionário on-line (POSSER e BERTOLETTI DE MARCHI, 2011).
WAMMI
WAMMI - Web Analysis and MeasureMent Inventory é um questionário
desenvolvido usando técnicas psicométricas, com confiabilidade de 90% a
93%, usado para medir a satisfação dos usuários e a facilidade de uso de
website. Está disponibilizado para preenchimento on-line, gerando vários
relatórios com: gráfico de resultados, mostrando a média dos fatores que estão
acima ou abaixo do valor de referências; análise de sentenças; perfil do
website, sendo medida a atratividade do usuário, o grau que o usuário sente
que tem no controle da interação, a eficiência do site, o suporte ao usuário e a
facilidade do aprendizado (ABREU, 2010).
WAMMI é um serviço de análise da web que mede e analisa a
experiência do usuário website para ajudar a alcançar seus objetivos digitais.

As vinte perguntas do questionário estão em vocabulário de fácil entendimento
e, por não conterem uma quantidade elevada de questões, permite ser
preenchido em pouco tempo. A sua restrição é quanto ao custo, pois para ser
utilizado no todo ou em parte, a empresa ou instituição precisa pagar (WAMMI,
2015).
QUIS
Questionnaire for User Interaction Satisfaction – QUIS é um questionário
para medir a satisfação do usuário quanto à usabilidade de um modo
padronizado, seguro e válido, a fim de obter informações precisas em relação à
reação dos usuários a novos produtos. Foi hierarquicamente organizado em 7
fatores referentes à interface: Fatores relacionados às telas; Terminologia e
retorno do sistema; Fatores relacionados ao aprendizado; Capacidade do
sistema; manuais técnicos; tutoriais on-line; Multimídia. Foi desenvolvido por
Shneiderman, em 1987, onde o registro das opiniões é feito através de uma
escala numérica indo de 1 a 9. Foi modificado muitas vezes para mantê-lo
atualizado, desde a sua primeira aparição. O questionário é projetado para ser
configurado de acordo com as necessidades de cada análise de interface,
incluindo unicamente as questões que interessam para a análise proposta. Ele
está disponível comercialmente para uso (ABREU, 2010).
A avaliação subjetiva é um componente importante na avaliação de
usabilidade. Os métodos de construção de teste psicológico foram aplicados a
fim de assegurar a construção adequada e validade empírica dos itens e para
avaliar a sua fiabilidade. O objetivo do questionário é: orientar no desenho ou
redesenho de sistemas, dar aos gestores uma ferramenta para avaliar
possíveis áreas de melhoria do sistema, fornecer aos pesquisadores um
instrumento validado para a realização de avaliações comparativas e servir
como um instrumento de teste em laboratórios de usabilidade. Estudos de
validação continuar a ser executado (HCLI, 2015).

SUS
System Usability Scale - SUS é um questionário desenvolvido por John
Brooke em 1986. O instrumento SUS original (Brooke, 1996), é composto por
10 afirmações que são pontuadas numa escala de 5 pontos de acordo com a
intensidade. A pontuação final para o SUS pode variar de 0 a 100, onde
pontuações mais altas indicam uma melhor usabilidade. Porque as declarações
alternam entre o positivo e o negativo (BANGOR, KORTUM e MILLER, 2008).
É muito robusto e tem sido amplamente utilizado e adaptado. É de
domínio público e não há ninguém que tenha publicado nenhum dado de
normalização sobre o assunto. Os dez itens deste questionário e a forma de
calcular suas pontuações se difere acentuadamente dos demais questionários,
seus resultados são mais gerais, pois não foi desenvolvido para ser aplicado
especificamente a softwares. Dessa forma, adaptar suas dez questões, da
forma como foram idealizadas por seu autor, ao contexto deste trabalho pode
distorcer os resultados a serem esperados. Não sendo uma opção razoável a
ser utilizada para avaliar a usabilidade geral de uma aplicação educacional
(ABREU, 2010).
TICESE
TICESE é uma sigla, que significa Técnica de Inspeção Ergonômica de
Software Educacional. Esta técnica foi desenvolvida pelo LabiUtil (Laboratório
de Utilizabilidade – Universidade Federal de Santa Catarina), visando
desenvolver um apoio para a avaliação de programas computacionais voltados
para a educação. A TICESE fornece meios para que se monte um laudo a
respeito do software analisado. De acordo com Gamez (1998), diferente de
outras técnicas, a TICESE tem um enfoque particular sobre a ergonomia de
software aplicada a produtos educacionais informatizados. Orienta o avaliador
para a realização de inspeção de conformidade ergonómica do software. Desta

forma, são considerados tantos os aspectos pedagógicos como os aspectos
referentes à interface deste tipo de produto, durante o processo de avaliação.

Ferramentas de Avaliação da Usabilidade Pedagógica
Método de Reeves
A metodologia proposta por Reeves apud Campos (1996), define duas
abordagens para avaliação de software educacional. Uma delas se baseia em
quatorze critérios pedagógicos e a outra em dez critérios relacionados à
interface com o usuário, conforme figuras 1 e 2. O método de Reeves é uma
mistura de checklist, com avaliação heurística e ensaio de interação, este
último servirá para determinar os critérios de interação. Os critérios são
avaliados através de um procedimento gráfico, através de uma escala não
dimensionada representada por uma seta dupla. Na extremidade esquerda fica
situado o conceito mais negativo e a conclusão da avaliação se faz analisando
a disposição dos pontos marcados nas setas, que devem ser ligados
colocando-se as setas umas sobre as outras, conforme a figura (PINTO
ANDRES e CYBIS, 2000).
Questionário de satisfação de Nokelainen
Este questionário apresenta os critérios de usabilidade pedagógicas
para avaliar o material de aprendizagem digital. Aspectos pedagógicos de
desenhar ou utilizar material educativo digital são muito menos frequentes do
que estudos técnicos. Além disso, há relativamente poucos inventários que
meçam a satisfação subjetiva do usuário final com os aspectos pedagógicos de
material educativo digital submetidos a um rigoroso processo de testes
psicométricos empírica. Eles incluem os seguintes componentes: 1. Controle
de atividade, 2. Atividade do aluno, 3. Cooperativa / aprendizagem
colaborativa, 4. Orientação de metas, 5. Aplicabilidade, 6. Valor Adicionado, 7.
Motivação, 8. Valorização dos conhecimentos prévios, 9. Flexibilidade e 10.

Feedback. Os critérios de usabilidade pedagógico foram operacionalizados em
uma linha de Likert-scale Auto-avaliação Pedagogically Meaningful Learning
Questionnaire (PMLQ), que tem 56 itens. No PMLN, itens foram desenvolvido
separadas para medir a usabilidade do sistema de gestão de aprendizagem
(learning management system-LMS) e o material de aprendizagem (learning
material-LM). Ao avaliar a utilidade de um LMS, é possível no contexto
pedagógico avaliar o tipo de material de aprendizagem que permite aos
usuários produzir. A avaliação da utilidade de um LM é baseada em um fato
que o conteúdo de aprendizagem é baseado em uma determinada meta de
aprendizagem ou objetivos (NOKELAINEN, 2006).
Questionário de Ssemugabi
Foi elaborado por Ssemugabi (2006) para medir a usabilidade técnica e
pedagógica. Além das Elaboração de cada uma dessas heurísticas são
encontrados na lista ampliada e adaptada de heurísticas (Nielsen, 1994: 30
apud Ssemugabi, 2006), que foram desenvolvidos quando os nove heurísticas
foram revistos para dar um conjunto de dez heurísticas que têm sido utilizados
amplamente para determinar a usabilidade de sistemas diferentes 10
heurísticas propostas por Nielsen adotadas neste questionário para a avaliação
geral de usabilidade, existe um conjunto propondo outras 10 heurísticas,
específicas para avaliação de usabilidade de aplicações e-learning, tendo por
base as heurísticas de ―aprendizado com software‖ (learning with software)
propostas por (SQUIRES e PREECE 1999, apud SSEMUGABI, 2006). As 20
heurísticas são divididas em 03 categorias: Categoria 1: Critério geral de
usabilidade de interface, com as 10 heurísticas propostas por Nielsen, com
pequenas modificações para o contexto de aplicações e-learning; Categoria 2:
Critério específico para aplicações web educacionais, com 02 heurísticas;
Categoria 3: Critério específico sobre design com foco em aprendizado,
focando em aprendizado efetivo, com 08 heurísticas. Tem uma abordagem
muito boa, porém por utilizar as 10 heurísticas de Nielsen para medição da

usabilidade técnica, resulta numa quantidade grande de questões só para a
medição da usabilidade geral, dificultando a sua aplicação aos usuários.
Quando aplicado em um ensaio deste estudo a alguns usuários, estes
relataram que a quantidade grande de questões desestimulava o seu
preenchimento (SSEMUGABI, 2006).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para que possa fazer uma avaliação da usabilidade dos sistemas
gamificados, utilizamo-nos de metodologias, técnicas e ferramentas que melhor
se adequem às necessidades da avaliação pretendida. A escolha das técnicas
e ferramentas exclusivas para sistemas gamificados, ainda é escassa e por
isso precisa-se adaptadar ferramentas de avaliação destinadas a softwares
educativos. Mesmo assim, é mister que os sistemas gamificados passem por
verificação de sua qualidade, de modo que o usuário se certifique que a
solução prestar-se-á para os fins que motivaram a sua aquisição.
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PARADOXOS NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIA AUDITIVA: RECURSOS, DOCENTES, ESCOLA E LIBRAS.
Magna Cecilia Sobral Silva1
RESUMO
O presente trabalho de pesquisa tem como principal objetivo suscitar discussões a cerca do universo a que
se insere a alfabetização do aluno com deficiência mental na escola municipal regular. O nosso foco não
será a inclusão propriamente dita, mas as dificuldades e principalmente a realidade deste aluno com
deficiência auditiva que está sendo inserido nos ambientes institucionais das escolas públicas municipais
de ensino regular. Neste sentido, faremos uma abordagem baseada em autores que discutem a temática a
que a pesquisa propõe como também à realização de uma pesquisa exploratória e de campo que
enriqueceu as discussões e norteou o desenvolvimento de um dialogo a cerca das hipóteses levantadas,
como também agregou informações que reforçam questões elucidadas na pesquisa. Foram utilizados
como fonte de pesquisa sites, livros, artigos, teses e dissertações, decretos, leis e portarias. Os autores
como APPOLINÁRIO (2015), SILVA (2005) e LAKATOS (2013), embasaram toda a metodologia
utilizada na pesquisa, nas discussões teóricas as obras de CARVALHO (2014) e QUADROS &
SCHMIEDT (2006) foram mediadoras na composição de conceitos e na argumentação descrita e aplicada
no trabalho.
Palavras- chave: Inclusão. Docente. Recursos. Deficiência auditiva

INTRODUÇÃO
O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo suscitar a discussão e a
reflexão a cerca da inclusão e o seu processo introdutório nas instituições públicas de
ensino regular. No entanto, partindo da premissa que esse processo deve ser inclusivo e
não de acolhimento, porém, o que se pode observar e que corriqueiramente ou como de
praxe, as instituições acabam distorcendo o conceito de inclusão e realizando o
acolhimento das crianças nas escolas publicas de ensino regular do município de Barra
dos Coqueiros, no estado de Sergipe.
Neste sentido, a pesquisa envereda pela discussão da inclusão enquanto direito
de fato, no entanto, o problema está na forma como este processo acontece nas
1
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instituições de responsabilidade dos municípios. Faz-se necessário ressaltar que é a
inclusão deve acontecer não apenas no cumprimento da lei, mas atendendo e
respeitando as crianças assistidas que serão atendidas pelas instituições escolares, sejam
elas: municipais, estaduais ou federais. Este cidadão precisa ser visto como um aluno da
escola, como outro qualquer, porém, suas necessidades devem ser superadas e atendidas
e principalmente que sua vontade de conhecimento e do aprendizado também seja
incluída no processo de inclusão.
O trabalho tem como foco da discursão a inclusão da criança com deficiência
auditiva no ensino fundamental menor da escola municipal de regular, no município de
Barra dos Coqueiros. Desta forma, através deste trabalho, que faz suscitar discussões
acerca do universo a que está sendo inserida a criança com deficiência auditiva na
escola regular, utilizando de relatos dos colaboradores da instituição que foram
entrevistados durante a pesquisa de campo com alunos do 2º ano do Ensino
Fundamental Menor, do turno vespertino, da Escola Municipal de Ensino Fundamental
João Cruz, localizada na Rua Moisés Gomes Pereira, nº 280, Centro, no município de
Barra dos Coqueiros - SE.
1 REVISÃO DE LITERATURA
A opção pela temática se baseia pela orientação extraída da fala do autor
SILVA (2005), quando ele expõe a importância de se pensar um tema para conduzir
uma pesquisa acadêmica,
A escolha do tema de uma pesquisa, em um Curso de Pós-Graduação,
está relacionada à linha de pesquisa à qual você está vinculado ou à
linha de seu orientador. Você deverá levar em conta, para a escolha do
tema, sua atualidade e relevância, seu conhecimento a respeito, sua
preferência e sua aptidão pessoal para lidar com o tema escolhido.
(SILVA, 2005, pág. 30).

A assistência não é o que se espera de uma instituição escolar que insere a
criança com deficiência auditiva no seu quadro de ensino regular, a inclusão levada a
essa condição, para os autores Angélica e Barbosa-Fohrmann (2006),

A assistência, portanto, é válida como uma medida para promover
independência, se – cabe frisar este ponto – provida de uma maneira
que não comprometa o controle, as escolhas e as preferências da
pessoa deficiente. (Angélica; Barbosa-Fohrmann, 2014, pág. 14).

De acordo com as autoras QUADROS & SCHMIEDT (2006),
Ao optar-se em oferecer uma educação bilíngüe, a escola está
assumindo uma política lingüística em que duas línguas passarão a coexistir no espaço escolar, além disso, também será definido qual será a
primeira língua e qual será a segunda língua, bem como as funções
que cada língua irá representar no ambiente escolar. Pedagogicamente,
a escola vai pensar em como estas línguas estarão acessíveis às
crianças, além de desenvolver as demais atividades escolares.
(QUADROS & SCHMIEDT, 2006, Pág. 18)

Portanto, cabem às instituições reverem suas ações ao que se refere inclusão de
crianças com necessidades especiais em seu ambiente escolar e principalmente por cada
necessidade por si só possui suas especificidades, os autores Angélica; BarbosaFohrmann (2014), alertam em sua obra que:
(...) O reconhecimento e o respeito das condições de dependência,
bem como o fomento às relações sociais e interconexões, são parte da
existência humana. Nesse sentido, a dependência não é um estado
descartado de ser, e sim uma condição comum da vida, às vezes
temporária, às vezes permanente. Além disso, por intermédio dela,
podem ser revelados outros aspectos da humanidade: a conexão
existente entre as pessoas, a necessidade que umas possuem das outras
e a habilidade de prover cuidado (Angélica; Barbosa-Fohrmann 2014,
pág. 14).

2 MÉTODOS E TECNICAS APLICADAS NA PESQUISA
A pesquisa objetiva investigar, por meio de um estudo bibliográfico, onde o
uso de fichamentos, relatórios e questionários, serão ferramentas de subsidio para as
discussões propostas na pesquisa. A pesquisa de campo é outra ferramenta importante
no processo investigativo e de levantamento de dados, principalmente por se tratar de
uma pesquisa qualitativa e que utilizara do método de abordagem indutivo. De acordo
com Silva (2005, pág. 41-42), é necessário que você obtenha os materiais considerados
úteis à realização da pesquisa. Contudo, é preciso, então, localizá-los, porque segundo o
autor, o fichamento irá permitir: identificação das obras lidas, análise de seu conteúdo,

anotações de citações, elaboração de críticas e localização das informações lidas que
foram consideradas importantes. Embora ele sinalize para a importância da revisão de
literatura, afirmando que é fundamental que se realize, porque ela fornecerá elementos
para você evitar a duplicação de pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema (SILVA,
2005, pág.30).
A entrevista foi realizada, por meio de questionário, com perguntas fechadas e
abertas, dentre os entrevistados estão: a Coordenadora Geral da escola e a docente da
sala supracitada, na qual os alunos com deficiência auditiva estão matriculados, ou seja,
fazem parte do quadro e estão incluídos no processo de aprendizado.
Durante a evolução da educação no mundo e no Brasil, observa-se a construção
de um novo olhar para as questões da inclusão, obviamente que legislação por sua vez
vai acompanhando as necessidades e as sociedades, assim criando mecanismos junto
aos gestores para que haja efetivamente uma educação inclusiva no mundo.
Historicamente o surgimento de normatizações como: leis, decretos, artigos,
movimentos e entidades não governamentais, que ao longo dos anos contribuem ao dar
um melhor embasamento e fortalecendo o conceito de fato nas comunidades, logo junto
às pessoas, beneficiando uma boa parte das pessoas com necessidades especiais.
O aparecimento de novas terminologias, como as “necessidades
educacionais especiais”, aumentaram a confusão entre casos de
deficiência mental e outros que apenas apresentam problemas na
aprendizagem, por motivos que muitas vezes são devidos às próprias
práticas escolares (BRASÍLIA, 2007, pág. 16).

Neste sentido, as escolas precisam se reorganizar para atender todo e qualquer
aluno, que apresente necessidades especiais ou não. Sabe-se que dentro de uma
comunidade ou sociedade sempre há um ou mais grupos com necessidades, sejam elas
especiais, sociais, socioeconômicas ou socioculturais, na verdade todas as crianças,
adolescentes, jovens ou adultos, precisam se sentir especiais e considerar a escola um
lugar especial provavelmente haveria uma mudança brusca de comportamento nas
sociedades.
Os surdos brasileiros usam a língua de sinais brasileira, uma língua
visual-espacial que apresenta todas as propriedades específicas das

línguas humanas. É uma língua utilizada nos espaços criados pelos
próprios surdos, como por exemplo, nas associações, nos pontos de
encontros espalhados pelas grandes cidades, nos seus lares e nas
escolas. Sim, também nas escolas. Este é o contexto do qual se
ocupará este livro, as línguas na escola em que a criança surda está
inserida. (QUADROS & SCHMIEDT, 2006, pág. 13)

No entanto, a escola por se só não alcançará o sucesso de um trabalho inclusivo
se não tiverem o apoio dos gestores além-muros da escola, ou seja, todos devem ser
envolvidos no processo de inclusão, famílias, funcionários da instituição, sociedade,
órgãos responsáveis pela saúde, segurança, instituições religiosas, conselhos tutelares
ou educacionais, etc...
No cenário nacional, não basta simplesmente decidir se uma ou outra
língua passará a fazer ou não parte do programa escolar, mas sim
tornar possível a co-existência dessas línguas reconhecendo-as de fato
atendando-se para as diferentes funções que apresentam no dia-a-dia
da pessoa surda que se está formando(QUADROS & SCHMIEDT,
2006, pág. 13)

Contudo, uma alternativa plausível de mudança está no Plano Municipal de
Educação, usando o principio de ações pontuais e locais, que somadas às demais
esferas, estaduais e nacionais, provavelmente trariam mudanças louváveis nas
sociedades. O mesmo da autonomia ao município a pensar na educação a partir de suas
necessidades locais e urgentes, dentre elas a possibilidades de qualificação e
equipamentos físicos e humanos necessários para atender toda a sua gama de alunos
com necessidades especiais ou não especiais. Assim sendo, as abordagens partem
daqueles que vivencia a educação local, ou seja, não vindo de cima para baixo. Porém,
como enfatizado antes, todos devem ser envolvidos no processo, a comunidade e os
colaboradores das instituições de ensino precisam ser ouvidos, mas sabe-se que não há
como atender a todas as solicitações ou demandas, o que se precisar ter é um bom senso
e trabalho em conjunto, afinal a educação de uma comunidade é um beneficio comum a
todos.
Neste sentido, a pesquisa parte do pressuposto que há um fenômeno ou problema
a ser investigado, a partir de uma observação que consequentemente poça trazer uma

melhor compreensão, onde o pesquisador fara o papel de imparcial, e o participante não
estarão neutros ao problema. No entanto, ainda segundo o autor supracitado, a pesquisa
é qualitativa por envolver coleta de dados, e integração social do pesquisador com o
fenômeno pesquisado. O ambiente referido e o município de Barra dos Coqueiros no
estado de Sergipe, onde o objeto de estudo as crianças com deficiência auditiva
inseridas nas escolas municipais do município supracitado, portanto, com finalidade
descritiva e descritiva do processo de inclusão destas crianças nas escolas de ensino
regular do ensino público municipal. Dentre as estratégias a serem seguidas, será
realizado a coleta de dados, a partir do uso de questionários, entrevistas e observação do
ambiente, comportamento das pessoas pesquisadas e envolvidas na pesquisa, elementos
e estratégias citados por Appolinário (2015) em sua obra,
(...) A coleta de dados é realizada mediante o uso de alguma técnica
ou instrumento de pesquisa. Por exemplo: podemos coletar nossos
dados por meio de um questionário, uma entrevista, um microscópio,
uma observação direta de comportamento de pessoas, um tomógrafo
computadorizado etc.(...) (APPOLINÁRIO, 2015, pág. 65).

Todos os elementos acima citados são encontrados e utilizados na pesquisa de
campo, entretanto, não menos importante a pesquisa bibliográfica e documental possui a
sua importância e papel por subsidiar as discussões, contextualiza e conceituar a
temática proposta.
As pessoas com surdez enfrentam inúmeros entraves para participar
da educação escolar, decorrentes da perda da audição e da forma como
se estruturam as propostas educacionais das escolas. Muitos alunos
com surdez podem ser prejudicados pela falta de estímulos adequados
ao seu potencial cognitivo, sócio-afetivo, lingüístico e político-cultural
e ter perdas consideráveis no desenvolvimento da aprendizagem.
(DAMÁZIO, 2007, pág. 13)

Os problemas a cerca das questões da inclusão são enumeras, as crianças com
surdez como as demais com necessidades especiais, precisam de estímulos e recursos
que possam aproximá-las do aprendizado das demais crianças em sala de aula. Neste
sentido a autora a cima citada, faz colocações pontuais para o que se aplica e
principalmente o que se é utilizado enquanto recurso ou ferramenta de estimulo para

estas crianças. Ela também lembra que a inclusão deve ser trabalhada desde as séries
iniciais, ou seja, já na educação infantil e consequentemente até o nível superior,
portanto, atendendo toda e qualquer pessoa, seja ela em fase adulta ou ainda criança.

A inclusão do aluno com surdez deve acontecer desde a educação
infantil até a educação superior, garantindo-lhe, desde cedo, utilizar os
recursos de que necessita para superar as barreiras no processo
educacional e usufruir seus direitos escolares, exercendo sua
cidadania, de acordo com os princípios constitucionais do nosso país.
(DAMÁZIO, 2007, pág. 14).

Direito garantido, mas como estão sendo utilizado esses recursos, a exemplo das
salas de recursos, com equipamentos concedidos pelo Mec ( Ministério da Educação e
Cultura).

3 ANÁLISE E DISCUSÃO DOS DADOS COLETADOS
A compilação dos dados colhidos por meio de aplicação de questionário na
Escola Municipal de Ensino Fundamental João Cruz, localizada na Rua Moisés Gomes
Pereira, nº 280, Centro, na cidade de Barra dos Coqueiros, Sergipe. Os mesmos foram
aplicados com colaboradores da instituição pesquisada, relatos que contribuíram para a
comprovação das hipóteses levantadas, a cerca da problemática a que envolve a
inclusão de crianças com deficiência auditiva em escolas municipais de ensino regular.
Faz-se necessário realizar uma descrição da instituição referida, a escola possui
como modalidade de ensino o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos, e
possui, nas suas dependências físicas, nove salas de aula, sala de recursos, biblioteca,
sala de leitura, cozinha, sala dos professores e diretoria, funciona nos turnos matutino,
vespertino e noturno.
Segundo a Relação Nominal dos Estados e Municípios que aderiram ao
Programa Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais no período de 2008 a
2014, disponibilizada no site do Mec, o município de Barra dos coqueiros foi
contemplada com uma sala de recursos e kits de atualização com implantação iniciada,

para tal foi disponibilizado Recurso financeiro transferido pelo PDDE / Escola
Acessível, para o SECADI, R$35.900 , no mesmo portal também é possível visualizar a
relação doação ( SEM-Relação Nominal das Escolas Municipais), o município de Barra
dos Coqueiros recebeu os material relacionados abaixo, durante o ano de 2013:

ü 1 Material dourado; 1 Alfabeto móvel e sílabas; 1 Caixa tátil; 1 Dominó
tátil; 1 Memória Tátil; 1 Caixinha de números; 1 Kit tesouras.

ü 2 notebooks e 1 impressora
ü 1 Lupa Eletrônica
ü Kit de lupas manuais
Durante o período de investigação, esse, com carga horária de 60 (Sessenta)
horas, no total de 15 (Quinze) dias durante o mês de março do ano corrente foi possível
observar o cotidiano dessas duas instituições escolares.
Para a realização desse estudo foi necessário à aplicação da técnica do
questionário para a coleta das informações que proporcionaram melhor compreensão do
objeto investigado. As perguntas caracterizam-se como abertas, pois, foram organizadas
de modo a promover a participação dos gestores e professores.
Sendo assim, inicialmente procurou-se identificar quais os suportes pedagógicos
as instituições possuíam. Diante do contexto levantado, ambas as escolas não dispõem
da sala de recursos ou acompanhamento psicopedagógico, o que pode ser considerado
como recurso alternativo é a presença de cuidadores para auxiliarem as crianças em
algumas atividades que exigem monitoria da deficiência física. Desse modo, percebe-se
que a criança está inserida no sistema de aprendizagem, apenas pelo modo de
acolhimento, porque existem leis que obrigam a instituição a aceitar a matrícula desses
infantes.
Outra importante inquietação que a pesquisa buscou elucidar, foi como ocorria o
acompanhamento social desses alunos por parte do poder público municipal. Nesse
sentido, os respondentes expuseram que não existe assistência social para auxiliar as
famílias e as escolas, o que dificulta a adequação das necessidades globais desses
alunos.

E quanto aos professores, esse estudo procurou saber qual o papel desses atores
na inclusão das crianças com necessidades especiais e que tipo de capacitação recebem
que promove maior conhecimento acerca das necessidades desses alunos.
Os respectivos questionários foram respondidos pela Coordenadora (diretora) da
escola e por uma professora que possui em sua turma alunos surdos incluídos. Ficou
claro pelos escritos das duas educadoras que a escola não possui psicopedagoga
disponível para o atendimento da criança surda. Outro problema encontrado é o apoio
dos pais que são pouco participativos.
Ao responder aos questionamentos, a diretora esclarece que a participação dos
professores no Projeto Político Pedagógico é limitada, o que justifica também a resposta
da professora a dois outros questionamentos, onde ela afirma que a escola não possui
nenhum projeto para ser trabalhado com crianças surdas e que desconhece os
acompanhamentos do município como o de uma assistente social. Tais afirmativas nos
faz refletir a respeito da importância do Projeto Político Pedagógico da Escola para que
a inclusão aconteça como preconiza a legislação.
A criança com surdez está cursando o 2º ano do ensino fundamental regular. A
professora que possui formação de nível superior graduação em pedagogia e pósgraduada em psicopedagogia, não exerce a função de psicopedagoga e quando
questionada sobre suas dificuldades em trabalhar com a criança deficiente auditiva
responde: “No meu caso, a falta de orientação, não tenho o curso de sinais e também
não iria adiantar porque o aluno não conhece os sinais e nem usa”.
É perceptível que a professora se sente insegura no que se refere à comunicação
com o aluno. Isso nos leva a aferir que tais dificuldades devem atrapalhar o processo de
alfabetização deste aluno. Destacamos também que, principalmente nas séries iniciais
do Ensino Fundamental, a Escola deve trabalhar não somente o ensino da escrita, mas
também o desenvolvimento da linguagem oral. Assim sendo, tal aluno está sendo
prejudicado, pois não tem acesso a Língua de Sinais Brasileira.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dessa investigação, percebe-se que a inclusão ocorre de forma
camuflada, não da maneira como consta nos documentos regidos sobre a lei da inclusão
e muito menos sobre a perspectiva do que retratam os estudiosos, porém novos rumos
foram tomados com a legitimação dos direitos adquiridos junto a uma política
educacional inclusiva da pessoa com deficiência. As tecnologias muitas vezes são
disponibilizadas, mas o que rege os parâmetros curriculares, leis de diretrizes e bases e
até mesmo a constituição no que se trata de inclusão e os meios ou tecnologias que
devem ser utilizadas enquanto ferramentas que proporcionaram a inclusão da criança
com necessidade no aprendizado. Contudo, o que se vivencia nas instituições e que todo
o discurso inclusivo legitimado nos órgãos federais, acaba por esbarrar nas dificuldades
enfrentadas pelo educador, pelo educando e muitas vezes pelas instituições que não
possuem especialistas que possam mediar e auxiliar. Logo, os recursos são
disponibilizados, mas como serão utilizadas as tecnologias e técnicas para uso e
manuseio dos recursos.
No entanto, o que se observa de fato é que não há inclusão propriamente dita, o
que se vivencia é o acolhimento de crianças que demandam de um suporte físico,
tecnológico e principalmente humano, não visto nas instalações da instituição de ensino
público do municipal pesquisada e provavelmente nas demais pertencentes ao quadro da
rede municipal do munícipio estudado.
Os professores muitas vezes são reféns da situação a qual são obrigados a lidar
que é a falta de recursos ou na pior das hipóteses a falta de preparação ou capacitação
que auxilie na interação com a criança com deficiência. E a escola por sua vez promove
ações paliativas, mas que na maioria das vezes não atendem as necessidades das
crianças, já que cada um possui sua especificidade.
Percebe-se um descaso do poder público municipal, no tocante das
especificidades da criança com surdez, e suas necessidades e na prática para que o
mesmo seja realmente incluído no que se trata de aprendizado escolar, portanto a escola
pesquisada enquadra-se ou soma-se aos inúmeros exemplos que seguem a contramão do
que determinam estudiosos e órgãos responsáveis pela educação no nosso país, para que

a escola seja o facilitador no processo inclusivo para a criança. Neste sentido, após a
pesquisa na instituição supracitada, fica claro que as dificuldades e inseguranças dos
professores são iminentes e recorrentes, mas não quer dizer que para os mesmos não
seja também uma angustia ou frustração.
Mesmo o país adotando a Libras como segunda língua, a maior insegurança
ainda está em compreender até que ponto o aluno está compreendendo o que está sendo
exposto na sala de aula. As escolas que adotam o bilinguismo ainda são raras, como é o
caso de Sergipe onde a única a trabalhar nessa perspectiva é o IPAESE (O Instituto
Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe é uma pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos fundada em 27 de Dezembro de 2000 por um grupo de pais
de crianças surdas, surgindo como a primeira escola especializada para surdos em
Sergipe).
Nomenclaturas ou resoluções são necessárias para que haja mudança de
comportamento dentro das instituições e das sociedades, no entanto, o fato é que há a
legitimação e não concretização da inclusão. Os fatores são inúmeros, mas muitas vezes
as soluções são simples. A cada ano ou década as discussões e as ações politicas e
socioeconômicas governamentais oportunizou várias conquistas, essas pertinentes e
memoráveis. Todavia, as mudanças estão caminhando a passos curtos, precisamos agir
local e depois partirmos para as demais instâncias governamentais. A sociedade deve
suscitar o desejo de mudança a partir do seu ambiente e as demais precisam ser
sensibilizadas ou contaminadas, talvez assim seja possível vivenciar mudanças
concretas e necessárias a nossa educação, logo as nossas vidas enquanto cidadãos de
direitos, pois uma educação melhor para todos não pode ser um pensamento utópico,
mas a concretização o senso comum, da equidade, da igualdade e principalmente da
garantia de uma sociedade justa e inclusiva. Tudo que foi dito aqui não é uma ação fácil
e muito menos receita, provavelmente é um caminho ou na pior das hipóteses uma
sugestão.
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ASPECTOS DA CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA GESTÃO
ARQUIVÍSTICA: CONCEITOS E DESAFIOS

Sandra Vieira Santos1
Bárbara Coelho Neves2

RESUMO: Demonstrar como a Classificação da Informação é importante para a organização e proteção dos
documentos nos arquivos, Apresentando os principais conceitos referentes à Classificação da Informação;
Identificar a finalidade da Classificação da Informação. Utilizou-se como metodologia a Pesquisa Descritiva e
Exploratória, como o objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explicito. Definiram-se os procedimentos metodológicos com a Pesquisa Bibliográfica; A Coleta de dados foi
através de registros bibliográficos primários e secundários, além de sites especializados da área selecionando as
fontes dos últimos 20 anos para destacar os principais conceitos que alicerçam o fazer da Classificação da
Informação. Verificou-se nas obras abordadas que os autores referenciam a Classificação da Informação como
um processo de organização eficiente e tomada de decisão, e, contudo não apresenta somente como benefícios
as empresas conforme cogitado na hipótese desse trabalho, mas como algo fundamental de Gestão Arquivística,
as quais beneficiam usuários e organização,e que são baseados em leis e normas, abrangentes a qualquer
organização que lida com Gestão documental. Os autores abordam de modo eficaz a Classificação da
Informação como benefício: ter organizações confiáveis quanto à segurança de suas informações e
disponibilidade a seus usuários; vale ressaltar a necessidade dos Gestores de Informação, estar atentos a este
importante processo de Gestão.
Palavras-chave: Classificação da Informação. Gestão da Informação. Informação Arquivística.

INTRODUÇÃO
As transformações em ambientes arquivísticos, provocado, sobretudo pelas Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICS), reflete-se no modo de fazer a Gestão Documental, como
é o caso de dá maior ênfase a realização da Classificação da Informação, este processo é
realizado através do controle de informações que são acessadas, o objetivo é garantir medidas
de segurança do conteúdo documental. Neste sentido o presente artigo expõe a Importância
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da Classificação da Informação, trazendo os aspectos científicos conceituais da literatura
brasileira, indagando-se ao seguinte questionamento? Como a literatura científica brasileira
apresenta esse tema, frente às necessidades de Acesso a informação? O que nos levou a
hipótese de que A Classificação da Informação, apesar de extrema importância é reportada
apenas como benefícios as organizações, o que pode ser utilizada ou não pelo gestor.
Apresentamos como preposição estudar os conceitos que estão inerentes a Classificação da
Informação. Os objetivos desse artigo são: Demonstrar como a Classificação da Informação é
importante para a organização e proteção dos documentos nos arquivos, além de Apresentar
os principais conceitos referentes à Classificação da Informação; Identificar a finalidade da
Classificação da Informação. Esse artigo divide-se em seis partes: Seção 1 aborda Aspectos
Gerais da Informação, seção 2 Conceitos da Arquivística, Seção 3 Aspectos conceituais da
Classificação, incluindo a Classificação da Informação, Seção 4 apresenta a Metodologia
utilizada, Seção 5 Análise dos resultados, por fim nas considerações finais são apresentadas as
reflexões sobre a abordagem realizada a respeito do tema nas literaturas estudadas.
REVISÃO DE LITERATURA
1 A IMPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO: ASPECTOS GERAIS
A informação é um componente fundamental na era atual, por contribuir com o
desenvolvimento social, econômico e cultural da sociedade, no seu contexto pode-se dizer
que a informação antecede o conhecimento; “A informação é um conhecimento inscrito
(registrado) em forma escrita (impressa ou digital),oral ou audiovisual,em um suporte”.(Le
Coadic, 2004,p.4). Para os ambientes informacionais como: as bibliotecas, os Arquivos,
Centros de Documentação etc., sempre foi um desafio trabalhar com a informação, busca-se
constantemente caminhos para que ela chegue rapidamente aos usuários.Em tempos atuais
com o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICS) verifica-se
nas organizações o quanto a informação atua nos processos decisórios das empresas
contribuindo para o sucesso e competitividade, para tanto, a informação passa a ter uma
atenção especial, precisando ser seguramente armazenada e protegida. Nesse contexto autores
como exemplo: Berbe (2005); Reis; Mota; Oliveira (2014); Loureiro (2005) apontam em seus
trabalhos, o contexto atual da informação e sua importância para as empresas. “A informação

é o componente fundamental para a tomada de decisão e para realização de qualquer tipo de
tarefa. De maneira geral, podemos dizer que o papel da informação é determinante para a
condução das atividades nas organizações” (BERBE, 2005, p.21).
Gadler e Moterle (2013) enfatizam que a Informação independente do seu formato traduz um
3

ativo importante para a organização; Sem informação, a organização não realiza o seu

negócio; Ambientes e equipamentos utilizados para seu processamento e armazenamento
devem ser protegidos.
A informação que deve ser protegida com riscos de causar danos nas
operações da empresa caso seja transmitida a quem não for autorizado e há a
informação que deve ser disseminada, também com riscos de causar danos
às operações da empresa caso não chegue ao seu destinatário, ou não esteja
disponível na hora certa. (REIS; MOTA; OLIVEIRA, 2009 ).

Assim a informação torna-se um elemento em que requer atenção constante ao público que as
utilizam para assim refletir em melhor proveito para as organizações. A informação, no
ambiente empresarial, pode ser vista como facilitadora na identificação de alternativas
inovadoras no processo de elaboração da estratégia empresarial; bem como um componente
da própria estratégia empresarial, o ideal é ainda visualizar o ambiente externo, e a
informação exerce o papel vital para o desenvolvimento de processos e ações empresariais,
neste sentido, justifica-se a necessidade de criar uma política eficiente de Gestão da
Informação. (BERBE, 2005). A informação ainda apresenta-se o chamado ciclo de vida da
informação, segundo Laureano (2005), é nessa fase que a informação pode sofrer ameaças de
segurança e requer atenção são elas: manuseio, armazenamento, transporte, descarte.
Para Laureano (2005), O ideal é poder dispor a informação de maneira segura, a fim de
proporcionar uma decisão ágil e eficiente da empresa, com a evolução de dados e sistemas, a
informação ganhou mobilidade e inteligência devendo ser gerida de forma coerente a situação
encontrada em cada organização.
A informação compreende qualquer conteúdo que possa ser armazenado ou
transferido de algum modo, servindo a determinado propósito e sendo de
utilidade ao ser humano. Trata-se de tudo aquilo que permite a aquisição de
conhecimento. Nesse sentido, a informação digital é um dos principais,
3

Qualquer coisa que tenha valor para a organização. (ABNT NBR ISO/IEC 27001:2006).

senão o mais importante, produto da era atual. Ela pode ser manipulada e
visualizada de diversas maneiras. Assim, á medida que a informação digital
circula pelos mais variados ambientes, percorrendo diversos fluxos de
trabalho,ela pode ser armazenada para os mais variados fins, possibilitando
ser lida, modificada ou até mesmo apagada. SILVA FILHO apud ZANON
(2014, p.70).

Verifica-se uma coerência entre os autores quando expõem a importância da informação, vêse que existe uma necessidade de dispor o acesso, no entanto, com determinados critérios, já
que a informação passa também a ser disponibilizada na forma digital, torna-se então em um
componente que poderá beneficiar as organizações, e quem a acessa, desde que de forma
segura, eis a necessidade de uma política de Gestão de Informação eficiente. Diante do
exposto, verifica-se uma preocupação com a Gestão Informacional, como forma de melhor
eficiência na organização documental.
2 GESTÃO DA INFORMAÇÃO ARQUIVISTICA: ASPECTOS CONCEITUAIS
A Gestão da Informação é a “administração do uso e circulação da informação, com base na
teoria ou ciência da informação” (Arquivo Nacional, 2005, p.100). “A Gestão da Informação
busca, em uma de suas etapas, definirem as fontes de informação da organização e fazer a
seleção das informações que sejam úteis.” (BERBE, 2005, p. 27); A Gestão da informação
busca: identificação das necessidades de informação; coleta/entrada de informação;
classificação e armazenamento da informação; tratamento e apresentação da informação;
desenvolvimento de produtos e serviços de informação; Contudo aponta outros níveis no
desenvolvimento da Gestão, como a inclusão dos sistemas de informação, profissionais de
Tecnologia da Informação (TI), áreas usuárias de informação, rede informal de informações.
(BERBE, 2005). Bartalo e Moreno (2008, p.73) afirmam “Um dos componentes da Gestão da
Informação é a Gestão Documental, que amplia a capacidade de gestão administrativa...”
Entende-se por gestão de documentos:
“Conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso,
avaliação e arquivamento de documentos em fase corrente e intermediária, visando sua
eliminação ou recolhimento. Também chamado administração de documentos”(Arquivo
Nacional, 2005, p.100). Nesse sentido vale destacar o conceito de documento arquivístico: “é
um artefato humano com pressupostos e características específicas. O ambiente e o conteúdo

são delimitados e definidos pelo sujeito acumulador, que pode ser uma pessoa física ou
jurídica”(SANTOS;INNARELI;SOUSA,2008,p.113); E além do documento a Gestão
trabalha a informação em si. A informação arquivística:
É Aquela presente no documento arquivístico, além do conteúdo específico
na peça documental, como ocorre em documentos não arquivísticos, possui
um segundo aspecto imprescindível a sua caracterização arquivística: sua
relação com o conjunto documental no qual está inserida a sua relação com
os outros documentos do acervo, ou seja, sua organicidade (SANTOS;
INNARELI; SOUSA, 2008, p.196).

Podemos dizer que a Gestão da informação caracteriza-se por trabalhar com a informação
como um todo, tecendo caminhos para o desenvolvimento na área arquivística.
3 ASPECTOS CONCEITUAIS DA CLASSIFICAÇÃO
As Classificações de documentos de arquivo incidem em práticas básicas da Gestão
Arquivística, as quais são permitidas a manutenção e o acesso as informações com a inserção
das inovações tecnológicas, essa prática tem a se aperfeiçoar de forma constante.
Classificação “corresponderia às operações técnicas destinadas a organizar a documentação
de caráter corrente, a partir análise das funções e atividades do organismo produtor de
arquivos. (GONÇALVES, 1998, p.11). A Classificação Documental, está incluída na fase
básica da Gestão documental; Abrange aspectos : Quanto à entidade produtora; Quanto ao
gênero;Quanto à espécie; Quanto ao tipo/tipologia documental;Quanto ao valor; Quanto à
natureza do assunto; Quanto ao formato; Quanto à forma; Quanto à técnica de registro, porém
nem todos esses aspectos são utilizados na hora de classificar, o que restringe ou limita o
desenvolvimento do arquivo. O Dicionário de Terminologia Arquivística do Conarq apresenta
três definições para a Classificação:
1 Organização dos documentos de um arquivo(1) ou coleção, de acordo com
um plano de classificação, código de classificação ou quadro de arranjo.
2 Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria
de assunto sob a qual sejam recuperados, podendo-se-lhes atribuir códigos.
3 Atribuição a documentos, ou às informações neles contidas, de graus de
sigilo, conforme legislação específica. Também chamada classificação de
segurança. [...] (Arquivo Nacional, 2005, p.49).

Conforme exposto pelo Conarq ressalta a Classificação da Informação, colocado como
Classificação de Segurança.
3.1 Conceituando a Classificação da Informação
A Classificação da Informação, busca filtrar o acesso as informações, focalizando as
necessidades de cada usuário, oferecendo maior proteção aos dados produzidos pelas
empresas; Seguindo do pressuposto da natureza do assunto do documento, a Classificação da
Informação ganhou de destaque com a Lei de Acesso a Informação (12.527 em 18 de
novembro de 2011); E, contudo relaciona-se ao conceito da Segurança da Informação: “É a
proteção da informação de vários tipos de ameaças para garantir a continuidade do negócio,
minimizar o risco ao negócio, maximizar o retorno sobre os investimentos e oportunidades de
negócio”. (ISO27002).
Para Gadler e Moterle (2013) a Classificação da Informação reflete o tipo de atividade que
cada empresa desenvolve, sendo possível haver o controle necessário a segurança
informacional. “Classificação da Informação: é o processo de identificar e definir níveis e
critérios adequados de proteção das informações que garantam a sua confidencialidade,
integridade e disponibilidade de acordo com a importância para a organização”. (LOUREIRO,
2008, p.32). A norma ABNT NBR ISO/IEC 27002 define como objetivo da Classificação da
Informação: “Assegurar que os ativos da informação recebam um nível adequado de
proteção”. Ao que nos reflete compreender que os autores citados, retratam a Classificação da
Informação como algo, necessário na era atual, e a segurança da Informação, levam para esse
caminho de controle, confiabilidade que as informações necessitam.
3.2 Classificação da Informação: tipos e características
Diante da diversidade de suporte documental a Classificação da Informação, vem se vem se
tornando imprescindível na organização documental. “Toda organização deve utilizar um
sistema de classificação da informação para definir um conjunto apropriado de níveis de
proteção e determinar a necessidade de medidas especiais de tratamento, sendo que alguns
itens podem necessitar um nível adicional de proteção ou tratamento especial”. (LOUREIRO,
2008, p.33). Ao que nos faz entender que a Classificação da Informação, busca filtrar o acesso

as informações, focalizando as necessidades de cada usuário, oferecendo maior proteção aos
documentos produzidos pelas empresas. Verifica-se que Classificar os documentos exige o
cumprimento pré- estabelecido do sigilo. Nesse sentido a realização da Classificação da
Informação é bem definida na Lei de Acesso a Informação (12.527 em 18 de novembro de
2011), esta expressa entre outras, situações em que uma informação/documento, possa ser
classificada como sigiloso, não se admitindo outros tipos de alegações de sigilo; “Informação
sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado”. define ainda os prazos
máximos de restrição de acesso à informação.
Os prazos máximos de restrição de acesso à informação são os seguintes:
I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;
II - secreta: 15 (quinze) anos; e
III - reservada: 5 (cinco) anos. Lei de Acesso a Informação, 2011).

Loureiro (2008) apresenta níveis de classificação considerados suficientes a boa prática de
classificação:
Pública – informação que pode vir a público sem maiores conseqüências
danosas ao funcionamento normal da empresa, e cuja integridade não é vital;
Interna – o acesso a esse tipo de informação deve ser evitado, embora as
conseqüências do uso não autorizado não sejam por demais sérias. Sua
integridade é importante, mesmo que não seja vital;
Confidencial – informação restrita aos limites da empresa, cuja divulgação
ou perda pode levar a desequilíbrio operacional, e eventualmente, perdas
financeiras, ou de confiabilidade perante o cliente externo, além de permitir
vantagem expressiva ao concorrente;
Secreta – informação crítica para as atividades da empresa, cuja integridade
deve ser preservada a qualquer custo e cujo acesso deve ser restrito a um
número bastante reduzido de pessoas. A manipulação desse tipo de
informação é vital para a companhia. (LOUREIRO, 2005, p.8).

Observa-se que a Classificação da Informação apresenta-se pautada em leis e normas as quais
o Gestor Arquivístico deve está atento a estas para um procedimento adequado para a
empresa, de acordo com a necessidade existente.
3.3 Classificação da Informação: Caminhos para sua implementação

Classificar a informação exige empenho de todos os envolvidos, para tanto é necessário
estabelecer qual o papel de cada um nesse processo. “Um usuário da informação ou grupo de
usuários pode ser definido como aquele indivíduo ou coletivo que, necessitando de
informação, utiliza-a” (COSTA; SILVA; RAMALHO, 2009, p.04). Em termos gerias
Guinchat e Menou (1994) apud Costa; Silva; Ramalho (2009) aponta a classificação dos
usuários que como: o pesquisador e o docente; a indústria; o administrador, o planejador e o
político; e o cidadão-comum, cada um desenvolvendo sua necessidade particular de acesso a
informação. Para a Classificação da Informação, os usuários da informação, ou seja, aqueles
que acessam a informação são definidos pelas organizações de acordo com as reais
necessidades de acesso para o desenvolvimento de suas atividades, pois nem toda informação
deve ou pode ser disseminada.
A informação que deve ser protegida com riscos de causar danos nas
operações da empresa caso seja transmitida a quem não for autorizado e há a
informação que deve ser disseminada, também com riscos de causar danos
às operações da empresa caso não chegue ao seu destinatário, ou não esteja
disponível na hora certa. (REIS; MOTA; OLIVEIRA, 2014, p.2).

Assim a informação torna-se um elemento em que requer atenção constante ao público que as
utilizam para assim refletir em melhor proveito para as organizações.

A presença do

organizador da informação também é indispensável nesse processo, os estudos de Reis; Mota
e Oliveira (2014) apontam que este, deve ser o responsável pelo setor, pois há maior
conhecimento dos tramites da empresa, após haver a classificação, o ideal é também ter outros
envolvidos, para garantir a manutenção dos níveis de segurança já definidos, incluem-se aqui
um plano claro de responsabilidades, e treinamento de funcionários. Outro aspecto a ser
adotado para realizar a Classificação da Informação é em relação à identificação dos ativos,
Galder e Mortele (2013) salientam que é necessário a identificação dos ativos que a
organização possui, para poder protegê-los. Defini-se Ativo como: “Qualquer coisa que tenha
valor para a organização.”(ISO27002/2002);A partir daí tem-se a criação de um inventário. É
importante salientar que a Classificação da Informação deve ser adotada preconizando
inicialmente o tipo de negócio que está sendo desenvolvido, para iniciar as respectivas
classificações.

REIS; MOTA e OLIVEIRA (2014) colocam alguns pontos para implementação da
Classificação: Fazer um inventário; Fazer a Classificação de Risco; Definir a política da
organização; Definir políticas por projetos; Utilizar as práticas de segurança; Treinamento de
funcionários; Monitoramento. Ferreira e Araújo (2008) ressaltam que ainda associado à
Classificação, deve-se haver o controle de armazenamento e descarte das informações
classificadas; as regras para publicação de informações na web; requisitos a serem adotados
no caso de perda ou roubo de informações; e um monitoramento continuo das informações
classificadas.
4 METODOLOGIA
Utilizou-se como metodologia a Pesquisa Descritiva e Exploratória. “A pesquisa exploratória
tem por objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo
mais explicito ou a construir hipóteses” (GIL, 2007, p. 41). Já a Pesquisa Descritiva segundo
o mesmo autor, “tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada
população ou fenômeno” (p. 42). Definiram-se os procedimentos metodológicos com a
Pesquisa Bibliográfica. Para Cervo et al. (2007),A Pesquisa Bibliográfica tem como objetivo
identificar conteúdo teórico a respeito do tema procurando explicar um problema a partir de
referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses; A Coleta de dados foi
através de registros bibliográficos foi utilizado, fontes primárias (livros, periódicos, artigos,
relatórios, jornais etc.); no campo de fontes secundárias base de dados nacionais (Periódicos
Capes, Scielo, etc.) e site especializados da área selecionando as fontes dos últimos 20 anos;
Com o resgate da seleção bibliográfica, partiu-se para leitura documental, foi possível então
destacar os principais conceitos que alicerçam o fazer da Classificação da Informação, e o
porque de sua importância na Gestão Documental, buscou-se Contribuir com o referencial
teórico, da área de Arquivologia e afins, a respeito do tema.
5 ANÁLISE E DISCUSÃO DOS REULTADOS
O foco temático dessa pesquisa partiu-se da necessidade de dá ênfase ao Tema Classificação
da Informação, ao que vimos: A Classificação da Informação, não bloqueia o acesso as
informações apenas restringem e protegem os conteúdos dos documentos, sendo liberando por

meios de uma análise criteriosa de não prejuízo para a organização, nem para os usuários. A
esse respeito:
além de proteger a organização e indivíduos, também é um importante
facilitador do compartilhamento de informação e conhecimento, pois reduz a
insegurança de alguns indivíduos quanto á pertinência e aos riscos de se
compartilhar determinadas informações(TERRA, 2007, p.17 apud SANTOS;
INNARELLI; SOUSA, 2008, p.212-213).

Ferreira e Araújo (2008) colocam Para atender questões legais, as organizações necessitam
divulgar suas informações ao público e ao mercado em geral. Para realizar essa atividade, é
necessário estabelecer procedimentos e critérios na política de segurança. Laureano (2005)
ressalta que o ideal é poder dispor a informação de maneira segura, a fim de proporcionar
uma decisão ágil e eficiente da empresa, com a evolução de dados e sistemas, a informação
ganhou mobilidade e inteligência devendo ser gerida de forma coerente à situação encontrada
em cada organização. A Classificação da Informação pode proporcionar uma otimizada
política de Segurança da Informação, conhecimento melhor dos processos da empresa, visto a
criação do inventário, Possibilita as organizações conhecer as informações que precisam
disponibilizar para os seus clientes. (REIS; MOTA; OLIVEIRA, 2014). Verificou-se nas
obras abordadas que os autores referenciam a Classificação da Informação como um processo
de organização eficiente e tomada de decisão, e, contudo não a apresentam somente como
benefícios as organizações, conforme apresentado na hipótese desse trabalho, mas como algo
fundamental de Gestão Arquivística, e que são baseados em leis e normas abrangentes a
qualquer organização que lida com Gestão documental.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Buscou-se com esse trabalho destacar conceitos próximos a Classificação da Informação,
para assim destacar a importância desse processo, podemos contudo destacar que os
benefícios da Classificação da Informação estão: Organizações confiáveis quanto à segurança
de suas informações e disponibilidade a seus usuários; Esta classificação serve também para
organização conhecer melhor as necessidades de informação com que trabalha
proporcionando um fluxo eficiente de informações, envolvimento de suas equipes no
processo, e, principalmente a informação esteja disponível na hora certa e para a pessoa certa;

vale ressaltar a necessidade dos Gestores de Informação, estarem atentos a este importante
processo de Gestão.
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O MIDIÁTICO NA EDUCAÇÃO: UMA CULTURAL DIGITAL NA PEDAGOGIA
PÓS-MODERNA
GT 6 – Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação Aplicados à Educação,
Ensino e Currículo

Anaclécia Maria Santos1
Magna Cecília Sobral Silva²
RESUMO:
Presenciamos no mundo pós-moderno o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas, em contrapartida advêm
desse frenético movimento, impactos psíquicos, culturais, científicos e educacionais. Vivemos na sociedade do
conhecimento. Assistimos as mudanças nos estudos da ciência e da universidade, açulada pelo embate das
transformações tecnológicas sobre o conhecimento. O conhecimento é acessível a todos. Estamos em uma era
tecnológica em que os meios de comunicação, as multimídias, compõem o coletivo inteligente e automatizam a
aprendizagem. O mundo digital descomplexifica o acesso ao conhecimento, tornando-o mais prático e acessível
a todos em qualquer hora e lugar, conforme o perfil do aluno. Nosso propósito é estudar a influência da cultura
midiática na educação e quais os efeitos que ela produz sobre a linguagem e a aprendizagem. Esse artigo objetiva
também, compreender como o surgimento digital com seus equipamentos técnicos, promoveram novos
processos de comunicação e de transformação que possibilitaram produtos alternativos para uma nova forma de
aquisição do conhecimento.
Palavras-chave: Era digital. Transformações tecnológicas. Conhecimento. Educação.

INTRODUÇÃO
Nesse artigo intencionamos estudar a influência da cultura midiática na educação e
quais os efeitos que ela produz sobre a linguagem e a aprendizagem. A partir desse contexto,
objetivamos compreender como o surgimento digital com seus equipamentos técnicos,
promoveram novos processos de comunicação e de transformação que possibilitaram
produtos alternativos para uma nova forma de aquisição do conhecimento.
Alguns professores ainda têm resistência quanto ao uso da internet na sala de aula,
pois muitos acham que os alunos ficam dependentes desses recursos, deixando os livros de
lado. Sabemos que nenhuma era cultural se extinguiu com o surgimento de outra. A saber, as
seis eras: oral, escrita, impressa, de massas, das mídias e digital.
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O mundo digital está alicerçado nas formações socioeconômicas e políticas do
capitalismo globalizado, engendrado pelas variações que o pós-modernismo oferece. Com o
surgimento de várias eras, o cibermundo, como é chamado por Santaella (2003), vai sofrendo
alterações para o ajustamento das culturas que aparecem.
Como bem afirma Santaella:
Nenhuma era cultural desapareceu com a outra. Ela sofre reajustamento no
papel social que desempenha, mas continua presente. Não se trata, portanto,
da passagem de um estado das coisas a outro, mas uma complexificação, do
imbricamento de uma cultura na outra. (SANTAELLA, 2003, p 78).

Muito se tem discutido e analisado sobre esse instrumento tão importante para a
cultura pós-moderna. Precisamos observar as mudanças que esses recursos tecnológicos
trazem para a educação, pois a cultura das mídias tem alcançado espaço durante anos na busca
da informação e do entretenimento. É no computador, através da internet, que muitos alunos
buscam conhecimento e informações.
Por ser uma ferramenta de fácil acesso e de resultados mais rápidos, os jovens se
interessam por utilizar esse recurso tão explorado por eles, pois buscam nas redes sociais, não
somente o entretenimento, mas o conhecimento que é compartilhado por todos.
Sobre o computador, a ”mídia das mídias”, Santaella (2003), corrobora:
A aliança entre computadores e redes faz surgir o primeiro sistema
amplamente disseminado que dá ao usuário a oportunidade de criar,
distribuir, receber e consumir conteúdo audiovisual em um só equipamento.
Uma máquina de calcular que foi forçada a virar máquina de escrever há
poucas décadas, agora combina as funções de criação, distribuição e de
recepção de uma vasta variedade de outras mídias dentro de uma caixa.
(SANTAELLA, 2003, p. 20).

Torna-se intrigante o debate sobre como os jovens de hoje em dia e também as
crianças, interagem através da internet. Essa ferramenta já se tornou pedagógica, de apoio à
aprendizagem, é o que veremos mais a seguir.
Diante dessa realidade o artigo tem como objetivo se aprofundar nos estudos sobre a
sociedade em rede. Vivemos um período em que a sociedade do conhecimento incorpora
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valores, compromisso e crenças dentro de um protótipo social. Na sociedade pós-moderna, o
conhecimento é um recurso fundamental que deve ser explorado por todos.
Investigando os meios midiáticos, bem como algumas literaturas referentes ao assunto
em estudo, percebemos que muitos autores têm contribuído com suas pesquisas pertinentes à
influência da cultura midiática na educação, como a cibercultura e a inteligência coletiva ou
tecnologias cognitivas, a partir do pensamento de Santaella (2003) e Lévy (1994), que têm
sido de grande importância, visto que nos amplia o conhecimento e nos dão uma visão mais
ampla a respeito dos efeitos que tais ferramentas tecnológicas produzem no mundo pósmoderno.
Não é de agora que a internet se tornou alvo dos governos nacionais, pois têm
investido na compra de equipamentos, softwares e formação docente contínua. A era digital
está sendo bem vista na educação, não somente aqui no Brasil, mas por todo o sistema
educacional em todo o mundo, desde o final da década de 1990. O que dizer dos estudos em
EAD, se não fosse o avanço dessa tecnologia?
A priori, iniciamos com a questão: a inteligência coletiva, promovida pela cultura
midiática, influencia na linguagem facilitando a aprendizagem? Esperamos que no decorrer
desse estudo, consigamos uma resposta contudente a essa pergunta.

1 A PEDAGOGIA CRÍTICA E A PÓS-MODERNIDADE
Vivemos na sociedade do conhecimento. Assistimos as mudanças nos estudos da
ciência e da universidade, açulada pelo embate das transformações tecnológicas sobre o
conhecimento. A linguagem é nossa primeira tecnologia, como vivemos na “Era Digital”, a
internet é que se tornou um movimento social; com a aceleração das redes, vem trazendo a
humanização da interação com as máquinas. A escola, por sua vez, deve estar atenta a essas
relações midiáticas, para que, juntamente com os professores, preparem seus alunos para a
sensibilidade do mundo digital.
Ao falarmos em pedagogia crítica, não poderíamos deixar de fazer um refinamento
teórico e perpassar por alguns teóricos, pensadores da educação crítica os quais destacamos:
Henry Giroux (1997), um dos fundadores da pedagogia crítica, iniciada nos Estados Unidos;
propôs reflexões sobre as teorias educacionais e sobre as atribuições dos professores no
processo ensino-aprendizagem.
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Segundo Giroux:
[...] a escola pode se tornar um veículo para ajudar cada estudante a
desenvolver todo o seu potencial como pensador crítico e participante
responsável no processo democrático simplesmente alterando-se a
metodologia e o currículo oficial nos estudos sociais. Tal afirmativa favorece
os estudos sociais, pois considera que os mesmos deverão entender a escola
como um agente de socialização, propiciadora de atividades reflexivas e
libertadoras. (GIROUX, 1997, p. 56).

Na pedagogia crítica de Giroux, a escola é vista pelo prisma da criticidade das
desigualdades sociais e as possibilidades de resistência a estas, sendo o professor um
intelectual transformador.
Nas palavras de Giroux:
Está no âmago da própria definição de pedagogia crítica a vontade coletiva
de reformar as escolas e de desenvolver modos de prática pedagógica em
que professores e alunos se tornem agentes críticos que questionem
ativamente e negociem a relação entre teoria e prática, entre a análise.
(GIROUX, 2005, p.135).

Não poderíamos deixar de destacar o renomado Paulo Freire (1968) que conceitua a
cultura como um campo de batalha, um diálogo de muitos lados. Para o autor, linguagem e
cultura contemplam uma pluralidade de valores que geram diálogo. Seu trabalho é vinculado
à pedagogia do oprimido, perpassando à teoria do silêncio, pautada no prélio contra as
estruturas opressivas.
Sobre o currículo, Freire (2005) pontua que abarca a vida da escola, como prática
concreta, o que nela se faz ou não se faz, as relações entre todos que fazem a escola. Propõe,
pois, um currículo para organizar uma prática concebida pelo viés da complexidade
sociocultural que é vivenciada no contexto escolar.
Destacamos também a contribuição de Michael Apple (1989) para a pedagogia crítica;
em sua opinião, a educação precisa de uma reforma dinâmica que deve incluir democratização
de conduta decisiva e práticas sociais na escola, associada à colaboração dos docentes.
A escola é um local de transformação social; um lugar em que se podem ensinar
relações sociais e valores e formas particulares de conhecimento. O cenário pós-moderno é,
sobretudo, cibernético-informático, incrementado pela “Inteligência Artificial”. Nesse sentido,
o espaço do saber, deve tornar-se o palco da era moderna, em que a ciência, como tecnologia
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intelectual, não deve ser apenas uma mera linguagem argumentativa, pois o que está em
questão é o desempenho dos docentes e discentes diante de tais avanços.
O empenho do mestre diante das novas tecnologias é preponderante nesse processo em
que a mídia adentra o espaço escolar. Por mais que alguns resistam a tais avanços, a internet é
uma ferramenta que auxilia o professor no processo ensino-aprendizagem e de grande
importância para os discentes que estão atentos às inovações.
Nos tempos em que vivemos o espírito de pesquisa, de criar, de desenvolver
equipamentos de hardware, e programas de software, está muito aguçado nos jovens, a escola
também pode ser um lugar de incentivo e do desenvolvimento dessa inteligência.
A internet é um mecanismo ideal para incentivar os alunos a assumirem
responsabilidade pelo seu próprio aprendizado. Tendo a oportunidade de
acessar recursos de aprendizagem na internet, os alunos tornam-se
participantes ativos na sua busca pelo conhecimento. (HEIDE;
STILBORNE, 2000, 36)

A informação se tornou a grande palavra de ordem, em que todos têm a cesso, ou seja,
a era digital hoje é considerada a cultura do acesso, a cultura do disponível, com
probabilidade de se alastrar cada vez mais. Esse crescimento se dá ao fato de que o
arquivamento das informações depende das redes de telecomunicação.
Presenciamos no mundo pós-moderno o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas,
em contrapartida advêm desse frenético movimento, impactos psíquicos, culturais, científicos
e educacionais. A verdade é que estamos numa gigantesca rede de troca de informações; uma
revolução digital mundializada que introduz as diversas formas de acesso ao conhecimento,
modalidades de lazer e entretenimento.
2 A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E A EDUCAÇÃO – Uma cibercultura
O coletivo inteligente não limita a inteligência individual. Pierre Lévy (1994)
interpreta o coletivo intelectual como um tipo de sociedade em que o capital dos acionistas é o
conhecimento. Para o autor, os seres humanos são incapazes de pensar só e sem auxilio de
qualquer ferramenta.
Nesse sentido, Lévy pontua:
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Pensamos, é claro, com ideias, línguas, tecnologias cognitivas recebidas de
uma comunidade. Mas a inteligência culturalmente constituída não é mais
fixa ou programada como a do cupinzeiro ou a da colmeia. Por meio de
transmissão, invenção e esquecimento. O patrimônio comum passa pela
responsabilidade de cada um. (LÉVY, 1994, p. 31).

O conhecimento é acessível a todos. Estamos em uma era tecnológica em que os
meios de comunicação, as multimídias, compõem o coletivo inteligente. Essas ferramentas
são resultado de muita pesquisa com o intuito de automatizar a aprendizagem. O objetivo é
descomplexificar o acesso ao conhecimento, tornando-o mais prático e acessível a todos em
qualquer hora e lugar, conforme o perfil do aluno.
Mas o que é a inteligência coletiva? Lévy (1994, p.28) traz um conceito bastante
amplo do que significa essa inteligência: “a inteligência coletiva é uma inteligência
distribuída por toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que
resulta em mobilização efetiva das competências.” Uma cultura digital de amplo saber.
Enfim, existe um leque de culturas com caracteres próprios, que proporciona a escolha
e o consumo individualizado. As tecnologias da inteligência representadas pela linguagem,
sistema de signos e recursos lógicos se fundem em uma cultura globalizada no ciberespaço.
Segundo Nespoli (2004, p.07), “a Inteligência Artificial (IA) é um ramo da ciência da
computação que quer dotar os computadores de inteligência.” Ainda afirma que “é o produto
mais importante da história do desenvolvimento da tecnologia dos computadores”. Muito bem
utilizada em empresas que desejam aumentar sua produtividade.
Hoje, os computadores são capazes de pensar pelo ser humano e até tomar decisões
importantes. Vejamos, de acordo com Nespoli (2004, p.08), algumas vantagens e benefícios
que a tecnologia da Inteligência Artificial traz na prática:
Menos erro, devido ao aumento do conhecimento em níveis da organização;
Redução dos tempos de resolução dos problemas;
Maior produtividade dos especialistas, geralmente caros;
Maior flexibilidade para os funcionários que podem operar em diversas áreas, porque,
ao invés de aprender conhecimentos especializados para realizar uma tarefa, basta que
aprendam a operar um programa;
Preservar os conhecimentos para a empresa, ainda que o funcionário venha se desligar
da empresa;
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Com o conhecimento sendo formalizado, a empresa pode ver explicitamente os pontos
que podem ser melhorados.
Uma empresa que trabalha dessa forma tem mais chance de aumentar sua produtividade e
deixar o cliente mais satisfeito, uma vez que ele está cada vez mais exigente de serviços de
qualidade.
Portanto, torna-se essencial a implementação dessa tecnologia em todas as esferas
produtivas. Na educação não é diferente. É justamente na educação que se deve avançar com
a criatividade, onde os alunos como atores sociais, devem ser incentivados e estimulados a
desenvolver a Inteligência Artificial e dela se favorecer.
3 A INTERNET COMO UMA FERRAMENTA DE APOIO À APRENDIZAGEM
Como dissemos anteriormente, no início desse trabalho, a escola enfrenta ainda a
resistência de alguns professores quanto ao uso da internet como um instrumento de apoio à
aprendizagem. A questão é que muitos acham que essa interação exagerada no mundo das
mídias, atrapalha o conhecimento. O fato é que deve sim haver um controle quanto ao uso das
tecnologias digitais, ou seja, o uso moderado não somente do computador, mas de toda e
qualquer ferramenta interativa deve ser ponderado por qualquer usuário, independentemente
do objetivo a que este instrumento se destina.
Segundo Tarja:
No início da introdução dos recursos tecnológicos de comunicação na área
educacional, houve uma tendência a imaginar que os instrumentos iriam
solucionar os problemas educacionais, podendo chegar, inclusive, a
substituir os próprios professores. Com o passar do tempo, não foi isso que
se percebeu, mas a possibilidade de utilizar esses instrumentos para
sistematizar os processos e a organização educacional e uma reestruturação
do papel do professor. (TARJA, 2000, p.29)

A internet é realmente um instrumento que auxilia o professor em suas atividades, mas
deve ser incentivada por ele aos seus alunos, em pesquisa principalmente, na relação dinâmica
entre alunos e alunos e professor, um desafio de ensinar e educar frente às novas tecnologias.
Nota-se hoje em dia que as Lan Houses viraram espaço de socialização e
entretenimento. Até as bibliotecas aderiram à internet. Pode-se, então afirmar que não se tem
pra onde correr, o mundo virtual está em toda a parte e independe de lugar ou horário. A
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cultura cibernética vem alcançando espaço e já é parte integral da vida de muitas pessoas,
principalmente dos jovens.
Diante desse contexto, questionamos: Para onde estamos caminhando no ensino?
Assim como acontece em várias organizações, o campo da educação está pressionado por
mudança. Se a educação é o caminho primordial para transformar a sociedade, ela não deve se
opor aos avanços tecnológicos por qual o mundo moderno se envereda.
Mas tudo isso se dará com o apoio de todos que fazem parte da educação do sujeito,
quer dentro ou fora da escola. A construção do conhecimento na sociedade da informação, a
partir do processo multimídico, é menos rígida e isso favorece a aprendizagem, por isso, as
mudanças na educação dependem também da curiosidade, estímulo e motivação dos alunos,
isso facilita o “fazer”, a ação do professor-educador.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A maioria de nossas atividades socioculturais tem sido afetada pela cultura digital
através da ciência e do poder público. O acesso à cultura das mídias é para todos, inclusive as
crianças têm facilidade em manusear diversos aparelhos, como celular, computador e diversos
aparelhos eletrônicos. De certa forma estamos atrelados, e porque não dizer “prisioneiros” dos
sistemas de comunicação do mundo pós-moderno, pois necessitamos diariamente do uso de
alguns instrumentos tecnológicos que nos auxiliam e facilitam nossa vida diária.
Foi possível perceber em nossos estudos que a internet em sala de aula nos faz
acreditar numa nova dimensão de ensino, muito mais atrativa, interativa e dinâmica, que
incentiva os alunos na construção do conhecimento e a exercitarem o espírito de pesquisa,
levando o aluno à criação, à imaginação e a uma aprendizagem mais significativa.
Nossos estudos mostram também que a intervenção do professor é fundamental nesse
processo, pois ele como mediador, deverá ser o grande incentivador das novas linguagens que
esse aluno adquire com as novas tecnologias.
Quando o professor incorpora essa cultura e o faz de maneira flexível e com visão
holística, proporciona ações que possibilitam contemplar as funções dos dois lados do
cérebro, buscando o “desenvolvimento harmonioso das dimensões da totalidade pessoal:
física, intelectual, emocional e espiritual. E este, por sua vez, participa de outros planos de
totalidade; o comunitário, o social, o planetário e cósmico” (Cardoso, 1995, p. 51).
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Entendemos também que o uso da internet com critério pode tornar-se uma ferramenta
significativa para o processo ensino aprendizagem de múltiplas linguagens. Os alunos são
dotados de inteligências múltiplas, que podem aflorar com o uso dessas tecnologias, uma vez
que a linguagem digital é bastante atrativa e difere da habitual em sala de aula.
Os jovens aprendem a se comunicar de diversas formas e ainda ampliam o seu
vocabulário; o ambiente interativo, motivador, coorporativo e colaborativo que essa
ferramenta possui, influencia a produção do conhecimento e incentiva o aluno a continuar por
seus próprios esforços. Os alunos passam da modalidade passiva para a modalidade ativa na
dinâmica da aprendizagem.
É através desse instrumento midiático que o aluno tem uma grande quantidade de
informação. É um meio afinado com a educação, pois também proporciona aprendizagem e
permite que ele desbrave novos horizontes e não fique apenas com o que foi construído em
sala de aula, mas vá para além dos “muros” da escola.
É preciso romper o conservadorismo e buscar recursos para facilitar a aprendizagem e
torná-la significativa, com construção de sentido. A ênfase no processo de aprendizagem
exige que se trabalhem técnicas inovadoras que incentivem a participação dos alunos, a
pesquisa, a interação, o debate e o diálogo. Essas metodologias promovem a desenvolvimento
intelectual, afetivo, a produção do conhecimento e permitem o exercício de habilidades e
atitudes fundamentais do ser humano.
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Tecnologias da Informação voltadas para a Educação: Um estudo sobre o
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RESUMO: O uso das Tecnologias da Informação no setor educacional possibilita aos
professores e alunos o desenvolvimento de competências e habilidades que abrangem tanto
ações de comunicação, busca de informações como a autonomia individual, ampliando as
possibilidades de inserções na sociedade da informação e do conhecimento. Isto possibilita a
construção de uma nova proposta de educação que insere o conceito de totalidade no
processo educativo. Diante do exposto, este trabalho tem o objetivo de mapear as tecnologias
da informação relacionadas as práticas didático pedagógicas e seus respectivos registros de
patentes, com base no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), buscando assim,
uma correlação entre educação e TI. Portanto, o Brasil vem registrando um aumento na
quantidade de pedidos de concessão de patentes, porém enfrenta muitas barreiras junto aos
órgãos oficiais, como longa espera na concessão da patente, dificuldades na aquisição das
tecnologias disponibilizadas no mercado, precariedade na implementação das tecnologias no
sistema educacional, transferência de tecnologia, dentre outros.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação.Tecnologia da informação e Educação. Educação.
Patentes

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento constante de novas tecnologias permite que o acesso
à informação se torne mais rápido e fácil. As Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC) vem sendo inseridas no processo de ensino e
aprendizagem há um bom tempo, em outras palavras, pode-se dizer que o giz,
o quadro negro, o caderno e os livros já não são mais as únicas ferramentas
utilizadas em sala de aula ou nas organizações empresariais.
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Os complexos processos de comunicação da sociedade difundem
linguagens e conhecimentos que descentram a relação escola-livro, âmago do
sistema escolar tradicional que insiste em permanecer nos dias atuais. O
acesso à tecnologia possibilita uma infinidade de formas de aprendizado,
tornando-se aliado na educação de alunos e nas estratégias de ensino dos
professores, através de recursos digitais como jogos, aulas interativas, vídeos,
computadores, internet dentre outras possibilidades. Nesse contexto surgiram
as práticas pedagógicas associadas à tecnologia da informação, que vem
desenvolvendo novos hábitos de ensinar e aprender, transpondo as barreiras
da sala de aula e dinamizando esse processo didático-pedagógico (SILVA &
Fernandes, 2014).
O desenvolvimento da tecnologia representa um avanço para o sistema
educacional, pois contribui com as práticas educativas, tanto voltadas a
educação formal como a educação corporativa, no que se refere a agilidade da
informação, a resolutividade de problemas do dia a dia, as possibilidades de
interatividade,dentre outros, contribuindo assim para uma maior dinamização
na sala de aula e em modelos de aprendizagem baseadas nas práticas de
negócios.
O uso das Tecnologias da Informação no setor educacional possibilita aos
professores e alunos o desenvolvimento de competências e habilidades que
abrangem tanto ações de comunicação, busca de informações como a
autonomia individual, ampliando as possibilidades de inserções na sociedade
da informação e do conhecimento. Isto possibilita a construção de uma nova
proposta de educação que insere o conceito de totalidade no processo
educativo. Destacando, portanto, que a educação escolar atualmente se vê
diante da possibilidade de reorganização didática, pedagógica e curricular, pois
a facilidade de acesso às informações disponibilizadas pelas tecnologias
digitais proporcionam uma nova maneira de ensinar e aprender (TEZANI,
2011).
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Diante do exposto, este trabalho tem o objetivo de mapear as tecnologias
da informação relacionadas as práticas didático pedagógicas e seus
respectivos registros de patentes, com base no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI), buscando assim, uma correlação entre educação
e TI. Portanto, o Brasil vem registrando um aumento na quantidade de pedidos
de concessão de patentes, porém enfrenta muitas barreiras junto aos órgãos
oficiais, como longa espera na concessão da patente, dificuldades na aquisição
das tecnologias disponibilizadas no mercado, precariedade na implementação
das tecnologias no sistema educacional, transferência de tecnologia, dentre
outros.
2. ABORDAGEM CONCEITUAL DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E A EDUCAÇÃO
Segundo Foina (2009), Tecnologia da Informação, “é um conjunto de
tecnologias, metodologias e procedimentos que atuam em coleta, tratamento e
disseminação das informações na organização”.
Assim, a TI pode ser definida como um conjunto de atividades e soluções
obtidas por meio dos recursos computacionais, as quais são aplicadas
atualmente em diversas áreas e em vários contextos, não possuindo uma
caracterização única, tendo em vista a sua grande expansão usual (SUREJ,
2015).
Nenhuma outra tecnologia introduziu tantas mudanças em tão pouco
tempo e com tanta profundidade, em todas as áreas da atividade humana,
como a TI, intensificada nas últimas décadas com o uso do computador e da
rede mundial de computadores – a Internet. O contexto mundial apresenta um
verdadeiro desafio quanto à forma de assimilar as transformações que estão
ocorrendo com o desenvolvimento das telecomunicações, da informática e de
suas interações com o sistema educacional (BARBOSA et al., 2004) .
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Como conseqüência de avanços tecnológicos, vivemos hoje uma
economia, na qual a geração de informação e a produção do conhecimento são
são recursos inesgotáveis, considerados matérias primas de muitos processos
produtivos (LUPU & LAURENTIU, 2015). Só este fato já seria suficiente para
justificar a necessidade de uma ampla revisão do sistema educacional em
todos seus níveis. Neste cenário emergente, até os ambientes de trabalho
estão se transformando para ambientes de aprendizagem permanente, como
forma de acompanhar e se manter atualizado com o ritmo do desenvolvimento.
O desenvolvimento da sociedade depende, hoje, da capacidade de gerar,
transmitir, processar, armazenar e recuperar informações de forma eficiente.
Por isso, a população escolar precisa ter oportunidades de acesso a esses
instrumentos e adquirir capacidade para produzir e desenvolver conhecimentos
utilizando as TIC’s. Isto requer a reforma e ampliação do sistema de produção
e difusão de conhecimento, possibilitando o acesso à tecnologia. Entretanto, o
simples acesso à tecnologia, em si, não é o aspecto mais importante, mas sim,
a criação de novos ambientes de aprendizagem e de novas dinâmicas sociais a
partir do uso dessas novas ferramentas (MORAES, 1997).
3. MUDANÇAS NOS PARADIGMAS DA EDUCAÇÃO
Atualmente, é evidente a insatisfação dos alunos em relação ao sistema
educacional “tradicionalista”, aulas que fazem uso apenas do quadro e giz. A
inserção de recursos inovadores como tablets, e-books, canetas inteligentes,
recursos audiovisuais, dispositivos de sincronização simultânea, já estão
presentes na educação de muitos usuários.
O uso das TIC possibilita que as aulas possam ser adaptadas a várias
necessidades dos alunos, e em diversos níveis de aprendizado, inserindo
recursos como sons, imagens, vídeos, dinâmicas, jogos, que tornam as aulas
mais estimulantes, criativa e inteligente. Porém diante da diversidade de
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recursos alguns professores ainda não estão aptos a utilizar essa variedade de
técnicas, ou apesar de conhecerem, não operacionalizam em seu cotidiano.
Segundo MAGALHÃES (2003) os professores jamais serão substituídos
pela tecnologia, mas aqueles que não souberem tirar proveito dela correm o
risco de ser substituídos por outros que sabem.
O aluno tem direito ao acesso às tecnologias na escola: "A sólida base
teórica sobre informática educativa no Brasil existente em 1989 possibilitou ao
MEC – Ministério da Educação, instituir, através da Portaria Ministerial nº
549/1989, o Programa Nacional de Informática na Educação – PRONINFE.
São muitos os benefícios da tecnologia na educação, porém é necessário que
as informações sejam bem avaliadas, pois nem todos os conteúdos presentes
na internet, por exemplo, são pertinentes na construção da formação do aluno.
Cabendo aos educadores conduzirem esse processo, orientado para as
melhores técnicas (DOMINGO & GARGANTÉ, 2016).
A educação tecnológica no Brasil, principalmente no que tange as
instituições de Ensino superior, tem certa relutância em inserir completamente
as tecnologias da informação de forma plena nas disciplinas dos alunos que
estão se graduando, o que também pode ser explicado pelo baixo número de
estudos sobre TI nas universidades e também no número relativamente
pequeno de pedidos de patentes de Universidades ou outros Institutos na área
de educação (LI et al, 2010).
Muitas vezes o próprio conhecimento que é gerado nas universidades,
não consegue ser disseminado na própria instituição que o promoveu. Como é
o caso de muitas pesquisas que não conseguem romper as barreiras do
laboratório, da sala de aula ou mesmo das produções científicas.
4. PANORAMA DO DEPÓSITO DE PATENTES NO BRASIL
De acordo com o INPI (2016), "patente é um título de propriedade
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temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado
aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de
direitos sobre a criação". Como condição para a concessão dos direitos sobre a
patente, o INPI exige que o inventor revele "detalhadamente todo o conteúdo
técnico da matéria protegida pela patente". O INPI descreve dois tipos de
patentes, a patente de invenção, cujo prazo de validade é de 20 anos e o
modelo de utilidade, com validade de 15 anos.

Patentes de invenção são

"produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva,
novidade e aplicação industrial" e modelo de utilidade é "objeto de uso prático,
ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu
uso ou em sua fabricação". O INPI complementa informando que "não se pode
patentear um processo como Modelo de Utilidade, somente como Patente de
Invenção" (INPI, 2016).
Além da possibilidade de registro de patentes, é possível pleitear o
registro de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de
computador e topografias de circuitos, as averbações de contratos de franquia
e as distintas modalidades de transferência de tecnologia.
Nos últimos anos, com a criação de Núcleos de Propriedade Intelectual e
Núcleos de Inovação nas universidades e Centros Tecnológicos, com o
objetivo de disseminar a cultura da propriedade intelectual e dar subsídios aos
pesquisadores no que se refere à proteção e comercialização de seus
trabalhos, os resultados estão sendo positivos. Mas é importante lembrar que a
disseminação do tema, não deve ficar restrita ao âmbito dos docentes,
devendo ser inserida nos currículos a fim de formar recursos humanos,
capazes de compreender e fazer uso da propriedade intelectual como
estratégia de inteligência competitiva em todas as áreas do conhecimento
(MARTIN et al., 2013).
O último relatório anual da Organização Mundial de Propriedade
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Intelectual (WIPO), vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU),
mostra que o número de patentes válidas no Brasil está muito atrás de países
considerados referência em inovação. O levantamento, feito entre os 20
maiores escritórios de concessão de patentes no mundo, traz dados de 2012 e
aponta os Estados Unidos em primeiro lugar, com 2,2 milhões de patentes,
seguido do Japão, que tem 1,6 milhão. Depois estão China (875 mil), Coréia do
Sul (738 mil), Alemanha (549 mil), França (490 mil), Reino Unido (459 mil) e até
o principado de Mônaco (42.838). O Brasil está na 19ª posição, com 41.453
patentes válidas. São 211 a mais que o último lugar, ocupado pela Polônia. No
bloco dos BRICS, todos estão na frente: seguidos pela China, Rússia (181 mil),
África do Sul (112 mil) e Índia (42.991).
De acordo com a WIPO, o número de pedidos de patentes cresceu 9,2%
em 2012 – um recorde nos últimos 18 anos. Dos 20 países pesquisados, 16
registraram crescimento. Os maiores foram na China (24%), Nova Zelândia
(14,3%), México (9%), Estados Unidos (7,8%) e Rússia (6,8%). No Brasil,
também houve aumento de 5,1%.
No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é
responsável por receber os pedidos, examinar e conceder, ou não, o direito de
patente. Entre 2003 e 2013, foram concedidas 34.189 patentes. Em média,
3.108 por ano. Além de o volume ser baixo em relação a outros países, o
tempo médio de espera por uma resposta do INPI quase dobrou no mesmo
período. Em 2003, no caso de invenção, a demora era de pouco mais de seis
anos. Em 2008, passou a ser de nove anos. Em 2013, chegou a onze anos.
Ainda segundo o INPI, dependendo da área em que o direito de patente é
requerido, a demora pode ser maior. Em 2015, os registros que mais
esperaram pela concessão foram os de Telecomunicações (14,2 anos). Em
seguida, vieram Alimentos e Plantas (13,6 anos); Biologia Molecular (13,4
anos); Física e Eletricidade (13 anos); Bioquímica (12,9 anos); Computação e
Eletrônica (12,6 anos); Farmácia (12,3 anos); Agroquímicos (12,2 anos).
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5. PATENTES RELACIONADAS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(TI) NA EDUCAÇÃO
Na base de dados do INPI, órgão brasileiro de concessão e garantia de
direitos de propriedade intelectual, é possível fazer consultas por Marcas,
Desenho Industrial, Programas de Computador, Transferência de Tecnologia,
Patente,

Indicação

Geográfica,

Topografia

de

Circuitos

Integrados

e

Informação Tecnológica de Patentes. Sendo as Informações relacionadas à
Transferência de Tecnologia, Informação Tecnológica de Patentes e Topografia
de Circuitos não constarem informações disponíveis para consulta.
A pesquisa básica na base de Patentes é possível realizar consultas
usando todas as palavras, expressão exata, qualquer uma das palavras e a
palavra aproximada. Informações que podem ser associadas ao título, resumo,
nome do depositante, nome do inventor e pelo CPF/CNPJ do Depositante.
A pesquisa foi realizada com o termo “Tecnologias da Informação e
Educação”, contendo a palavra aproximada no campo resumo, devido a
relação com a temática do estudo e buscando atingir um universo maior de
registros. A associação dos termos registrou 23.998 pedidos de patentes, no
período de 1991 a 2015.
A classificação de patentes tem como objetivo inicial o estabelecimento de
uma ferramenta de busca eficaz para a recuperação de documentos de
patentes pelos escritórios de propriedade intelectual e demais usuários, a fim
de estabelecer a novidade e avaliar a atividade inventiva de divulgações
técnicas em pedidos de patente.
A IPC é o sistema de classificação internacional, criada a partir do Acordo
de Estrasburgo (1971), cujas áreas tecnológicas são divididas nas classes A a
H. Dentro de cada classe, há subclasses, grupos principais e grupos, através
de um sistema hierárquico, como mostra a tabela 1:
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Tabela 1 – Classificação pelo IPC

Seção

Classificação

A

Necessidades Humanas

B

Operações de processamento; Transporte

C

Química; Metalurgia

D

Têxteis; Papel

E

Construções Fixas

F

Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão

G

Física

H

Eletricidade
Fonte: OMPI

A pesquisa básica ao termo “Tecnologia da Informação” na base de
dados do INPI no campo Resumo, nos primeiros meses de 2016, foi
evidenciado 15177 resultados de patentes deferidas, que variam desde um
sistema eletrônico para carros a um cartão de visitas digital. Realizando buscas
nos termos: “Tecnologia da Informação e Educação”; “Tecnologia Educacional”
ou “Tecnologia e Educação”, procurando a expressão no resumo das patentes
já registradas, temos 120 resultados, dos quais apenas os relacionados na
tabela 1 se encaixam com o tema proposto:
Tabela 2 – Descrição de alguns registros de patentes pelo INPI
Patentes
Registradas/ Ano
Concessão
Disco Compacto
Educativo
Com
Sistema
De
Código
De
Acesso
Para
Educação
Pedagógica
A
Distância
Via
Internet
(PI
1003168-5
A2/2012).
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Instrumento
Lúdico
De
Educação
Patrimonial
(PI
0903590-7
A2/2009).

Sensibilizar, capacitar e mobilizar os Necessidades
diversos setores da educação, auxiliando na humanas
compreensão da dinâmica e gestão do
patrimônio.

Metodologia de
tele-ensino com
aula
preparada
em
estúdio
transmitida
por
meio
de
dispositivo móvel
interativo
de
presença virtual
para
acompanhamento
didático
com
recursos
multimídia
e
conexão remota
com
instrutor
dinamizador
(PI
1013131-0

A metodologia criada prevê e concretiza a Física/
possibilidade de interação perfeita entre os Eletricidade
agentes do processo de aprendizado,
simulando a presença do professor na sala de
aula com suas expressões corporais.
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A2/2013).
Cápsula
de
desenvolvimento
intelectual
(BR
20
2013
022684
5
U2/2015).

Cápsula que possui em seu interior recursos Física
tecnológicos integrados de última geração, a
fim
de
proporcionar
ao
estudante,
desenvolvedor ou profissionais de áreas
diversas uma melhor concentração nos
estudos aplicados.

Lousa
Escolar
Adaptável
(BR
10
2012
026057
3
A2/2012).

Invenção de uma lousa escolar que possui Operações
um sistema semelhante ao de um portão de
elevação que possibilita a mudança de altura
com um simples toque manual ou por controle
remoto, através de um sistema de roldanas
ou motor elétrico instalados em suas colunas
laterais, podendo conter também mais de
uma lousa, sobrepostas, tanto para giz quanto
para pincel, permitindo que sejam usadas
simultaneamente.

Disposição
Introduzida
em
Equipamento
Independente de
Interatividade
Multimídia
(PI
1004385-3

Idealizada um prático e inovador equipamento Operações;
portável e autônomo para difusão de imagens Físicas
e sons com tecnologia sem fio através de
monitor sensível ao toque comandado por um
computador alimentado a bateria, o qual
permite ao público interagir e obter as
informações de seu interesse, objetivando
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A2/2013)

divuIgar o materiaI com conteúdo publicitário,
educacional, avisos, entre outros.

Comunicação
Táctil Para Todo
Público: Sistema
Braille
Usando
Verniz
Relevo
Acrílico
De
Secagem
Ultravioleta (Uv),
Impresso Junto
Com
Texto
E
Imagens Em Tinta
(PI
1004385-3
A2/2013).

ferramenta de Inclusão e acessibilidade Operações;
facilitadoras da educação, capacitação Físicas
profissional, convivência e relacionamento
entre as pessoas deficientes visuais (que
representam 6,8% da população Brasileira)
com videntes normais, higidos; conduzindolas para melhor nível de vida, contribuindo a
aplicado da legislação que exige nas
embalagens de medicamentos, alimentos,
material de uso pessoal e asseio informação
do nome, conteúdo, especificação, uso e
validade dos produtos bens e serviços
empacotados

Equipamento
Com
Superfície
Interativa
Multitoques
E
Tela Para Uso
Individual
E
Coletivo
(PI
1102625-1
A8/2011).

encontra aplicação nas áreas de marketing, Físicas;
educação, treinamento, planejamento de Eletricidade
atividades, processos decisórios, suporte a
processos críticos, supervisão e controle;
criação e produção artística, dentre outras
aplicações.
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Painel
De
Recepção
De
Imagem Digital
(MU
9100364-4
U2/2014).

O presente modelo de utilidade tem por Físicas
objetivo uma versão de painel de recepção de
imagem, que pode ser empregado em
diversas áreas, tanto na educação, quanto no
campo publicitário, divulgando produtos,
serviços e campanhas publicitárias.

FONTE: INPI, 2016

O Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC),
visando dar celeridade ao processo de concessão de patentes, reduziu o
tempo de espera de 5 anos e 4 meses para 2 anos, mantendo o tempo de
concessão da patente em 20 anos (INPI,2015).
Apesar da pesquisa ter o seu enfoque nos registros de patentes, é
necessário salientar que no Brasil há uma separação entre o que é patente e o
que é registro de software, ou seja, os programas de computador como o
Microsoft Word ou Excel podem ter seu código-fonte registrado pelo INPI e não
patenteado. O software tem um prazo de proteção de 50 (cinquenta) anos
contados do dia 1º de Janeiro do ano subsequente ao da publicação. A partir
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daí o titular tem o direito de exclusividade da exploração de seu programa
(INPI,2016).
Pelos registros de patentes brasileiras descritos, percebe-se a real
necessidade de uma reformulação desses prazos, para que a sociedade possa
usufruir das inovações empreendidas de forma mais dinâmica, sem contar os
impactos que tais mudanças podem proporcionar para a educação e seus
reflexos na sociedade e também a necessidade de conscientização
governamental para o aumento da participação das universidades Brasileiras
no depósito de patentes, pois a universidade exerce um papel relevante na
promoção da inovação tecnológica, deixando de ser apenas um espaço de
qualificação profissional e de realização de pesquisa básica”, passando a
interagir mais com toda a sociedade e o setor produtivo (INAN et al,2010) .
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A modernização tecnológica implica em mudanças de paradigmas de
atitudes e comportamentos, demandando novos métodos educacionais de
acordo com as necessidades da nova geração. O processo formativo
educacional não harmoniza as reais necessidades dos estudantes a métodos
tradicionais e ao novo perfil desejado pelo mercado de trabalho. Devendo
sistematizar novas metodologias a uma nova realidade que nem é tão nova
assim.
Em tempos de redes sociais, interações instantâneas, mídias digitais, o
sistema educacional brasileiro precisa ajustar-se a essas novas tendências se
deseja realmente se manter entre as economias emergentes.
Portanto, é necessário que o modelo educacional vigente, busque um
aperfeiçoamento a novas práticas didático-pedagógicas, para que sejam
capazes de atrair os alunos e desenvolvê-los em todas as suas dimensões,
dando acesso a uma realidade além dos livros didáticos, e que é essencial a
sua atuação como cidadão.
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O uso das TIC´s na educação, do ponto de vista cognitivo, contribui para
a formulação de conceitos e estratégias, possibilitando ao aluno resolver
problemas com maior mobilidade, estabelecer contatos com outros saberes,
dentre outros aspectos. A navegação na web, por exemplo, possibilita ampliar
as escolhas tanto em termos de conteúdos, flexibilidade de horários, acesso a
novas oportunidades de comunicação e interatividade. Favorecendo tanto o
desenvolvimento do senso crítico do aluno, como libertando das amarras do
ensino tradicional, cartesiano e meramente técnico.
Na atual conjuntura, onde conhecimento e informação são fundamentais
para a criação de um ambiente propício às inovações, é importante fomentar o
desenvolvimento de novos métodos e pesquisas, tanto para a criação de novas
patentes, quanto para a análise das mesmas, pois é necessária mais uma
redução do tempo de exame de patentes no INPI e a ampliação do quadro de
examinadores e investimentos em informatização, além de estabelecer acordos
de cooperação técnica com outras instituições internacionais de concessão de
patentes de referência. Fazendo com que haja uma aceleração na análise do
pedido de patentes sem causar uma perda de autonomia do INPI. Essa demora
fragiliza tanto a invenção quanto possíveis negócios. Depois de tanto tempo, a
tecnologia certamente estará ultrapassada e o produto obsoleto.
O Brasil ainda tem um número pequeno de depósitos de patentes sobre
tecnologia da informação na área da educação quando comparado com outros
países como a China, por exemplo, mas vem crescendo no decorrer dos anos,
e com a participação cada vez maior das instituições de Ensino Superior no
depósito de patentes, espera-se que esse número aumente e que as patentes
não somem apenas números, mas que façam diferença no contexto
educacional sendo usada para melhorar o sistema de ensino que está inserida,
rompendo as barreiras do laboratório e tendo uma real aplicação.
Vale ressaltar, que através dos documentos de patentes é possível
proteger o conhecimento, monitorar tendências tecnológicas, encontrar
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soluções para problemas existentes, explorar novos nichos de investimento,
identificar oportunidades de licenciamento, descobrir novos mercados e obter
outras informações importantes, por isso sua prática deve ser intensamente
disseminada no âmbito educacional.
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RESUMO
O presente trabalho destaca tem por objetivo entender a importância da biblioteca escolar para no o
desenvolvimento e formação do usuário de bibliotecas escolar, enquanto leitor. Os gestores no caso
desse tipo de biblioteca precisam oferecer possibilidades de interação dos alunos com o meio
tecnológico atualiza-se (atualizando-se) para que desta forma poder para atender aos diferentes
usuários e as diversas necessidades que surgem. Tendo esta instituição Seu papel fundamental de é
de incentivo à leitura e a cultura relacionando diretamente com o meio a qual se encontra. A
biblioteca abre portas para o conhecimento e acesso direto à informação. Com o advento das novas
tecnologias, como meio de difusão de informação, as bibliotecas não podem ignorar essa
transformação nos métodos educacionais. Este novo ambiente de transmissão de conhecimento
mostra uma nova missão para a biblioteca, a de disseminar informações digitais, através da Internet.
E estes novos profissionais da informação precisam saber lidar com essa mudança, com a rapidez e
capacidade necessárias diante do ritmo exigido pelas novas tecnologias, sempre cumprindo seu
papel com ética e dedicação.
Palavras-chaves: Biblioteca escolar. Leitura. Letramento digital. Mediação da leitura.

INTRODUÇÃO
Este artigo tem por objetivo analisar a importância da leitura e do letramento,
através do papel da biblioteca escolar e dos mediadores frente ao advento
tecnológico da era digital, apresentando os principais referenciais teóricos como
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base para esta análise. Para tal foi utilizado um vasto material bibliográfico para
embasar a discussão proposta. Gil ressalta,
A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado,
constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase
todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há
pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas.
Boa parte dos estudos exploratórios pode ser definido como pesquisas
bibliográficas. As pesquisas sobre ideologias, bem como aquelas que se
propõem à análise das diversas posições acerca de um problema, também
costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes
bibliográficas. (GIL, 2007, p.44)

Em uma nova era em que cada vez mais é comum a troca do papel pelos
bytes, as bibliotecas estão se reinventando mesmo que obrigatoriamente. Com o
advento da internet a rotina de muitos estudantes vem mudando. Atualmente é
impensável passar semanas pesquisando um único assunto. Porém, diante de
tantas facilidades encontradas nas novas formas de disponibilização das
informações implicam por vezes no esvaziamento desses espaços de pesquisa e
leitura, resultando assim em um grande desafio para os educadores: incentivar e
despertar o interesse de crianças e adolescentes pelo ambiente em questão. Nesta
situação, Moro; Neves; Estabel (2007), afirma que:
O conceito de biblioteca escolar necessitou superar uma visão tradicional
para definir-se em termos modernos como centro ativo de aprendizagem da
instituição escolar. Concebe-se a biblioteca escolar como um instrumento
de inovação educacional que põe ao alcance dos alunos e professores uma
variada gama de materiais educativos, facilitando uma aprendizagem
dinâmica e participativa.

Na sociedade da informação e do conhecimento a informação passa a ser o
bem de valor mais importante existente. Assim, a internet, neste paradigma poderá
despertar o interesse das pessoas por livros, isso se seu uso for trabalhado da
maneira correta e racional.
1 BIBLIOTECA ESCOLAR E A FORMAÇÃO DO LEITOR
Atualmente, com o advento das novas tecnologias é preciso aprender a
pensar de forma rápida, lógica e criativa. Assim, a Biblioteca Escolar (BE) atua como
um espaço para a promoção de experiências criativas, como recurso indispensável
no processo de aprendizagem e formação do saber.

Segundo Garcia (1998, p.11) “[...] uma escola sem biblioteca é uma instituição
incompleta, e uma biblioteca não orientada para um trabalho escolar dinâmico tornase um instrumento estático e improdutivo.”
Evidenciando assim, a grande importância da Biblioteca Escolar no processo
educativo, devendo a mesma servir de fonte inesgotável de conhecimento, cujo
objetivo principal é disseminar a leitura e a formação formal e expandir o acesso à
informação.
A BE é uma instituição milenar, responsável pela sobrevivência dos registros
do conhecimento da humanidade, tornando-se um meio educativo. Um mundo
repleto

de

recursos

indispensáveis

ao

desenvolvimento

do

processo

ensino/aprendizagem e na formação do educando, a biblioteca pode contribuir de
forma efetiva no crescimento infanto-juvenil.
O papel da biblioteca escolar é incentivar a leitura reflexiva, pois através
dela o aluno terá outra concepção de texto, não como algo estático,
desprovido de sentido e de valor, mas como algo vivo, repleto de
significados e informações interessantes. (CORTE apud SANTANA FILHO
2011, p. 3)

Nesse contexto a BE assume papel de destaque, na difusão da informação e
consequente participação na construção do conhecimento, como centro de
orientação, leitura, mediação do conhecimento e da informação para alunos,
professores, funcionários e a todos que compõem a comunidade escolar. No
entanto, nem sempre essa importância ou notoriedade é dada a conhecer à
sociedade em geral.
De acordo com Garcia (1998, p.12-13) a biblioteca tem por objetivos:
Ampliar conhecimento, visto ser uma fonte cultural;
Colocar à disposição dos alunos um ambiente que favoreça a formação e
desenvolvimento de hábitos de leitura e pesquisa;
Oferecer aos professores o material necessário a implementação de seus
trabalhos e ao enriquecimento de seus currículos escolares;
Colaborar no processo educativo, oferecendo modalidades de recursos
quanto à complementação do ensino-aprendizado, dentro dos princípios
exigidos pela moderna pedagogia;
Proporcionar aos professores e alunos condições de constante atualização
de conhecimentos, em todas as áreas do saber;
Conscientizar os alunos de que a biblioteca é uma fonte segura e atualizada
de informação;
Estimular nos alunos o hábito de frequência a outras bibliotecas em busca
de informação e/ou lazer;
Integrar-se com outras bibliotecas, proporcionando: intercâmbios culturais,
recreativos e de informações.

Assim, além do objetivo de despertar o interesse de seus usuários pelo hábito
da leitura como uma forma de lazer, outro desígnio da BE nesse contexto destina-se
a formação de cidadãos consciente e capazes de desenvolver pensamentos críticos
e criativos.
2 LETRAMENTO EM AMBIENTE DE INFORMATIZAÇÃO
O letramento pode ser entendido como uma forma de acesso a informações e
consequente utilização destas nas atividades diárias do indivíduo, assim para
Kleiman o letramento é considerado como sendo uma prática de leitura e escrita, na
qual esta afirma que a prática do letramento:
(...) não envolve necessariamente as atividades específicas de ler ou
escrever. Podemos definir hoje o letramento como um conjunto de práticas
sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto
tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos.”
(KLEIMAN, 2008, p.19)

Outra questão importante do letramento é salientado por Ribeiro (2009, p.18)
que pontua as agências de letramentos, que segundo o autor consiste em “[...]
diversos espaços que orientam as práticas de indivíduos e comunidades para
letramentos diversos são chamados de agências de letramentos.” Sejam esses
espaços de trabalho, de família, da comunidade, das escolas e até mesmo das
bibliotecas, onde em ambiente como estes uma pessoa pode se tornar letrada em
vários níveis, onde Kleiman (2008)

considera esses níveis como graus de

letramento. Desta forma, o letramento é considerado uma habilidade individual onde
seu “nível” de letramento irá depender do contexto o qual o indivíduo encontra-se
inserido, assim um cidadão pode ser letrado em grau um, em determinado tipo de
leitura, e em grau dois em uma leitura mais complexa.
Neste contexto, a certeza da importância da leitura no processo educativo e o
que une professores e pais na com convicção de que o hábito de ler é um exercício
sadio, prazeroso e seguro na formação infanto-juvenil.
Assim, a leitura pode ser entendida em dois estágios. O primeiro, quanto ao
objetivo de sua realização, onde é vinculada ou não á cobrança de interpretação,
praticada indistintamente em diversas situações, como: a leitura feita para interpretar
textos propostos para realização de exercícios (leitura mecânica); e o segundo
quando a leitura é realizada por lazer de cunho livre e recreativo (leitura prazerosa).

A leitura traz por finalidade transformar o sujeito em um ser capaz de criar e
reelaborar informações e experiências dentro do processo educativo, decifrar
códigos linguísticos, revelar dados explícitos e implícitos.
Neste entendimento o ambiente das bibliotecas escolares exerce a função de
disseminadora do saber e para cumprir tal papel é preciso que ela possua uma
estrutura adequada, com uma coleção diversificada e atualizada de livros e outros
materiais atrativos; é preciso constitui-se em um ambiente físico com espaço o
suficiente para acomodar o acervo e uma classe de alunos (espaço mínimo
recomendado), um local silencioso, ventilado, adequadamente iluminado, sem
umidade, com piso, mesas e estantes apropriadas e espaço livre para a circulação
do usuário. Por último e não menos importante necessita esta de um mediador de
leitura (bibliotecário ou professor) para selecionar e indicar o material adequado a
cada tipo e faixa etária de leitor.
A escola, deste modo, deve investir na leitura como um ato cultural. Seguindo
essa lógica foi criado no Brasil o Programa Nacional de Incentivo à Leitura
(PROLER), em ação desde 1992, este vem promovendo práticas de leitura com
efeito multiplicador, bem como, políticas públicas voltadas para o desenvolvimento
da leitura na escola, a exemplo, o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), e o
Programa Nacional de Biblioteca da Escola (PNBE). Incentivos estes que estão
sendo disseminados e assim promovendo a leitura pública e escolar.
3 RELAÇÃO LEITURA, TECNOLOGIA E BIBLIOTECA ESCOLAR
Com o avanço tecnológico e digital, livro passando a ser representado
também em formato imaterial o gosto e o prazer pela leitura deve ser trabalhado
desde a primeira infância, (momento que se inicia a formação da personalidade do
individuo). Preparando assim as crianças e jovens para o mundo literário a atual,
fazendo com que este possa atuar com competência e criticidade nesse meio.
Na atual conjuntura da sociedade, baseada na informação em tempo real
graças ao avanço tecnológico, a biblioteca passa a se preparar para adequar sua
função primordial de disponibilizar informações de qualidade a seus usuários, agora
também, utilizando-se de ferramentas presentes em meios tecnológicos digitais
como um suporte para a realização de tarefas e/ou atividades necessárias para o
cumprimento de suas atividades bases.

Para isso é exigido que os indivíduos desenvolvessem habilidades
específicas para acompanhar de forma ágil e eficaz essa evolução informacional
através da análise, interpretação, localização e difusão dessas informações em
diferentes suportes.
Nesta perspectiva surge o letramento digital no qual Soares (2002) ressalta
que o sintagma letramento digital é usado para referir-se á questão da prática de
leitura e escrita possibilitada pelo computador e pela internet. Para Mey (1998) a
relevância do letramento, tanto no tipo usual quanto do digital, vai além de se afirmar
que é uma tecnologia de informação adquirida ativa ou passivamente. Ele ressalta
ainda que e muito mais do que saber ler e escreve ou até mesmo navegar na
internet. De fato, letramento consiste em saber utilizar os recursos informacionais
disponibilizados tanto em meio tradicionais quanto em meios tecnológicos digitais,
possibilitando, desta forma, aplicá-los no dia-a-dia, sempre em benefício do próprio
usuário, na qual a finalidade destas informações será sempre a aquisição de novos
conhecimentos para a vida do cidadão.
Atualmente, a competência informacional age como outrora agia o letramento.
Assim Campello (2008, p.10) descreve o professor como “[...] o orientador que capta
os interesses dos alunos, estimula seus questionamentos e os guia na busca de
soluções”, desta forma permitindo-o ser capaz de desenvolver habilidades como
projetos interdisciplinares, onde, permitirá aos alunos avaliar um assunto sob
diferentes ângulos. Contudo, para o sucesso desses projetos é preciso a
disponibilização de recursos informacionais em todos os tipos de suportes, a
exemplo de materiais impressos, audiovisuais, eletrônicos e que os mesmos estejam
em locais de fácil localização.
De acordo com Bicheri e Almeda (2013, p.41) “[...] na formação do leitor é
imprescindível que haja, a princípio, pessoas envolvidas a meios/recursos para o
desenvolvimento de gosto e competência para a leitura.” Assim em uma BE a
missão do bibliotecário e de difundir a leitura e a informação, estabelecendo a
comunicação entre a o usuário e a informação dispostas em diferentes meios, nesse
contexto, na escola juntamente com o professor ele torna-se um mediador da leitura,
auxiliando na formação da personalidade do mesmo.
A Biblioteca Escolar, sendo uma instituição promotora de experiências
criativas e disseminadora do saber e da informação detém uma capacidade de
aproximar o aluno da realidade enquanto agente de transformação social.

Ciente que a informatização da sociedade ocasiona uma revolução no
cotidiano da população tal como em seu comportamento e ao acesso digital,
sobretudo, a internet.
Caracterizada pela abundância e, mesmo, pelo excesso de informações
exige, de quem estuda e pesquisa, habilidades para definir quando a
informação que encontrou é suficiente e, mais importante, para selecionar a
informação relevante, e isso num ambiente de informações diversificadas,
numerosas e muitas vezes inconsistentes e contraditórias. (CARVALHO,
2008, p. 35)

Apesar da internet não ser a única fonte de informação pra a maioria dos
alunos. Ela representa a nova era, sendo amplamente reconhecida como um meio
de estudo e entretenimento e avança rumo a total aceitação nas escolas como
recurso educacional, ajudando no processo ensino-aprendizagem inserido os alunos
na rede. Essa inserção digital transforma a biblioteca em um espaço completo de
difusão informacional. Entretanto, para que as escolas transformem a internet em
um meio de formação real e formal, ainda são necessárias ações mais profundas
por parte delas no processo de aprendizagem.
Apesar da biblioteca, pensar na web como um recurso de acesso à
informação, como dito anteriormente, a internet na visão de alguns estudiosos não
funciona e nem equipara-se a uma biblioteca convencional, pois para estes a web e
o espaço cibernético não selecionam as informações devidamente como em uma
biblioteca convencional. Nesse contexto, a web é responsável pela disponibilização
de sites de pesquisa de todo tipo de natureza que nem sempre possuem
fundamentos e comprovação científica, sendo assim não confiáveis para uma
perfeita satisfação informacional.
Por outro lado, vale ressaltar que o papel da internet como fonte de
informação e conhecimento, esta sendo usada de forma consciente através do uso
racional de suas ferramentas, poderá proporcionar uma formação crítica desses
novos leitores, pois segundo Levy (2000, p. 15) “[...] o dilúvio da informação não
diminuirá nunca mais […]. Não terá fim.”. Assim sendo, caberá aos centros de
disponibilização de informações adequarem a novas estratégias de se adquirir
informações em curto prazo.
No contexto tecnológico informacional encontram-se as Tecnologias da
Informação e Comunicação (TICs) que consiste em instrumentos necessários na
recuperação e disseminação da informação, estão revolucionando as relações

interpessoais. É fato que as TICs rompem fronteiras, com novas formas de acesso
ao conhecimento. Nesta contextualização, Neves (2010, p.19) afirma que:
Associar o letramento á utilização da internet é o que proporciona recuperar
informações relevantes nos grandes sistemas (bancos e bases de dados),
já que e por meio da estratégia de busca que se recupera informação de
qualidade e com a pertinência individual, que cada pessoa demanda para
produzir conhecimento.

Enfim, a internet mostra-se como um novo método de distribuição da
informação, bem como potencializa o poder de massificação.
4 MEDIADORES DA LEITURA E SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE
FORMAÇÃO EDUCACIONAL EXIGIDO PELA TECNOLOGIA
A educação mediada no contexto das tecnologias disponíveis na atual
sociedade contemporânea ainda é alvo de questionamentos, pois, o surgimento de
dúvidas relacionadas ao uso das tecnologias ainda circundam a prática educacional
no que se relaciona ao uso das ferramentas tecnológicas. Surgindo a importância de
incentivar não apenas os professores como também os mediadores da leitura a
agregar a competência tecnológica em suas tarefas educacionais.
Para Borges e Silva (2006), as pessoas estão inseridas na sociedade da
informação quando são capazes de desenvolver as habilidades necessárias para
acessar e usar a informação. Assim, o conjunto dessas habilidades é chamado pela
ciência da informação de Information Literacy, termo traduzido como educação para
a competência em informação, ou seja, é o letramento informacional que atualmente
é um ponto de extrema importância para a formação do cidadão do século XXI, onde
por intermédio do entendimento destas competências e/ou habilidades o indivíduo é
capaz de aprofundar seus conhecimentos e consequente facilitar sua vivência com o
mundo através da utilização de recursos digitais.
Com o advento da necessidade do letramento tecnológico o papel do
mediador da leitura que outrora se resumiria em transmitir aos usuários as
informações contidas nos tipos de suportes impressos seja esses materiais, livros,
revistas dentre outros, em tempos atuais, graças a era da informatização este se vê
necessitado de aprimora-se, com o intuito de entender mais a fundo este meio e
consequentemente permanecer interligado com os novos tipos de suportes os quais

as informações também encontram-se dispostas, e assim adquirir a capacidade de
disseminação destas presentes em outros meios informacionais, e por conseguinte,
de maneira contextualizada transmití-la aos usuários de forma adequada
amenizando assim a subjetividade à qual este encontra-se inserido em meio a
enorme gama de possiblidades proporcionadas pela hipermídia.
Assim Levy (1999, p.17), pontua “a cibercultura é o conjunto de técnicas
(materiais e intelectuais), de práticas de atitudes de modos de pensamento e de
valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.”
Neste contexto, a mediação da leitura é função básica e de grande relevância
do bibliotecário e dos professores. Visto que, estes devem identificar, selecionar e
sugerir obras compatíveis com o perfil de cada leitor em um ambiente de
informatização, neste caso, uma biblioteca escolar. Além do mais, devem prepararse para o confronto com crianças e adolescentes através da literatura sem cobrança
mecânica de compreensão, e assim, estimular, atrair e manter leitores nessa faixa
etária não é tarefa fácil de serem conquistados, sobretudo, quando há exigência na
formação de novos leitores. Para se alcançar êxito é fundamental aperfeiçoar a
realização de tais competências.
Os mediadores devem ainda trabalhar a interatividade, a interdisciplinaridade,
enfim a hipertextualidade, contribuindo desta forma para a construção do sentido do
hipertexto.
Tendo em vista ainda, a existência da falta de interação desses profissionais
com os meios tecnológicos e suas ferramentas, constitui-se que persiste a
necessidade de mediadores com entendimento das novas tecnologias da
informação, sejam eles, bibliotecários, pedagogos, professores, e assim permitir que
estas informações adquiridas de maneira mais rápida possam ser repassadas de
forma vantajosa a seu usuário.
Portanto, se faz necessário que estes se mantenham atualizados/ inteirados
com essas novas maneiras de se adquirir informações, podendo assim o saber
adquirido por estes serem repassados com satisfação a outros que destas
necessitam. Segundo Neves (2010, p.19),
Na contemporaneidade lidar com a informação exige tanto dos usuários
quanto dos profissionais que lidam com ela, uma postura de realizar a
analise crítica, ou seja, a assumir um papel mais crítico com relação à
formulação da questão de pesquisa, à busca, à identificação do conteúdo
mais relevante e á consideração da segurança e legalidade da fonte onde a
informação foi encontrada.

Deste modo, o papel da biblioteca digital segundo Marcondes (2006, p.16)
define-se:
Biblioteca que tem como base informacional conteúdos em texto completo
em formatos digitais – livros, periódicos, teses, imagens, vídeos e outros –
que estão armazenados e disponíveis para acesso, segundo processos
padronizados, em servidores próprios ou distribuídos e acessados, via rede
de computadores, em outras bibliotecas ou redes de bibliotecas da mesma
natureza.

É evidente que para a potencialização destes conhecimentos tanto o
mediador da informação quanto o novo leitor devem ter interesse e mínima formação
digital para acompanhar este novo desafio.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante ressaltar a seriedade na conscientização dos mediadores dentro
do ambiente de uma biblioteca escolar, do valor das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TICs) no auxílio educacional, onde estes deverão transpor o receio
em lidar com as variedades de recursos disponíveis, atualmente, em meios
tecnológicos.
Visto que, a biblioteca escolar tem papel fundamental no processo educativo.
Segundo Garcia (1998, p.12) é também “[...] servir de suporte a programas
educacionais, integrando-se à escola como parte dinamizadora de toda a ação
educacional.” Com tudo, a leitura possibilita prazeres, saberes, reflexões e ações.
Para que haja o intercâmbio entre: tecnologia, letramento, mediador,
biblioteca e usuários, é preciso que no espaço de interação informacional exista uma
infraestrutura adequada, oferecendo ao usuário a confiança e oportunidade que
necessitar para desta forma permitir a este incrementar seu repertório de
informações, que necessita para a sua formação tanto como cidadão letrado quanto
indivíduo apto a criar sua própria identidade.
Os profissionais que atuam na Biblioteca escolar têm um grande desafio pela
frente. A eficiência na administração torna-se essencial para o desenvolvimento de
um trabalho com qualidade.
As novas tecnologias priorizam a agilidade, o dinamismo e a exatidão no
acesso ao conhecimento e a informação. Para tal, a escola é o espaço propício e
ideal para esta revolução do saber.
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RESUMO
O comércio online ganhou um espaço de destaque entre as diversas formas de adquirir um produto ou serviço.
Diante deste sucesso, algumas atividades presentes na economia adentraram para o mundo online, como é o caso
do turismo, oferecendo comodidade, rapidez e diversidade na escolha de uma viagem. Dentre as diversas
empresas que atuam no ramo do turismo online, destaca-se o Hotel Urbano, uma start-up de referência no
mercado online que oferece pacotes de hospedagem, cruzeiros e passagens aéreas. O presente trabalho, por sua
vez, objetivou analisar a atuação do Hotel Urbano, identificando os fatores que contribuíram para seu rápido
crescimento e sua forte atuação no mercado do turismo online, bem como, sua forte popularidade nas mídias
sociais. A pesquisa configura-se como um estudo de caso, de caráter exploratório, qualitativo, com ênfase nos
métodos de pesquisa para internet, estudos de redes sociais, análises de hiperlinks e abordagem etnográfica.
Diante disso, chegamos a resultados que demonstram como a internet tornou-se um facilitador de vendas no
mercado do turismo, além de dados que comprovam a eficácia dessas vendas online através do Hotel Urbano e o
seu crescimento tendo a internet como aliada do seu sucesso.

Palavras-chave: Hotel Urbano. Turismo online. Internet. Branding.

Introdução
Com a enorme propagação da internet nos últimos anos, diversos setores da economia
enxergaram - através dela - grandes chances de crescimento no mercado. As vendas online,
por sua vez, inserem-se neste contexto devido ao seu crescimento acelerado. Dentro deste
mercado, destacar-se-á, nesta pesquisa, a atuação do turismo online, no que tange a
comercialização de produtos e serviços turísticos pelas agências de turismo online. O foco da
pesquisa, por sua vez, será o de analisar a atuação de uma das maiores agências online em
atuação no mercado brasileiro: Hotel Urbano.
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O Hotel urbano é uma empresa que tem como objetivo a oferta de pacotes de
hospedagens, além de outras atividades relacionadas ao turismo, como vendas de passagens
aéreas e pacotes de cruzeiros. Os fundadores perceberam além da oportunidade de fazer
negócios quando não existia nenhuma outra empresa encarregada desse tipo de mercado.
Haviam outras agências com vendas de pacotes turísticos, de passagens de avião, mas não de
venda de pacotes de hospedagens. Além disso, alguns outros fatores influenciaram a decisão
dos irmãos Mendes em direcionar os seus esforços para esse ramo específico.
A empresa que os irmãos fundaram inicialmente foi nomeada como ApetreXo, que
faturou R$76 milhões em 2009, mas logo foi vendida. Com os recursos da venda da ApetreXo
os irmãos iniciaram, em 2011, um novo empreendimento chamado Hotel Urbano, que
começou como site de vendas coletivas e logo, no ano seguinte, se tornou uma agência de
turismo online. Os irmãos Mendes e mais uma sócia, a publicitária Roberta Oliveira detém
60% da empresa. Os outros 40% são do fundo de capital de risco Insight Venture Partners.
Em menos de três anos, a empresa cresceu 450%, passando a faturar R$500 milhões em 2013.
Com o faturamento do ano de 2014, a porcentagem subiu para incríveis 790% em três anos de
funcionamento da empresa. (EXAME, 2013)
Atualmente, a empresa possui forte atuação das redes sociais, tendo a página mais
curtida do mundo entre as agências online, contando com mais de 12 milhões de seguidores
em fevereiro de 2016, e domina 35% da audiência das páginas relacionadas ao turismo no
Brasil, o dobro da participação da segunda colocada, a Decolar.com.
A partir dos pressupostos relatados, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo de
caso sobre a atuação do Hotel Urbano no mercado de turismo online. Segundo Yin, “o estudo
de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo (o “caso”)
em profundidade e em seu contexto de mundo real” (YIN, 2015, p. 17), diante disso
analisamos seu rápido crescimento e, ao mesmo tempo, seu grande renome no mercado em
tão pouco tempo de atuação. Desse modo, especificidades serão atribuídas, como: analisar as
estratégias de comunicação e marketing utilizadas pela empresa para manter sua forte atuação
no mercado; perceber qual seu tipo de público-alvo e a forma relacional entre empresa e
cliente, além de analisar seus concorrentes, discutindo a relação existente e modos de se
manter permanente dentro deste grande mercado competitivo.
Portanto, a pesquisa justifica-se por trazer um estudo relevante para o entendimento do
mercado de turismo online, da mesma forma que aborda uma análise sobre uma empresa que,
cada vez mais, vem se destacando no ramo, contribuindo, assim, para o crescimento de
estudos na área e servindo de embasamento para outros estudos semelhantes.

1- REFERENCIAL TEÓRICO
1.1- E-COMMERCE
De acordo com Albertin (2002), o comércio eletrônico é a realização de toda cadeia de
valor dos processos de negócio num ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das
tecnologias de comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de negócio. Os
processos podem ser realizados de forma completa ou parcial, incluindo as transações
negócio-a-negócio, negócio-a-consumidor e intra-organizacional, numa infra-estrutura
predominantemente pública de fácil e livre acesso e baixo custo.
A internet está cada vez mais presente na vida das pessoas, onde somente no Brasil
110 milhões de pessoas são usuários ativos da internet, e desse total 36% já efetuaram
compras pela internet.6 Tenenbaum, Chodwdhry e Hughes (1997) argumentaram que a
Internet está revolucionando o comércio. Ela estabelece a primeira forma possível e segura
para ligar espontaneamente pessoas e computadores por fronteiras organizacionais. Isto está
fazendo com que apareça um grande número de empresas inovadoras – companhias virtuais,
mercados e consumidores comerciais. Ou seja, o e-commerce tornou-se uma opção bastante
viável para várias empresas, principalmente por possuir um baixo custo e um retorno
favorável.
Além disso, o e-commerce possui vários benefícios que favorecem o gerenciamento
dos clientes. De acordo com Albertin (2002) os sistemas de comércio eletrônico podem ter
valor significativo como uma alavanca para novas estratégias de gerenciamento de clientes,
principalmente porque eles: conectam diretamente compradores e vendedores; apoiam troca
de informações totalmente digitadas entre eles; eliminam os limites de tempo e lugar; apoiam
interatividade, podendo adaptar-se dinamicamente ao comportamento do cliente; e podem ser
atualizados em tempo real, mantendo-se sempre atualizados. Com isso, é possível destacar a
importância dessas novas estratégias voltadas ao online, pois a pesquisa e o conhecimento
desse público é bastante determinante no sucesso de um e-commerce.
O hotel urbano entrou nesse mercado eletrônico e atualmente lidera as vendas no
segmento do turismo online no Brasil, mas para alcançar a liderança a empresa buscou
estratégias que facilitassem o consumidor no momento da compra, inclusive oferecendo seus
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serviços através de lojas físicas, onde a compra é online mas o cliente é auxiliado sobre as
etapas para a compra. Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2005), a tecnologia do varejo
eletrônico determina o que pode ser ofertado ao consumidor, mas somente os consumidores
podem determinar quais dessas tecnologias serão aceitas. Com isso, o hotel urbano demonstra
uma preocupação com o retorno do seu público, oferecendo os serviços online, mas com a
opção de compra através de lojas físicas, pensando nos diversos públicos que a empresa
possui.

1.2- MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS
Com a popularização da Internet, e consequentemente das redes sociais digitais, nos
últimos anos, alguns termos foram instituídos, principalmente pelo fato de os usuários
participarem mais ativamente do universo online, interagindo entre si e com diversos outros
atores, como as empresas.
Nesse sentido, as opiniões deixadas, e por sua vez propagadas em plataformas de redes
e mídias sociais são chamadas de Conteúdo Gerado pelo Usuário (CGU), ou ainda, Conteúdo
Gerado pelo Consumidor (CGC). Em inglês é chamado de User Generate Content (UGC) ou
e-Word-of-Mouth (eWOM), traduzido como “boca-a-boca” online por autores como Silva e
Mendes Filho (2014), e padronizado no campo do turismo online como Comentários de
Viagens Online (CVOs).
O CGU possui relevante importância nas relações entre empresa e consumidor, pois,
trata-se de um conteúdo não comercial (AYEH; AU; LAW, 2013). Desse modo, as constantes
opiniões deixadas pelos consumidores são, na maioria das vezes, de forma espontânea
(MONTARDO; CARVALHO, 2012). Os usuários se sentem mais seguros em exporem suas
reais opiniões sobre determinado produto ou marca, onde estas são visualizadas tanto pelas
empresas quanto por outros consumidores ou potenciais consumidores, ou seja, seus pares.
Assim, compreende-se que o CGU trouxe mais um desafio para as empresas: manter
seu relacionamento com o consumidor e potencial consumidor da forma mais síncrona
possível, pois, a todo momento, novas opiniões de diversos usuários são expostas nas redes
sociais, e as empresas possuem a missão de gerenciá-las.
Com isso, torna-se necessário a utilização da técnica do monitoramento online. Esta
técnica já vem sendo utilizada por diversas marcas, porém, de modo quantitativo, ou seja,
métricas onde são encontrados os números de menções de uma marca em determinadas

páginas, o número de compartilhamentos e outros dados onde são abordados apenas a
quantidade deles (MONTARDO; CARVALHO, 2012).
Essa técnica, dessa forma, surge para englobar tanto uma abordagem quantitativa,
quanto, principalmente, qualitativa, pois, considera-se que os dados obtidos a partir das
chamadas “resenhas online” são mais valiosas do que as já conhecidas métricas
(MONTARDO; CARVALHO, 2012). A técnica possibilita mensurar, qualificar, quantificar,
traçar perfis de usuários, identificar possibilidades de ações dentro dos ambientes virtuais, e
prever crises e danos. Sua finalidade vem se tornando algo intrínseco ao trabalho das
organizações para justificar fatores como ações desenvolvidas e, também, perceber tendências
e oportunidades (SALUSTIANO, 2012).
Trata-se de um campo que ganhou destaque recentemente e atualmente é visto como
uma estratégia corporativa nos mais diversos segmentos de mercado, principalmente porque
nem sempre há uma relação amistosa entre marca e consumidor e, através disso, as empresas
podem correr o risco de ter seus problemas potencializados na rede tendo em vista sua
utilização constante como um “ponto de reclamações” por parte dos usuários
(SALUSTIANO, 2012).
Portanto, além de gerenciar o conteúdo gerado pelo usuário, as empresas devem estar
aptas a manter um relacionamento com ele, pois, além de servirem como mais um canal de
atendimento, as redes sociais digitais também podem se tornar um canal de promoção, e a
partir disso, as marcas podem trabalhar no processo de fidelização de seus clientes, além de
conquistar os diversos potenciais clientes que são usuários online.
1.3- MARKETING NA INTERNET
Com o avanço da internet e a constante utilização da mesma pelos mais diversos
usuários, as empresas se adaptaram ao mercado digital. As compras são feitas basicamente
por meios eletrônicos. Algumas empresas se adaptaram à nova realidade e se inseriram na
internet em busca de atingir esses consumidores; outras já se inseriram na internet buscando
especificadamente esses consumidores. Para isso, empresas como Hotel Urbano usam o
marketing digital como uma importante ferramenta para atingir seus objetivos.
Para esse avanço tecnológico e nas relações dos consumidores com as marcas, Gabriel
afirma que:
Os efeitos das tecnologias digitais provocaram no marketing tradicional uma
revolução, onde o consumidor, antes integrante da plateia de todo contexto

estratégico da empresa, passou a ser o protagonista das estratégias. Contudo,
muda-se também a forma de relacionamento da marca com o consumidor,
pois nessa relação passou a existir outra relação, entre consumidores que
utilizam diversas plataformas digitais para estreitar essa relação. (Ito;
Andrade apud Gabriel, 2012, pag. 7).

No caso específico do Hotel Urbano, são os consumidores que ditam onde querem
passar os feriados, ou fins de semana. É através dessas informações que a empresa encontra as
melhores oportunidades de oferta para agradar os consumidores. Assim, como também
através da página da empresa no Facebook, por exemplo, os consumidores têm acesso às
percepções de clientes que já usaram os serviços do Hotel Urbano por meio de comentários e
depoimentos que são deixados na própria página da empresa.
Torres nos diz também que “[...] a internet trouxe para o mundo dos negócios uma
grande novidade: o acesso instantâneo às informações sobre produtos e serviços. (TORRES,
2009, p. 19). (Ito; Andrade apud Torres, 2012, pg. 3). Sendo assim, o acesso a tantas
informações faz o consumidor da web ser mais exigente aos produtos e serviços, fazendo com
o que o Hotel Urbano tenha que usar do marketing digital para alcançá-los.
Gabriel define o marketing digital como “o marketing que utiliza estratégias em algum
componente digital no marketing mix – produto, preço, praça ou promoção” (Cruz; Silva apud
Gabriel, 2014 pg. 3). O marketing acompanhou a transformação dos consumidores, adaptando
o marketing tradicional para o digital. O Hotel Urbano com seu produto (a venda de
passagens aéreas e hospedagens) com preços baixos para que muitos usuários sejam
atendidos, usando a internet (praça) para promover suas ofertas através de publicidade online
e off-line (promoção).

2. METODOLOGIA
A presente pesquisa envolveu um estudo de caso, onde o método utilizado é de
natureza exploratória, de abordagem qualitativa pois buscou explorar aspectos importantes do
objeto de estudo. O estudo de caso compreende um método abrangente, cobrindo a lógica do
projeto, as técnicas de coleta de dados e as abordagens específicas à análise de dados (YIN,
2015), seguindo essa metodologia adotamos um método específico para os estudos voltados
para a internet, são eles: Os estudos de redes sociais, a abordagem netnográfica e a análise de

hiperlinks, dando ênfase aos principais meios digitais utilizados pela empresa, como o
Website, a FanPage no Facebook, o Twitter e o aplicativo Hotel Urbano
O método utilizado nessa pesquisa teve como objetivo destacar cada meio de atuação
da empresa, analisando a forma como seus produtos são divulgados e como o público reage as
suas formas de divulgação. Além de analisar os seus concorrentes, também com atuação
online, para que as estratégias que levaram ao sucesso da empresa possam ser destacadas.
De acordo com Santos (2004) as redes sociais estão sendo crescentemente utilizadas
como ferramentas para análise de processos organizacionais que são vistos, como fluidos e
em constante mudança. Ou seja, os estudos de redes sociais possuem um espaço importante
em empresas de forte atuação na internet, como o Hotel Urbano, por isso esse método foi
utilizado como forma de buscar dados através da Fanpage, Twitter e Aplicativo Hotel
Urbano.
Segundo Recuego (2012) esse tipo de estudo tem um cunho estruturalista e parte do
princípio de que, ao estudar as estruturas decorrentes das ações e interações entre os atores
sociais, é possível compreender elementos a respeito desses grupos e, igualmente,
generalizações a seu respeito. Com isso, buscamos informações através da FanPage da
empresa, que possui um grande número de seguidores. Para entender esse sucesso da página
analisamos o seu conteúdo e as publicações mais curtidas, para destacarmos o público alvo da
empresa e analisar como a FanPage é utilizada para atrair esses consumidores. O Twitter e o
aplicativo Hotel Urbano são utilizados para a publicação de ofertas e pacotes de viagens, eles
também possuem grande número de acesso. Para entendermos as estratégias utilizadas para
manter o público sempre atento a essas publicações, analisamos a forma em que o conteúdo é
publicado, as pessoas que seguem o Twitter e o número de downloads do aplicativo, que
ainda é uma novidade para muitos consumidores dos serviços do Hotel Urbano.
De acordo com Jabour (2008) junto ao crescimento da Web, as ferramentas de
análise de conteúdo ganham destaque, pois possibilitam uma visão quantitativa de um vasto
domínio de informações, porém é necessária a extração do conteúdo relevante das páginas da
Web, para que essa análise possa ser realizada de forma correta. Com isso, as análises de
hiperlinks foi utilizada para o estudo da estrutura do site, do seu conteúdo, dando ênfase ao
hipertexto, a hipermídia e aos hiperlinks. Para Fragoso (2012) a análise de hiperlinks trata-se
de um método essencialmente estrutural, voltado para a identificação de padrões de
conectibilidade. Com isso, esse método foi fundamental para desenvolver o estudo sobre o
Website da empresa, onde funciona a comercialização dos pacotes de viagens, passagens e
diárias de hotel. Destacamos a estrutura do site, além de informações contidas nele. É

importante destacar essa análise pois a empresa surgiu e alcançou sucesso através do seu site.
Para essa pesquisa utilizamos também os buscadores públicos, com a intenção de localizar
informações de outros sites que continham informações da empresa. Além de compreender a
estrutura funcional do site, e seus métodos para alcançar o sucesso com o grande número de
acessos, podemos também analisar os sites de outras empresas concorrentes e com isso
destacar o diferencial do Hotel Urbano.
Outro método importante para o estudo foi a abordagem etnográfica, que é utilizada
para analisar a cibercultura e comunidades virtuais, além do comportamento do público
online. Kozinets (1997) define Netnografia como um método interpretativo e investigativo
para o comportamento cultural e de comunidades on-line. Ou seja, é um método utilizado para
analisar as práticas de consumo midiático, resultando em um mapeamento de perfis de
consumo de seus participantes e de suas práticas comunicacionais nas plataformas sociais.
Através desse método analisamos a forma como os consumidores se comportam a partir de
cada promoção ou postagem da empresa, a busca de informações dos consumidores e os
pacotes de viagens mais procurados além de estudar o público que consome o produto
oferecido, e o comportamento diante dos pacotes, para com isso buscar entender o sucesso da
empresa.
A metodologia escolhida para a pesquisa foi necessária para a pesquisa e descrição
da empresa. Com ela conseguimos estudar de forma específica cada característica observada e
desenvolver uma conclusão sobre o que a empresa precisa acrescentar em seus meios para
manter o sucesso e até para aumentar o número de consumidores satisfeitos e fiéis a empresa.
3. CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO
3.1 ÁREA E DIMENSÃO DA ATIVIDADE
O Hotel Urbano faz parte de um dos maiores setores da economia atual: o turismo.
Beni (2000) aborda que a atividade turística compõe o maior crescimento da economia e, este
fato é constatado a partir de dados do Ministério do Turismo (2013) e da Embratur (2013),
onde revelam que somente em 2012, cerca de 5,6 milhões de turistas estrangeiros foram
recebidos no país, gerando US$ 6,5 bilhões de entradas de divisas (fluxo de dinheiro
estrangeiro que entra no país), configurando assim, um crescimento acima da média mundial e
consolidando o Brasil em posição favorável nas atividades do setor e na renda adquirida
(OMT, 2013).

Em 2013, o setor recebeu financiamento de R$ 13,5 bilhões de instituições federais, o
que contribuiu para desenvolver os principais segmentos. Os números do Brasil mostram que
o setor apresentou uma contribuição total – que inclui as atividades diretas, indiretas e
induzidas do turismo - de 9,2% do PIB, o equivalente a US$ 205,6 bilhões (ou R$ 443,7
bilhões de reais) gerados. O Brasil aparece em sexto lugar entre as economias do turismo do
mundo, lista liderada pelos Estados Unidos com uma renda de cerca de US$ 1,4 trilhões. Em
relação à contribuição direta do setor no Brasil, o percentual é de 3,5% do Produto Interno
Bruto com US$ 77,6 bilhões (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014).
Fatores como a facilidade de crédito e a queda significante dos preços dos transportes,
fizeram que pessoas com poder aquisitivo mais baixo aderissem ao turismo, que era um “setor
elitizado” (DIAS; CASSAR, 2005). A partir desse processo, “o turismo vai deixando pouco a
pouco de ser um bem de luxo para se converter em artigo de primeira necessidade” (DIAS;
CASSAR, 2005, p. 2). Quanto mais pessoas viajam e passam a gastar dinheiro acabam por
aquecer a economia local. Desse modo, as cidades/localidades crescem ao mesmo passo.
Mesmo com todos esses dados, cabe frisar que o setor turístico, no Brasil, ainda
engatinha, se comparado a grandes mercados. Atualmente, chegamos a marca de 6 milhões de
turistas estrangeiros visitando o país, enquanto que a França recebe, anualmente, cerca de 90
milhões, seguidos de outros países como Estados Unidos e Espanha.
Este fato é resultado de uma combinação de diversos fatores, sendo que, o principal
deles é o contexto histórico do turismo no país como uma atividade que elevou uma “má”
imagem do Brasil no exterior através de sua propaganda apelativa e total liberação fiscal. Por
outro lado, ainda possuímos as mais altas taxas de impostos no que diz respeito a passagens
aéreas e serviços turísticos em geral, tornando o país um dos destinos mais caros a se visitar.
3.2 O HOTEL URBANO NO MERCADO DE TURISMO ONLINE
O negócio do Hotel Urbano – neste mercado – configura-se como promissor.
Fundada em janeiro de 2011, a empresa iniciou suas atividades com cinco funcionários e, no
final daquele ano, obteve o faturamento de R$ 90 milhões. Em 2012, por sua vez, o
faturamento mais que triplicou, alcançando R$ 280 milhões e, posteriormente, R$ 500
milhões em 2013 (Mercado e Eventos, 2014).
O Hotel Urbano configura-se como uma Start-up. Em meio a diversos concorrentes
que possuíam como negócio principal a venda de passagens aéreas, a empresa passou a
desenvolver-se através da venda de diárias como negócio exclusivo. O fundador do H.U
ressalta que tal estratégia ocorreu devido à rentabilidade. Diárias de hotéis geram um lucro de

30 a 35% para as agências de turismo online, enquanto que passagens aéreas demonstram uma
rentabilidade de cinco a seis vezes menor. Além disso, no quesito “perecibilidade”, a hotelaria
sofre muito mais em épocas onde as vendas estão baixas, devido a impossibilidade de
estocagem das diárias, por se tratar de serviços. Dessa forma, as negociações entre agências e
hotéis tornam-se muito mais benéficas do que entre agências e companhias aéreas.
Com seu crescimento acelerado, a concorrência viu na estratégia do Hotel Urbano
uma forma de aumentar seu mercado. A Decolar.com (agência de viagens online líder na
América Latina) possuía, até então, a venda de passagens aéreas como negócio principal.
Atualmente, o cenário mudou, e a maior parte das vendas da empresa configura-se em diárias,
tornando-se assim, a principal concorrente do Hotel Urbano. O mesmo pode ser destacado
para outras agências como a Submarino Viagens e a Viajanet.
Entretanto, para diferenciar-se ainda mais da concorrência, o Hotel Urbano possui o
atributo do preço baixo. Tal atributo, por sua vez, foi desenvolvido através de pesquisas
relacionadas – principalmente – ao seu público-alvo. Seus gestores identificaram, por
exemplo, que um usuário que mora em São Paulo e costuma sair para restaurantes nos finais
de semana, costuma gastar, em média, R$ 300,00. Desse modo, o H.U passou a oferecê-lo um
final de semana em um resort em Paraty por R$ 400.
Em números mais completos, o Hotel Urbano conseguiu alcançar a marca de 3,9
milhões de diárias vendidas em 2014 para hotéis, pousadas, flats, hostels e cruzeiros. De cinco
funcionários, conta, atualmente, com mais de 650 expandindo-se, também, para o mercado
off-line, onde deixou sua sede de 40 metros quadrados para se espalhar por 2 mil metros
quadrados no Rio de Janeiro, mais um escritório em São Paulo e duas lojas conceitos próprias
em shoppings. Não é o intuito da empresa focar suas vendas no mercado off-line, porém, seus
fundadores viram neste mercado uma forma de melhor aproximar a empresa do consumidor,
podendo ele optar por efetuar sua compra online ou presencialmente.
Em relação aos seus serviços, o H.U já passou a oferecer pacotes turísticos incluindo
o aéreo, visto que, há uma grande demanda para este tipo de serviço mais “completo”.
Entretanto, a venda de passagem aérea não é feita individualmente, mas sim, única e
exclusivamente através dos pacotes de diárias oferecidos pela empresa.
3.3 CONCORRENTES
Por se tratar de uma atividade econômica complexa como a do turismo, pode-se
considerar que a concorrência presente nas empresas que a compõe pode se modificar ao
longo do tempo. Esta mudança, desse modo, vem ocorrendo com o Hotel Urbano,

principalmente devido à sua transição de uma empresa voltada às compras coletivas para uma
Start Up voltada à venda de pacotes turísticos online.
Trazendo essa referência para o Hotel Urbano, podemos citar como seus concorrentes
diretos principais as empresas: Decolar.com, Booking e Hoteis.com.
- Decolar.com: Sem dúvidas é a maior concorrente do Hotel Urbano. Atualmente, no
Brasil, as vendas do Hotel Urbano ultrapassaram as da Decolar.com. Mas a Decolar.com
investiu recentemente em comerciais em TV aberta, utilizando diversos artistas conhecidos do
grande público brasileiro para ganhar popularidade e maior notoriedade no âmbito nacional.
Entretanto, no contexto relacionado à América Latina a Decolar.com ainda é líder em vendas
e mercado, atuando em cerca de 20 países desde o ano de 1999 no mercado de turismo online.
Além disso, o faturamento da Decolar.com ainda se mostra superior em relação aos seus
concorrentes. Segundo dados da PANROTAS (2014) o faturamento da OTA Decolar.com, no
último ano, foi estimado em R$ 5,5 bilhões. O Hotel Urbano, por sua vez, almeja fechar o ano
de 2014 com um faturamento em torno de R$ 1,2 bilhões. Mais que o dobro do faturamento
do ano anterior.
- Booking: A Booking faz parte do Transamérica Hospitality Group. Grupo que, no
ano passado, obteve R$ 45 milhões em vendas feitas por meio do próprio site, de OTAs e de
GDSs, o que representa algo em torno de 37% do total de vendas e 40% de crescimento.
Deste montante, a Booking.com distribuiu R$ 9,3 milhões e, no ano de 2014 chegou a
representa 23% do e-commerce do grupo hoteleiro. Para alcançar sua grande relevância no
mercado, a Booking negocia eficientemente com mais de 500 mil hotéis em todo o mundo.
- Hoteis.com: O site Hoteis.com faz parte da Expedia, empresa líder global em
viagens online presente em 30 países. Algumas das redes hoteleiras parceiras da empresa são
Accor, Hotel Transamérica, Bourbon, Grupo Blue Trees, Bristol, Promenade e Atlântico. A
Expedia possui 30 sites no mundo todo, com parceria de mais de 300 companhias aéreas e
155 mil hotéis. Seu faturamento, no ano de 2011 (dados mais recentes encontrados), foi de
US$ 29 bilhões, com cerca de 50 mil usuários (IG ECONOMIA, 2012).
3.4 ANÁLISE SWOT DO HOTEL URBANO

A partir de uma análise realizada com o Hotel Urbano e seus concorrentes, foi possível
elaborar a seguinte análise SWOT que, por sua vez, mede o seu ambiente interno através das
forças e fraquezas e, seu ambiente externo, a partir das oportunidades e ameaças.
Durante a análise SWOT observamos como ameaças: A entrada de novos concorrentes no
mercado; O aperfeiçoamento dos concorrentes já existentes; Desaparecimento de um mercado
e Taxas de juros. Como oportunidades: Desenvolvimento de um novo mercado (off-line);
Surgimento de novas técnicas de marketing; Novo mercado internacional e o Aumento de
poder de negociação com fornecedores na medida de seu crescimento no mercado; Como
fraquezas: Pouca tradição no mercado; Inexistência de aplicativos para celulares compatíveis
com todos os sistemas operacionais; Baixo retorno devido aos constantes investimentos e
Certa deficiência na resolução de problemas dos clientes através das redes sociais. E como
forças, Know-How em vendas online; pioneirismo com a venda exclusiva de pacotes de
diárias no Brasil; preços mais baixos do mercado; alta capacidade de gestão de seus
dirigentes; alto poder de negociação com seus fornecedores (para a constituição dos baixos
custos) e expansão para o mercado off-line (obtendo uma maior aproximação com seu
público).
Percebe-se, desse modo, que o Hotel Urbano possui muitas forças e mostra-se lidar
muito bem com elas para, assim, obter seu posicionamento no mercado em meio aos seus
fortes concorrentes. Na imagem abaixo está exposta a representatividade que a empresa
possui em relação a grandes concorrentes no mercado, onde, através das oportunidades
encontradas no mercado no início de sua atuação, conseguiu conquistar um público online
que, atualmente, se mostra superior às demais empresas do setor.
4. O CONSUMIDOR ALVO
Reconhecer a necessidade e a segmentação do público-alvo pode ser um grande
desafio para qualquer empreendedor. A investigação dos desejos e motivações que movem
uma pessoa a adquirir um serviço ou produto divide-se numa miríade de pontos que abordam
valores, estilo de vida, capacidade de compra e influências internas e externas, bem como o
processo de obtenção, consumo e descarte final do mesmo. Os analistas de comportamento do
consumidor examinam esses tipos de comportamento, incluindo como os consumidores
compram produtos – compram em lojas especializadas, shopping centers ou pela internet?
Também se refere a questões sobre como os consumidores pagam pelos seus produtos (à vista
ou a crédito), se compram para si mesmos ou para presentear, se transportam os produtos ou
mandam entregar, onde conseguiram informações sobre as alternativas de produto e loja, e

sobre como as marcas influenciam as escolhas de produtos (BLACKWELL; MINIARD;
ENGEL, 2005).
Tendo em vista a dificuldade do que é entender a vontade do cliente, é necessário
incutir pesquisas qualitativas e especialmente, quantitativas que direcionem gestores no
processo de reconhecimento da necessidade.
Ao entender para quem está sendo direcionado o Mix de produtos, fica mais fácil de
criar a promoção destes, estabelecer o posicionamento da empresa e futuramente garantir a
fidelização do cliente. Conhecer profundamente a praça também é um fator que diferencia
casos de fracasso e sucesso, pois estudar as influências socioeconômicas e culturais que
interferem no comportamento de compra do consumidor traz muitos benefícios no momento
do posicionamento do negócio.
Levando em conta tais nuances de mercado, o Hotel Urbano depois de entender a
ausência de um segmento de mercado que integrasse compras coletivas, preços acessíveis e
atividade turística, tornou-se um caso de sucesso na plataforma web. Mas não só o
reconhecimento da necessidade de mercado fez com que a empresa abocanhasse um
faturamento de R$ 500 milhões no ano de 2013. Compreender por exemplo que as classes C e
D ascendiam no ambiente online ajudou-os durante o seu surgimento, bem como observar que
a disponibilidade de crédito aumentava exponencialmente, e assim parcelar as compras para
alcançar mais clientes.
De acordo com o um estudo de caso feito para analisar a participação do Hotel
Urbano no mercado de compras coletivas, Alessandra Correa de Sales demonstra o perfil do
consumidor da empresa no ano de 2011. 7 A análise levou em conta idade, estado, renda e
dados psicográficos que revelaram quem adquiria os pacotes turísticos.
Em números, a idade dos clientes do Hotel Urbano que representa 49% do total, é de
25 a 34 anos, mas a idade do público geral figura entre os 25 e 55 anos, são pessoas que já
possuem uma independência financeira e assim são capazes de obter esse tipo de serviço de
preço mais elevado.
Com relação ao sexo dos consumidores, a maioria é mulher representando 57% e
homens com os 43% restantes. Essa participação majoritariamente feminina se deve também
ao grau de escolaridade e instrução que é maior do que a do público masculino de acordo com
levantamento feito pelo site WebShoppers em 2010.
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Analisando o público geograficamente, obtém-se o seguinte resultado: 67% dos
clientes estão situados na Região Sudeste, esta porcentagem inclusive corresponde à soma do
número de clientes Paulistas e Cariocas. Já, quando levado em conta o gasto em tíquete
médio, aproximadamente 67% gastam em média de R$100 a R$ 250 com os pacotes, menos
de 2% gasta abaixo de R$ 100 e o restante participa dos outros valores superiores à R$250.
Neste quesito, a partir de dados recentes, o Hotel Urbano elevou em três anos o seu tíquete
médio de R$250 para R$800 como conta a diretora de Marketing da empresa, Roberta
Oliveira.
No tocante à personalidade do consumidor notou-se um perfil obviamente propenso à
inovação típica da internet, que está aberto a aventuras e que sublinha a comodidade trazida
por este tipo de serviço presente na rede como fator principal de participação em vendas
online. Por se tratar de um público que se encontra predominantemente no Sul, os destinos
preferidos são praias, interiores e em 3º lugar, viagens internacionais. Embora essa
preferência seja notável na pesquisa, os destinos podem variar devido a variantes de
sazonalidade como mudanças climáticas e épocas de festividade.
5. TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO E EVOLUÇÃO NO MERCADO
Analisando os concorrentes do Hotel Urbano, observamos uma significativa diferença,
já que o maior detentor do marketing share é a CVC, com 60%(PERUSSI; REJOWSK, 2006)
mas que trabalha muito mais offline do que online, ao contrário do Hotel Urbano, que
segundo a pesquisa realizada em fevereiro de 2014, o Hotel Urbano lidera a lista dos sites de
viagem mais acessados no Brasil, com 25,5 milhões de visitas. 8
Sendo assim, o Hotel Urbano tem um lugar e crescimento muito forte, quando se trata
de internet, além disso seu posicionamento não se restringe ao Brasil. Em uma entrevista
realizada o final de 2013, com o co-fundador do Hotel Urbano, ele analisou os dois grandes
concorrentes, Decolar.com e CVC, o primeiro ele analisa como uma empresa com
posicionamento de vendas de passagens aéreas, porém nota que eles tentam mudar isso,
embora seja muito difícil, já a CVC ele vê como algo que o inspirou, com a diferença de ser
offline, ao contrário do Hotel Urbano, ele ressalta também a penetração desse mercado online,
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dá uma porcentagem de 15% aqui no Brasil, e cita os Estados Unidos, com 80%, a Europa,
com quase 60%, e China, com 40%.9
Nota-se que o mercado online no Brasil, ainda se encontra em ascensão, muitos
preferem o offline, mas a tendência é que as vendas na internet aumentem, e sendo eles o
principal site de viagens online, o seu crescimento irá acompanhar o mercado.
A evolução desse mercado, é um dos reflexos dos dados divulgados pelo Ibope e pela
Infraero. De acordo com dados do Nielsen IBOPE (2014), o número de pessoas com acesso à
internet no Brasil chegou a 105,1 milhões no segundo trimestre de 2013. Além de que,
segundo dados da ANAC, em 2013 o número de passageiros transportados, com bilhetes
aéreos pagos e grátis, por empresas brasileiras e estrangeiras em voos domésticos e
internacionais, cresceu 1,66% quando comparado a 2012, alcançando 111.200.188 de
passageiros.
Assim sendo, o Hotel Urbano irá acompanhar esse vasto crescimento do mercado que
faz parte, não havendo tanta necessidade, ou nenhuma, de mudar seu posicionamento, suas
vendas são online, e eles estão muito presentes lá, sabem mais do que os outros como vender,
como interagir, como se manter na rede, isso fica mais evidente quando se sabe que eles
ganharam o prêmio Site do ano de 2013, na categoria Lazer e Viagem, detém a maior fanpage
de turismo do mundo, e em 2014 assumiram a primeira posição de agência online do Brasil.

6. MARKETING MIX
O hotel urbano poderia ser mais uma no mercado de agências de viagens online,
dessas com foco em venda de passagens aéreas. Mas enxergou mais, viu na venda de reservas
de hotéis outro grande negócio, e porque não fazer o serviço completo? Pacote completo?
Foi o grande “boom”, a comodidade de se ter um serviço completo num só lugar,
aliada a preços convidativos e o vasto leque de possibilidades de destinos que se abriu para os
clientes. O hotel urbano viu na facilidade da busca online um potencial imenso de negócios, já
que mais da metade dos brasileiros são considerados como usuários de internet.
Outra grande sacada foi o uso das redes sociais na divulgação da marca e dos serviços
do hotel urbano, foi dos pioneiros na divulgação via Facebook. O Hotel Urbano iniciou suas
atividades em janeiro de 2011, em novembro do mesmo ano já tinha um milhão de fãs na sua
página, e em julho de 2012 já contava com mais de quatro milhões de “facefriends”. Aposta
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certeira, já que o Brasil é o principal usuário dessa rede social dentro do mercado latinoamericano.
São milhões de pessoas que pararam de recorrer às tradicionais agências de viagens,
pararam de bater perna de porta em porta pesquisando as melhores opções de pacotes,
pararam de passar horas a fio esperando promoção de passagens aéreas nos sites das
companhias. O hotel urbano passou a dar tudo de forma simplificada e cômoda. As melhores
datas, opções financeiras mais adequadas ao orçamento de cada um, sem constrangimentos,
com total liberdade de escolha.
Diante do cenário promissor do turismo, com números que só cresciam, o mercado
brasileiro estava carente de uma solução nacional, algo que falasse a língua da pátria, que
tivesse o jeito brasileiro. E que oferecesse de forma simples, prática e sobretudo que
inspirasse confiança, além é claro de inúmeras opções de hospedagens no Brasil e no exterior
e tudo isso na moeda local, sem precisar fazer ajustes, contas, tudo ali, preto no branco. São
cerca de 4 mil pacotes de viagens dos mais variados preços, são 180 mil opções de
hospedagem e mais de 30 mil destinos espalhados ao longo de 183 países. Em três anos de
mercado, virou líder no segmento de hospedagens e reservas online do mercado brasileiro,
tanto de estadias futuras, dessas viagens mais pensadas, planejadas, tanto quanto daquelas
viagens de última hora, as mais difíceis de se conseguir.
O hotel urbano desenvolveu uma filosofia de trabalho bastante consistente, baseada
num tripé: MARKETING – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ATENDIMENTO AO
CLIENTE. A empresa investiu pesado em pesquisas de satisfação, montou uma equipe de
qualidade, que visitava cada parceiro, analisava caso a caso, e se debruçava para criar
sugestões que os ajudassem a melhor gerir seus negócios. Os parceiros geralmente acatavam
as sugestões, e tinham bons resultados, este fato foi imprescindível para ganhar a confiança
dos parceiros. E fazê-los entender que o cumprimento dos prazos, as realizações dos serviços
prometidos são de fundamental importância dentro do processo. O Hotel Urbano tem como
maior desafio e preocupação a entrega do produto final e a satisfação do cliente. Para eles é
de sumo importância conquistar novos mercados, novos clientes, mas é motivo de orgulho ver
que os antigos voltam ao site para novas compras, a fidelização do cliente.
Outra ação que fez com que o Hotel Urbano se destacasse dos seus concorrentes e se
mantivesse como a número um do mercado nacional, foi a criação do aplicativo de vendas
para smartphones. Eles estão sempre atentos às mudanças tecnológicas e comportamentais.
Segundo a nona pesquisa do CETIC (Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da
Sociedade da Informação), de julho de 2014, mais da metade da população brasileira usa

internet, e 31% acessa à internet por meio do telefone celular, são mais de 50 milhões de
pessoas conectadas através dos celulares. Sendo assim, implementado novas políticas de
venda, a atenção aos clientes e as mudanças comportamentais.
Os sócios do Hotel Urbano entendem como poucos, a importância da divulgação da
sua empresa, a importância da publicidade como grande fomentadora de negócios. E para o
ano de 2014, investirão mais de cento e vinte milhões em marketing na mídia tradicional, foco
nos anúncios de televisão. Atacarão em todas as frentes agora, não só mais na plataforma
online. Criaram o vale viagem, opção para presentear, as listas de casamento online, onde
noivos podem pedir cotas aos seus convidados como presente de casamento, criaram também
pacotes tradicionais e romperam assim a barreira da sazonalidade (alta e baixa temporada) tão
comum no mercado do turismo. Para os que fazem o Hotel Urbano, o slogan “viajar é
possível”, não é somente uma frase, é um lema vivido diariamente por eles e seus clientes.

7. CONCLUSÕES
Pode-se dizer que o mercado do turismo está em alta, a cada dia aumenta o número de
pessoas a procura de descanso e lazer. Aliado a esse desejo encontra-se a praticidade da
compra online. Ao observar o desejo dos consumidores, o Hotel Urbano aliou a facilidade do
mundo virtual ao mercado crescente de viagens. Com isso a empresa conquista um grande
número de clientes e trabalha diariamente para manter o público fiel ao serviço oferecido.
A internet foi uma grande aliada desde a criação da empresa. As vendas realizadas
pela internet favoreceram os clientes que procuravam uma compra mais facilitada. Além
disso, o diferencial da empresa, de vender diárias de hotel, fez com que a empresa se tornasse
mais procurada por pessoas que viajam de carro e procuram apenas um local onde se
hospedar, ou por pessoas que procuravam agilidade na procura por diárias de hotéis.
Com o desenvolvimento das tecnologias e o aparecimento crescente de redes sociais e
aplicativos, a empresa vem tentando acompanhar o ritmo de seus clientes que na sua maioria
são adeptos das redes sociais. Com isso, a empresa possui páginas online onde seus serviços
podem ser visualizados de forma mais rápida, promoções e lançamentos também são postados
com o objetivo de interagir com seus seguidores, fazendo com que eles acompanhem
frequentemente as suas postagens para garantir a viagem que deseja.
Além da loja virtual a empresa possui uma loja física, mas apenas para manter um
relacionamento mais próximo com os clientes, pois a compra neste local também é realizada
de forma virtual. Podemos concluir que apesar de possuir a loja física, o diferencial da
empresa é manter sempre seu objetivo inicial, a venda de produtos pela internet.

Com isso, observamos que uma loja onde as compras pudessem ser realizadas
pessoalmente, sem a necessidade de ser realizada online alcançaria novos públicos, pessoas
que ainda não confiam totalmente no mundo virtual. E com isso haveria uma relação maior
entre a empresa e o público. Além disso destacamos também outras sugestões que iriam
favorecer o crescimento da empresa.
Sobre as perspectivas de futuro deste mercado, deve-se dizer que a área de atuação do
Hotel Urbano só tende a crescer. Se a empresa continuar oferecendo seus pacotes de viagens
em valor acessível aos clientes e continuar interagindo de forma atenciosa com os clientes nas
redes sociais, a empresa alcançará cada vez mais novos clientes e conseguirá manter a
fidelidade na preferência da empresa na hora da compra.
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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade identificar na literatura, fatos e elementos para explicar
uma possível associação entre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) orientando
quanto ao manejo clinico dos pacientes que compartilham esses transtornos. O movimento mundial pela
inclusão é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa dos direitos de todos
os indivíduos e alunos a serem inseridos nas escolas aprendendo e participando sem nenhum tipo de
discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de
direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação
à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e
fora da Escola. A inclusão é um tema muito discutido principalmente nas últimas décadas, pois a
sociedade visa promover cada vez mais o bem estar social e a igualdade entre as pessoas. Entretanto, a
tecnologia surge como um dos instrumentos principais para o desenvolvimento de qualquer espaço ou
indivíduo seja ela da mais simples a mais complexa, pois, ainda no século XXI não se pode dizer que não
se vive sem os meios tecnológicos. A educação define como conceito principal para o desenvolvimento
dos humanos racionais, no qual é primordial para o crescimento profissional e intelectual, que estabelece
a sociedade, por isso, a necessidade da conjunção da tecnologia em seu meio para facilitar o seu
desenvolvimento e compreender a real importância entre eles, detectando a importância das tecnologias
nas metodologias didática da educação.

Palavras-chave: Educação. Espaço escolar. Inclusão. Tecnologia.

INTRODUÇÃO

Em contrapartida, mesmo em pacientes que apresentavam controle satisfatório
da epilepsia, havia certa decepção por parte dos familiares, pois esperavam que o
comportamento das crianças melhorasse com o tratamento, porém isso não acontecia de
forma frequente. Em pesquisas realizadas a respeito do tema, sabe-se que o TDAH é um
distúrbio neuropsiquiátrico de elevada prevalência entre pessoas portadoras e não é
possível negligenciar as repercussões que este transtorno pode acarretar na vida
familiar, escolar e social da criança.
Na sociedade atual é cada vez mais comum, o questionamento relacionado ao
comportamento de crianças que são geralmente agitadas, correm de um lado para o
outro, perdem rapidamente o interesse por brincadeiras, mostram-se desastradas,
desatentas; não conseguem prestar atenção em atividades escolares e/o lúdicas, são
facilmente distraídas e alheias às tarefas; apresentam importante prejuízo nas relações
familiares e de amizades; em grande parte tem dificuldades de aprendizagem com baixo
rendimento escolar, podendo apresentar alterações linguísticas e de orientação espaço –
temporal, dependendo da intensidade e frequência destes comportamentos, estaremos
diante de um quadro clínico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH).
Visando estabelecer essa intelecção entre os dois temas no proposto de
compreender a real importância entre eles, principalmente prevendo uma visão
etimológica sobre os atuais conceitos na lógica para detectar a importância das
tecnologias nas metodologias didática da educação, serão estabelecidos as principais
noções conceituais, para que possa compreender os principais elementos que detecte a
importância no amplo educacional.
1. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para a construção do presente trabalho, foi de suma importância o uso da
pesquisa qualitativa e descritiva. Sendo assim, para a efetivação do embasamento
teórico foi utilizado fontes bibliográficas extraídas de livros e artigos científicos, com o

objetivo de compreender melhor o universo do uso das tecnologia na inclusão de alunos
com transtorno do déficit de atenção/hiperatividade no espaço escolar.
2. TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

(TDAH)
Conforme elucida Holmes (1997, p. 331) o Transtorno do Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) é um dos transtornos de comportamento distúrbio mais
importantes, sendo que ele engloba a atividade excessiva, transtornos de conduta e com
comportamento fora do controle. As crianças que desenvolvem a TDAH “são incapazes
de focalizar sua atenção durante qualquer duração razoável de tempo e isto conduz a
uma variedade de comportamento destrutiva e impulsiva”, sendo frequentemente
encontradas:
“[...] correndo, falando sem o que é apropriado. Em longo prazo, sua
desatenção e comportamentos inapropriados podem resultar em sérios
problemas pessoais, sociais e acadêmicos. Os transtornos de déficit de
atenção e hiperatividade aparecem em crianças antes dos 7 anos, é 10 vezes
mais comum entre meninos do que meninas e pode ocorrer em 10% das
crianças de escola primária” (Holmes, 1997, p. 331).

A Associação Brasileira do Déficit de Atenção – ABDA, o Transtorno do Déficit
de Atenção e Hiperatividade pode ser conceituado como:
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um
transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparece na infância e
frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza
por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é chamado às
vezes de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). Em inglês, também é
chamado de ADD, ADHD ou de AD/HD (ABDA, 2014).

É uma disfunção do sistema neurobiológico cerebral, em que substâncias
químicas produzidas pelo cérebro, encontram-se alteradas de forma qualitativa ou
quantitativa.

Estudos realizados que vieram contribuir para esclarecer sobre a compreensão
do componente neurobiológico no funcionamento do TDAH foi de grande importância,
pois trouxe uma nova visão em relação ao problema, favorecendo ao tratamento e na
condição de vida dos seus portadores.
Apesar dos grandes números de estudos realizados, ainda não são conhecidas, as
causas precisas do TDAH, sabemos que vários fatores podem ser responsáveis por uma
síndrome tão heterogênea.
Os fatores genéticos que influencia a TDAH a hereditariedade tem uma
contribuição essencial. Estudos demonstraram que:
“[...] parentes biológicos, especialmente parentes masculinos de crianças
hiperativas, tenderam mais a ter sido hiperativos quando crianças do que os
parentes adotivos de crianças hiperativas adotadas” (Holmes, 2001).

Assim como os estudos realizados com gêmeos que tem o mesmo material
genético, apresentaram concordância na faixa de 50%%. (Silva, 2009)
O TDAH se caracteriza por três sintomas clássicos e básicos: desatenção,
hiperatividade e impulsividade; independente do sistema de classificação adotado que se
baseia, em critérios claros e bem definidos, e que tem diretrizes semelhantes, mas que
utiliza nomenclaturas diferentes, o CID-10 (Transtornos Hipercinéticos) e o DSM-IV
(Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), o diagnóstico é basicamente
clínico. O DSM-IV subdivide o TDAH em três tipos. O primeiro a TDAH, com
predomínio de sintomas de desatenção; em seguida TDAH, com predomínio de
hiperatividade/impulsividade; por fim TDAH, combinado.
Segundo Galvão (2013), os sintomas da pessoa com desatenção são os seguintes:
- Frequentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por
descuido em atividades escolares, de trabalho ou outras;
- com frequência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou
atividades recreativas; com frequência não segue instruções e não termina
seus deveres escolares, tarefas domésticas ou deveres profissionais, não
chegando ao final das tarefas;
- frequentemente tem dificuldade na organização de suas tarefas e
atividades;

- com frequência evita, antipatiza ou reluta em envolver-se em tarefas que
exijam esforço mental constante (como tarefas escolares ou deveres de casa);
- frequentemente perde coisas necessárias para tarefas ou atividades;
- é facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa principal que está
executando;
- com frequência apresenta esquecimento em atividades diárias;

Quando relacionadas a sintomas da pessoa com hiperatividade, são descritos da
seguinte forma:
- frequentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira;
- com frequência abandona sua cadeira em sala de aula ou em outras
situações nas quais se espera que permaneça sentado;
- frequentemente corre ou escala em demasia, em situações nas quais isso é
inapropriado (em adolescentes e adultos, isso pode não ocorrer, mas a pessoa
deixa nos outros uma sensação de constante inquietação);
- com frequência tem dificuldade para brincar ou se envolver
silenciosamente em atividades de lazer;
- está frequentemente "a mil" ou muitas vezes age como se estivesse "a todo
vapor";
- frequentemente fala em demasia.

Além dos sintomas anteriores referentes ao excesso de atividade em pessoas com
hiperatividade, podem ocorrer outros sintomas relacionados ao que se chama
impulsividade, a qual estaria relacionada aos seguintes aspectos:
- frequentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido
completadas;
- com frequência tem dificuldade para aguardar sua vez;
- frequentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por exemplo,
intrometendo-se em conversas ou brincadeiras de colegas).

Segundo Rodes et al. 2000, a desatenção pode ser identificada pelas dificuldades
de prestar atenção a detalhes ou errar por descuidos em atividades escolares; parecer
não escutar quando lhe dirigem as palavras; não seguir instruções e não concluir tarefas
escolares ou domésticas; ter dificuldades em organizar tarefas e atividades; evitar, ou
envolver-se em tarefas que exigem esforço mental constante; perder coisas necessárias
para tarefas ou atividades e apresentar esquecimentos em atividades diárias.

O TDAH apresenta o funcionamento do cérebro de forma alterada em
decorrência da disfunção orgânica, que define subatividade em determinadas áreas do
cérebro que são responsáveis pelas funções da atenção, impulsividade e atividade física
e mental do comportamento humano.
Ana Beatriz B. Silva (2003), cita que o cérebro de um TDAH, em nada difere
dos cérebros que não apresentam o transtorno; a diferença esta nos circuitos cerebrais
que são movidos e organizados pelos neurotransmissores (substâncias químicas
produzidas pelo cérebro) que fazem funcionar todas as funções cerebrais.
O TDA/H não é um transtorno psicológico, mas de origem neurobiológica, portanto:
•
•

Há medicamentos específicos que podem ajudar;
Há necessidade de apoio de profissionais específicos, para sua melhora, além
dos medicamentos;

•

A “falta de educação e limite” não é TDA/H, mas, os afetados pelo TDA/H
podem apresentar comportamentos desse tipo, como qualquer outra pessoa
(Minas Gerais, 2012).

3. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

A trajetória educacional do Brasil desde o seu descobrimento não sintetiza uma
área de prioridades. Inicialmente, o modelo educacional acompanhou o modelo cultural
europeu trazido pelos Jesuítas, o qual foi reproduzido ideologicamente durante muitos
anos, e, passado séculos, ainda constatamos a existência da sua herança em algumas
unidades educacionais, com ênfase em seus ensinamentos.
No dizer de Romanelli (2003), todo o processo educacional brasileiro esteve
abandonado até o inicio do século XX. Para ela o, fato de a economia colonial brasileira
está embasado na grande propriedade e não na mão-de-obra escrava teve grandes
implicações na constituição da ordem social e política. Esse direcionamento, além de
favorecer o aparecimento da unidade básica do sistema de produção, de vida social e do
sistema de poder representado pela família patriarcal, abriu precedentes para que a
educação no Brasil seguisse um rumo tortuoso e dual.

Nessa perspectiva, considera a referida autora que a educação no Brasil esteve
direcionada a uma elite dominante e exploradora, voltada a estratificação e dominação
social. E, por séculos apresentou-se arraigada em nossa sociedade a uma concepção
ideológica de dominação cultural, representando uma pequena parte da mesma,
solidificando a ideia básica de que o ensino era apenas para alguns, e por isso nem todos
precisariam da educação escolar.
A aprovação da primeira Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional
(LDBN - 4.024/61), conforme diz Saviani (2006) é produto do compromisso entre as
tendências expressas por dois projetos de Lei em disputa de aprovação. Aquele proposto
por Clemente Mariani e Carlos Lacerda. E, por isso, estabelece que o direito de
ministrar o ensino no Brasil tanto pertence ao setor público como o setor privado, seja
em quais forem os níveis. (Art. 3°, Inciso I). Apesar de sua elaboração em 1948 só foi
ser aprovada em 1961.
A atual Constituição Brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988, cuida da
educação e ensino de maneira especial com referência aos direitos, aos deveres, aos fins
e aos princípios norteadores. Ao lado da saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência
social e proteção à infância, a educação constitui um dos direitos sociais previstos no
artigo 6º. O artigo 7º, em seu inciso XXV, determina a “assistência gratuita aos filhos e
dependentes dos trabalhadores urbanos e rurais, desde o nascimento até seis anos de
idade em creches e pré-escolas”.
Para José Netto (2005), a promulgação da Constituição Federal de 1988 vem
sintetizar a expressão da luta do povo brasileiro consagrando os direitos civis, políticos
e sociais. No entanto, essa constituição foi colocada na contracorrente, haja vista os
ditames do grande capital.
Já no tocante a educação especial, Mazzotta (2005) informa-nos que inspirados
em experiências concretizadas na Europa e Estados Unidos da América do Norte,
alguns brasileiros iniciaram, já no século XIX, a organização de serviços para
atendimento a cegos, surdos, deficientes mentais e deficientes físicos. Durante um
século, tais providências caracterizaram-se como iniciativas oficiais e particulares

isolados, refletindo o interesse de alguns educadores pelo atendimento educacional das
pessoas com deficiência.
Portanto, a inclusão da educação de deficientes, da educação dos excepcionais
ou da educação especial na política educacional brasileira vem a ocorrer somente no
final dos anos 50 e início da década de 60 do século XX.
Nessa perspectiva, segundo Stainback e Stainback (2007) na virada do século
XX, o movimento da eugenia ajudou a aumentar a desumanização das pessoas com
deficiência. Entre 1900 e 1930, disseminou-se generalizadamente a ideia de que as
pessoas com deficiência tinham tendências criminosas e era a mais séria ameaça à
civilização, devido à sua composição genética. Esta percepção foi acrescentada à
disposição de muitos educadores e do público em geral para permitir a segregação e
outras práticas, tais como a esterilização e encorajou o currículo escolar baseado nas
necessidades ou nos níveis de habilidade do aluno e a expansão das classes especiais
nas escolas públicas.
Segundo Chaves (1977, p. 30) apud Stainback e Stainback (2007), as classes
especiais "não surgiram por razões humanitárias, mas porque essas crianças eram
indesejadas na sala de aula da escola pública regular”. Isso não significa sugerir que
muitos indivíduos que trabalhavam em classes especiais e em educação especial nesse
período não tivessem motivos humanitários.
Os professores das turmas de educação regular consideravam os professores que
trabalhavam nas turmas de educação especial como detentores de uma preparação
especial e de uma habilidade especial para o trabalho. Era uma raça à parte, e era visto
como inadequado esperar que professores que não tivessem esse preparo e inclinação
participassem da educação de alunos em cadeiras de rodas e alunos com dificuldades de
aprendizagem.
Para Stainback e Stainback (2007) esse tipo de raciocínio defensivo e de rejeição
levou à criação do que poderia ser chamado de "pequenos prédios escolares vermelhos
para alunos considerados excepcionais" dentro dos terrenos das escolas regulares. Os
alunos com deficiência e os professores especializados estavam em uma escola regular,

mas de muitas maneiras não eram parte dela. Enquanto as classes especiais aumentavam
em número, as atitudes entre os professores regulares e os especializados e os modelos
administrativos desenvolvidos para a educação especial asseguravam que a educação
regular e especial se desenvolvesse mais como linhas paralelas do que convergentes.
Em 1976, estimulados pela aprovação do PL 94-142 (Ato da Educação para
Todas as Crianças Portadoras de Deficiência de 1975), todos os estados aprovaram leis
subsidiando programas de escola pública para alunos com deficiência. Além disso,
várias associações nacionais de educadores aprovaram resoluções apoiando o ensino
regular para todos. Muitos estados começaram a requerer que os professores do ensino
regular frequentam sem cursos preparatórios pertinentes.
No final da década de 1970 e no início da década de 1980, muitos alunos com
deficiência começaram a ser integrados em classes regulares, pelo menos por meio
turno. Na década de 80, segundo Stainback e Stainback (2007) intensificou-se a atenção
à necessidade de educar os alunos com deficiência importante no ensino regular. Em
1988, uma resolução adotada pela Associação para Pessoas com Deficiências Graves,
reivindicando a integração da educação especial e regular, aumentou o debate
concedente a um sistema unificado de educação. Houve a defesa e a experimentação da
integração dos alunos com deficiências importantes nas turmas de educação regular em
tempo parcial ou integral. Apesar de uma firme tendência rumo à inclusão, houve
também tentativas de retardar, parar e até mesmo reverter o ensino inclusivo.
Vários estados tomaram mais rígida à licença dos professores tendo como base a
categorização da deficiência, e algumas organizações e estados têm proposto o
restabelecimento de escolas especiais para alunos com deficiência. Além disso, alguns
esforços de colaboração entre as agências educacionais atuam mais visando ao controle
e à estigmatização do que à inclusão bem-sucedida dos alunos em situação de
desvantagem, incluindo os alunos com deficiência (KARAGIANNIS, 1992 apud
STAINBACK e STAINBACK, 2007).
No período entre 1977-1978 e 1989-1990, houve pouca ou nenhuma mudança na
colocação de alunos com deficiência como um grupo no âmbito nacional. O movimento

da inclusão ganhou um ímpeto sem precedentes no início da década de 90. Nesta
década, uma realização importante é o vínculo do movimento da inclusão com a
reforma geral da educação. A reestruturação da escola para todos os alunos é vista como
um objetivo fundamental pelas principais associações profissionais.
A escola junto com os professores tem que perceber que os alunos especiais têm
a aprendizagem e desenvoltura diferente de um aluno normal, com isso é dever da
escola junto com os professores que devem ser capacitados para a inserção desses
alunos especiais a criar estratégias de ensino para casa aluno especial pode apreender o
que o professor que ensinar.
4. GEOTECNOLOGIA X EDUCAÇÃO

A geotecnologia não determina a sociedade, nem a sociedade escreve o curso
da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive a
criatividade e iniciativa empreendedora, intervém no processo de descoberta
científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o
resultado final depende de um complexo padrão interativo (CASTELLS,
1999, p. 43)

Segundo Castells a tecnologia não determina nenhuma sociedade, porém, ocorre à
complexidade que faz ela se tornar um padrão diversificado e atuante no meio social.
Esse dilema relatado constrói a seguinte argumentação: A geotecnologia padroniza a
modernização da sociedade ou centralizar o conhecimento de forma mais aplicada? Essa
questão Castells (1999) cita:
não é a centralidade de conhecimentos e informações, mas, a aplicação
desses conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos e
de dispositivos de processamento/ comunicação da informação, em um ciclo
de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso (p.69).

A inovação trazida para a sociedade gerou uma grande explosão de
conhecimento facilitador e complexo, trazendo controversas entre o padrão de vida
humana e sua cultura, porque a informação acumulativa ficou completamente despesa
trazendo desconcentração entre o público, dificultando o direcionamento do objetivo
principal.

Segundo Prusak & Meu (1994, p. 93).
Numa economia de informação, a concorrência entre as organizações baseiase em sua capacidade de adquirir, tratar, interpretar e utilizar a informação de
forma eficaz. As organizações que lideram essas competições serão as
grandes vencedoras do futuro, enquanto as que não o fizerem serão
facilmente vencidas por suas concorrentes.

A educação sempre será o pilar mais importante para o desenvolvimento de uma
sociedade, hoje ela traz consigo a geotecnologia, às vezes como sua aliada ou desaliada,
argumentação essa que se refere aos problemas encontrados na sala de aula diante as
tecnologias, mas, na qual podem colaborar no desenvolvimento do aluno.
O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a transformar o
isolamento, a indiferença e a alienação com que costumeiramente os alunos
frequentam as salas de aula, em interesse e colaboração, por meio dos quais
eles aprendam a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e
cidadãos participativos. Kenski (2011, p. 103)

A tecnologia é de real importância para educação, porém, necessita ocorrer um
elo para favorecer no desenvolvimento dos discentes para se tornarem melhores
cidadãos participativos no meio social. O mercado de trabalho, atualmente encontra-se
com profissionais que não constituiu uma postura adequada e consciente no mérito da
necessidade, e isso se formalizou através de uma educação irregular, com barreiras não
superadas. Hoje a geotecnologia está fazendo mais profissionais nesse patamar, porque
envolve os meios tecnológicos em sua educação. Dessa forma:
Existe, portanto, a necessidade de transformações do papel do professor e do
seu modo de atuar no processo educativo. Cada vez mais ele deve levar em
conta o ritmo acelerado e a grande quantidade de informações que circulam
no mundo hoje, trabalhando de maneira crítica com a tecnologia presente no
nosso cotidiano Isso faz com que a formação do educador deva voltar-se para
análise e compreensão dessa realidade, bem como para a busca de maneiras
de agir pedagogicamente diante dela. É necessário que professores e alunos
conheçam, interpretem, utilizem reflitam e dominem criticamente a
tecnologia para não serem por ela dominados. SAMPAIO E LEITE (2008, p.
19)

Sampaio e Leite descreve o ponto chave da intercessão da geotecnologia e
educação, o professor, instrumento de equilíbrio para estabelecer uma qualidade na

educação, mediante ao sistema tecnológico, embora seja difícil ter o domínio de
algumas situações, eles ainda podem descrever uma metodologia que engloba esse
sistema atuante na sociedade.
Dessa maneira, a internet como uma geotecnologia presente em 70% da
sociedade, traz consigo um espaço de informação diversificado e abrangente, facilitar a
educação e o desenvolvimento, por isso, mediante ao avanço de seu espaço, faz com
que a educação se entrelace a essa ferramenta, para garantir uma educação qualificativa
e divulgada para todos os públicos.
Sendo assim:
Embora o número de escolas com computadores e, consequentemente, o
número de crianças com acesso a eles na escola permaneça baixo, a
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) desempenha papel
importante nos planos para melhora da educação brasileira. Há alguns anos, o
governo federal anunciava planos para instalar em todas as escolas conexões
de Internet em banda larga, mas os fundos direcionados para esses fins, como
parte de um programa para universalizar o acesso às telecomunicações
(FUST), não foram disponibilizados (SORJ, p.2 2003 ).

Segundo SORJ (2003) a tecnologia ainda necessita ser abrangente nas unidades
de ensino, para colaborar no desenvolvimento educativo, no qual enaltece que as escolas
sem acesso a essa rede, deixa o público assistido sem conter educação adequada nesse
espaço, dificultando ainda mais o equilíbrio educativo das tecnologias e educação.
5. GEOTECNOLOGIA NA SALA DE AULA

A sala de aula é o espaço que constrói conhecimento, ensinar as diferenças da
sociedade e as sua divergência, por isso, a necessidade de desenvolver uma
geotecnologia no ensino das salas de aulas, sejam elas no Primário, no Ensino
Fundamental, no Ensino Médio ou mesmo nas Graduações, sempre será necessário que
esse espaço seja repleto de ensino tecnológico para colaborar no senso crítico dos
discentes,
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a

atuação

da
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A geotecnologia é responsável pela diversificação das metodologias em sala de
aula, colaborando para a curiosidade repleta de conhecimento e aprendizagem
(CAZETTA, 2011). Diante dos programas, softwares, a salas de aulas são formada de
um espaço completamente tecnológico, porque dificilmente não encontra uma criança,
jovem, com a geotecnologia em suas mãos, os celulares são compostos por ferramentas
de aprendizagem repleta de ensinos e conhecimento, por isso, a necessidade de um
contínuo aprendizado para direcionar essa ferramenta a ser utilizadas no momento
correto e em algo concreto.
Pesquisa feita na cidade de São Paulo, 70% dos colégios não aceitam a
utilização dessa tecnologia dentro da sala de aula, segundo os diretores e coordenadores,
em vez de colaborar para o ensino, faz dificultar (FOLHA SP, 2013). Para os
responsáveis das instituições de ensino, a revolução tecnológica dificultou o ensino,
pois, diante da dispersão sofrida no ensino, a juventude acabou fazendo o uso das
tecnologias para fins de distração, como exemplificando, o uso das redes sociais dentro
das salas de aulas, fazendo-se assim, o esquecimento do real uso dessa ferramenta de
ensino.
(...) a revolução informática e do controle torna possível à realização da
previsão quanto à mobilidade generalizada (dos homens, energia, dos usos,
dos produtos, no tempo e no espaço), uma mobilidade medida, controlada,
prevista, que assegura aos centros de decisão um real poder sobre os outros
pontos do espaço (SANTOS, 2006, p. 184).

De acordo com SANTOS, a revolução colabora para o desenvolvimento do
espaço, tornando-o controlados por pontos e centros de informação. Porém, as
dificuldades sofridas diante dessa questão em sala de aula, é prevista pela metodologia
tradicional, no qual não aceita as tecnologias como meio de informação.
Uma das ferramentas mais utilizadas no cotidiano atual é o uso do aplicativo
WhatsApp, rede essa que ocorre na troca de comunicação, via mensagens e ligações.
Para muitos, essa rede de informação, traz na educação um retrocesso, uma vez que
muitos no momento das aulas, acabam por não prestarem atenção no docente, ou melhor
dizendo, no conteúdo ministrado na aula favorecendo assim a dispersão em sala de aula.

Porém, em todos os meios tecnológicos existem seus anseios, mas, para muitos
profissionais na área da educação, as redes e programas facilitam a passagem de
comunicação, uma ferramenta que pode ser utilizada para discussão sobre um
determinado assunto ou debate educacional mediante a um assunto.
As geotecnologias constituem um elemento da prática social do presente
momento histórico, influenciando a forma como se percebe, analisa e
representa o espaço geográfico. Somente na dimensão da práxis é que se
pode estabelecer sua real significação, como instrumento de controle,
servindo à classe dominante, ou como instrumento de libertação, a favor das
classes menos favorecidas e das causas socialmente mais justa (MATIAS,
2004, p. 10).

A prática social, sempre será necessária para a aprendizagem geotecnológica,
por sua vez, as salas de aulas necessitam ser preenchida por argumentos críticos
envolvendo as tecnologias e mostrando ao público a necessidade para o controle de
práticas e atuação no momento certo, seja ela por uma rede de software ou mesmo uma
simples tecnologia como uma TV (MATIAS, 2004).
Sempre será necessário o envolvimento geotecnológico nas salas de aulas,
porque facilitará o desempenho dos alunos e além de favorecer um conteúdo
diversificado e sintetizado, os alunos terão o hábito da leitura, que muitas das vezes
deixará o uso do livro didático em outras fontes, e será a partir desse momento que vem
a necessidade de anexar a geotecnologia dentro da metodologia de ensino, fazendo com
que o aluno aprenda mediante o uso dessas novas tecnologias.
Segundo, SANTOS (2006):
(...) nos dias atuais, a técnica e a ciência presenteiam o homem com a
capacidade de acompanhar o movimento da natureza, graças aos progressos
da teledetecção e de outras técnicas de apreensão dos fenômenos que
ocorrem na superfície da Terra (p. 162).

Essa capacidade de envolvimento com as técnicas, faz que o homem fique mais
capacitado mediante ao processo tecnológico. Não necessitar que uma criança vá há um
curso de informática aprender a manuseia um computador, aprendizagem está
acontecendo mediante o progresso da teledetecção de conhecimento, por isso vem à
necessidade do professor de orientar esse processo em sala de aula.

A geotecnologia na sala de aula é fundamentada a partir da orientação do aluno,
não pode ser diversificada ou deixada de um lado, por motivos de problematização, mas
ser orientada e colocada no processo de ensino.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) quando reconhecido
de forma precoce e a utilização adequada de técnicas podem redirecionar o
desenvolvimento educacional e psicossocial da maioria dessas crianças.
Diante do exposto fica evidenciado que a exposição anterior que ainda se tem
muito que avançar nos estudos de crianças e adolescentes com TDAH, pois a maioria
dos estudos e pesquisas realizadas a cerca do tema são antigos e pouco conclusivos e
mesmo os mais recentes trabalham com amostras heterogêneas, o que dificulta o
entendimento de forma geral dos resultados apresentados.
Para as próximas edições de estudos e pesquisa sobre o tema, os estudos devem
contemplar a análise estratificada da avaliação neuropsicológica com o tipo de epilepsia,
bem como exames complementares (neurofisiologia e imagem) e a relação com as DAE
utilizadas para cada tipo de epilepsia. Muito ainda se precisa avançar nas pesquisas para
que crianças e adolescentes portadores de TDAH possam se beneficiar dos tratamentos
e das técnicas de exames e, com isto, possam ter melhor rendimento acadêmico e
profissional, havendo melhoria da qualidade de vida.
De acordo com as evidencia apresentadas nos dias atuais, ficou assinalado que
crises epilépticas e TDAH podem apresentar bases neurobiológicas comuns. Estudos
que avaliam disfunções nas vias de sinalização das catecolaminas cerebrais e o papel
das descargas epileptiformes interictais na geração dos sintomas são fundamentais na
investigação desses mecanismos.
Sendo assim os Portadores de Necessidades Especiais tem como prioridade
terem todos seus direitos alcançados dentro da sociedade junto a manter suas Politicas

Publicas dentro do meio social adquirindo assim serem reconhecidos e respeitados por
todos com os mesmos princípios.
Vale ressalta que a inclusão social esta ligada a todas as pessoas que sofrem
exclusão social seja por cor, raça, são pessoas idosas, pessoas portadores de deficiência
essas pessoas sofrem exclusão social dentro da sociedade. O trabalho aborda sobre os
conceitos de inclusão dos portadores de necessidades especiais no âmbito escolar e na
questão social como um todo, relata sobre as politicas publicas estar voltadas para os
direitos dos deficientes no Brasil.
Todavia, afirmo que para um mecanismo tornar-se uma estratégia, é de suma e
relevância importância, conscientizar as forças das autoridades a repensarem de quais
circunstancias as políticas públicas possam contemplar todos os cidadãos Portadores de
Necessidades Especiais, tendo em vista como base o princípio da justiça natural,
diminuindo e, por ventura, eliminar as diferenças sociais. Pois somos iguais em direitos,
mas diferente socialmente e culturalmente e estas diferenças é que nos tornam únicos e
especiais e estas devem ser consideradas na hora da formulação das Políticas Sociais,
tratando diferentes os desiguais para poder igualá-los.
Entretanto, a geotecnologia pode ser utilizada de várias formas no cenário
educacional, é necessário ocorre uma orientação através de ensino para que possa
colaborar no desenvolvimento dos educandos e melhorar aprendizagem através de
metodologia e matérias didáticas facilitador de conhecimento,
Existe vários problemas encontrados na geotecnologia mais mesmo sendo uma
deficiência no ensino, ela colaborar para o crescimento e a desenvoltura do público
assistido, através de uma mudança no espaço aprendizado ela se torna uma
direcionadora na sala de aula, mais sempre sendo orientado pelo professor.
A sua importância para educação é muito significativa, porque concretizar os
passos para ocorrer uma aprendizagem de sucesso, sempre será necessário que o
professor tenha em mãos metodologias diferenciadas que apoie as iniciativas dos
discentes, somente nessa forma que irá formalizar opiniões e trazes métodos para
colaborar o ensino em sala de aula.

O ideal é sempre buscar uma educação emancipadora, no propósito de tornar
claro para os indivíduos as mudanças relacionadas com as geotecnologias para
compreendê-las como instrumentos de descortinação dos problemas sociais existentes
nas salas de aula e nos grupo social aonde eles vivem. Sempre será necessário que não
dificulte os acessos dos alunos com as geotecnologias, porque irá dificultar o
desenvolvimento mediante as suas necessidades diante a sociedade.
Por fim, não existe educação sem uma geotecnologia, sua importância é de
extrema importância, para torna futuramente uma sociedade critica e objetiva diante aos
manuseios e as divergências encontradas no mundo globalizado.
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TECNOLOGIA NO ENSINO APRENDIZAGEM ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO
DA LOUSA DIGITAL NA ESCOLA: UMA PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA
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RESUMO: O desenvolvimento das tecnologias também favorece a inserção destas na
educação, por meio da utilização de ferramentas que contribuem para a melhoria do ensino e
aprendizagem no ambiente escolar; por isso, o uso da lousa digital vem contribuindo para
melhorar a relação entre alunos e professores na escola, proporcionando um ambiente mais
interativo e participativo. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma prospecção
tecnológica com patentes relacionadas à lousa digital utilizada na escola, visando verificar a
evolução dos depósitos de patentes. Com relação à metodologia utilizada na pesquisa, o
levantamento dos depósitos de patentes foi realizado por meio da base Espacenet, associando
os termos digital board AND school, tendo retornado 42 documentos. Através dos dados
coletados, percebeu-se a existência de depósitos de 1974 a 2015, sendo que o ano de 2013
apresentou o maior quantitativo de depósitos, 7. A China foi o país que apresentou maior
número de depósitos de patentes relacionadas à utilização da lousa digital na escola. Por sua
vez, no que concerne ao código de classificação internacional, observa-se que as
classificações G09B19/02 e G09B19/00 são as mais presentes nos depósitos analisados. E a
maioria dos depositantes, 81%, são inventores independentes, e os Sul-coreanos Bo Young
Cha e Seung Chul Lee foram os inventores que efetuaram maior número de depósitos
relacionados à lousa digital. Além disso, é preciso incentivar as parcerias entre Universidades e
empresas, para que novas ferramentas como a lousa digital possam ser desenvolvidas para
melhorar a interação entre alunos e professores no ambiente escolar.
Palavras-chave: Lousa digital. Prospecção Tecnológica. Tecnologia.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, a relação entre a educação e as tecnologias foi sendo
aprimorada devido às exigências da sociedade constituída pela necessidade de
aprender através da tecnologia da informação e comunicação, por isso surge a
necessidade de incentivar o acesso às informações e está em constante
atualização, possibilitando uma educação mais permanente (NAKASHIMA;
BARROS, AMARAL, 2009, p. 8).
É importante ressaltar que a utilização de tecnologias digitais nas
escolas, em sala de aula, contribui para o processo de ensino aprendizagem,
mas sabe-se que cada tecnologia possui suas particularidades; portanto, essa
contribuição para os alunos depende também da ação do professor
(CARVALHO; SCHERER, 2013).
Diante da necessidade de utilização da tecnologia no ambiente escolar,
para melhorar a interação entre alunos e processos, surgem algumas
ferramentas que auxiliam nesse processo, uma delas é a lousa digital, que
envolve um recurso pedagógico, que proporciona aulas mais dinâmicas, com
uma aprendizagem mais participativa (NAKASHIMA; AMARAL, 2006).
A lousa digital vem se tornando uma ferramenta de ensino que busca
não somente a interação de alunos e professores em sala de aula, mas
também o desenvolvimento e ampliação do conhecimento de forma mais
participativa na escola.
Por isso, o objetivo deste trabalho foi realizar uma prospecção
tecnológica com patentes relacionadas à lousa digital utilizada na escola,
visando verificar a evolução dos depósitos de patentes.
1 REVISÃO DE LITERATURA
Com o desenvolvimento de novas tecnologia para utilização no ambiente
escolar, surge a necessidade de desenvolver ferramentas que auxiliam o

professor em sala de aula, tornando a sala um ambiente de interação e
participação dos alunos.
Por isso, “ao integrar a lousa digital à metodologia de ensino e
aprendizagem, tanto o professor como o aluno beneficiar-se-ão com a
qualidade de acesso, gestão e apresentação dos conteúdos educativos”
(NAKASHIMA; BARROS; AMARAL, 2009, p. 8).
Além disso, a utilização da lousa digital não se limita somente à projeção
de imagens ou softwares, visando a transmissão de informação pelo professor,
mas também possibilita a aprendizagem cooperativa por meio de uma
abordagem construcionista do professor na sala de aula (CARVALHO;
SCHERER, 2013).
Assim, a lousa digital é uma nova tecnologia inserida nas escolas, tendo
em vista que o professor apresente imagens aos alunos com maior facilidade, e
tornando a sala de aula um ambiente mais interativo, por meio de recursos de
multimídia que favorecem o desenvolvimento de uma aula.
A lousa digital é uma tela sensível ao toque, que mescla as
possibilidades didáticas de uma lousa comum com os recursos
de projeção e as tecnologias digitais disponíveis em um
computador. Esta tecnologia alia aos recursos do computador a
possibilidade de interação entre sujeito e tecnologia a partir da
tecnologia touch screen (sensível ao toque) (CARVALHO,
SCHERER, 2013, p. 2).

Percebe-se que a lousa digital é um importante meio para favorecer a
criação de aulas mais interativas, bem como o desenvolvimento do
conhecimento através de um ambiente mais construtivo e participativo, no qual
o aluno pode interagir junto com o professor através da utilização da
tecnologia, o que contribui diretamente para formação do aluno.

2 METODOLOGIA

Esta pesquisa buscou verificar tecnologias protegidas de documentos de
patentes referentes à lousa digital utilizada na escola, tendo sido desenvolvida
uma estratégia de busca que combinou um conjunto de palavras (digital board
AND school, digital board AND information, whiteboard and digital).
Através da Tabela 1, percebe-se que foram encontrados, no campo
Keyword(s) in title or abstract, 42 documentos com os termos digital board AND
school, que se referem especificamente ao que a pesquisa trata sobre lousas
digitais utilizadas em ambiente escolar.
Tabela 1 – Quantitativo de depósitos de patentes encontrados na base do ESPACENET

Palavras-chave
digital board AND school
digital board AND information
whiteboard and digital

Quantitativo de patentes
42
25
153

Fonte: Autoria Própria, baseada em dados extraídos do Espacenet em Janeiro de 2016.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A Figura 1 mostra a evolução temporal das patentes, destacando que
dos 42 documentos disponibilizados pelo ESPACENET, o primeiro depósito
ocorreu em 1974. De 1975 a 1986 não houve depósitos, o que ocorreu
somente em 1987. Nos anos 2011, 2012, 2013, 2015 ocorreram os maiores
números de depósitos, com respectivamente quatro, quatro, sete e cinco.
Verifica-se, com base nessa evolução temporal, que a lousa digital
utilizada em ambiente escolar vem sendo desenvolvida desde a década de 70,
e que essa tecnologia vendo sendo aprimorada ao longo dos anos, só que com
pouca produção de patentes.

Figura 1 – Evolução anual do depósito de patentes de 1974 a 2015
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Fonte: Autoria própria baseada em dados coletados no ESPACENET (2016).

Com relação aos países depositantes, observa-se na Figura 2 que a
China possui maior quantitativo de depósitos com vinte e nove, seguida da
Coreia do Sul com sete, Estados Unidos com dois, Canadá com um, Rússia
com um, Japão com um e Organização Mundial de Patentes com um.
Constata-se que a China foi o país com mais depósitos de patentes
relacionadas à lousa digital utilizada na escola, o que pode ser explicado
devido ao fato de o país investir nos últimos anos na educação em ciência,
buscando o desenvolvimento de novas tecnologias (MORENA, 2013), dentre
as quais a lousa digital, que favorece a interação de alunos e professores no
ambiente escolar.
Além disso, mesmo não existindo depósitos de patentes de lousa digital
pelo Brasil, o país vem investindo na compra de lousas digitais com tela touch
screen para as escolas particulares e da rede pública, buscando a interação
com os alunos em sala de aula (FAJARDO; FRASÃO, 2011).

Figura 2 – Distribuição de depósitos por país de origem
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Fonte: Autoria própria baseada em dados coletados no ESPACENET (2016).

Observa-se, através da Figura 3, que com relação ao código de
classificação internacional, a

maioria das patentes

depositadas, está

relacionada à seção A (Necessidades Humanas) e G (Física), sendo que estão
destacadas na Figura apenas as classificações que aparecem mais de uma
vez, com destaque para as classificações G09B19/02 e G09B19/00, que foram
as mais presentes nas patentes depositadas.
A classificação G09B19/02 refere-se à contagem; cálculo. Por sua vez,
G09B19/00 refere-se a elementos de ensino não abrangidos por outros grupos
principais desta subclasse (INPI, 2015).
Uma patente encontrada com a classificação G09B19/02 envolve um
computador multi-linguagem mental aritmética treinador, depositada pelo
inventor Sul-Coreano Baodong Liang em 2004 (LIANG, 2004).

Figura 3 – Número de patentes por código de classificação internacional
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Fonte: Autoria própria baseada em dados coletados no ESPACENET (2016).
Tabela 1 – Significado das Classificações Internacionais de Patentes

Código de
Classificação

Significado das classificações

G09B23/02

Modelos para a matemática

G09B5/00
A47B41/00

Aparelho educativo de funcionamento elétrico
Mesas ou carteiras escolares

H04N7/18

Sistemas de televisão de circuito fechado, i.e. sistemas em
que o sinal não é radiodifundido
Paciência; Outros jogos para uma pessoa só (bolas para
serem sacudidas dentro de pequenas caixa

A63F9/06
A47B41/02

Tampas de escrivaninhas

A47B21/04

Mesas ou escrivaninhas especialmente adaptadas para
uso com estações de trabalhos individuais com
computadores, p. ex. caracterizados por meios para fixar
máquinas de escrever ou equipamentos de computador

A47B21/013

Caracterizado por conter peças reguláveis, p. ex. tampos,
descansos para braços, suportes para pulsos ou
plataformas para mouses universalmente reguláveis

Fonte: Elaboração própria, a partir do INPI, em fevereiro de 2016.
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Com relação ao perfil dos depositantes, destacado na Figura 4, enfatiza
que a maioria dos depositantes, 81%, são inventores independentes, 12%
envolve depósitos realizados por empresas e apenas 7% são depósitos de
universidades.
Esses dados mostram que houve pouca participação das Universidades
no desenvolvimento de patentes relacionadas à lousa digital utilizada no
ambiente escolar.
Porém, percebeu-se que houve maior número de depósitos por parte
dos inventores independentes, mas é necessário haver parcerias entre
Universidades, inventores e empresas, visando melhoria no desenvolvimento
de novas pesquisas e patentes.
Figura 4 – Perfil dos depositantes
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Fonte: Autoria própria, baseada em dados coletados no ESPACENET (2016).

Diante

disso,

entender

que

tanto

universidades,

inventores

independentes, quanto as empresas podem ganhar com as parcerias, pois
“mescla-se o ambiente inovador da Universidade com o potencial de
investimento e realização da Empresa, gerando resultados benéficos em uma
relação Ganha-Ganha” (BAGNATO; ORTEGA; MARCOLAN, 2014, p. 7).

No caso dos inventores independentes, estas parcerias podem contribuir
e muito para o financiamento de suas pesquisas, bem como o desenvolvimento
de seus projetos junto com as Universidades e Empresas.
A Figura 5 apresenta os inventores relacionados a mais de um depósito
de patente, verificando-se que os Sul-coreanos Bo Young Cha e Seung Chul
Lee são os inventores que apresentaram maior número de depósitos
relacionados às palavras-chave utilizadas na pesquisa, com seis depósitos
cada. Os demais inventores possuem três e dois depósitos.
Figura 5 – Depósitos de patentes por inventores
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Fonte: Autoria própria baseada em dados coletados no ESPACENET (2016).

Em

complemento,

é

importante

destacar

que

a

maioria

dos

pesquisadores depositaram patentes de lousa digital de forma independente na

base do ESPACENET, não tendo formado parcerias com Universidades e
Empresas.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento de novas tecnologias favorece que novos produtos e
processos surjam, como a lousa digital, que é uma ferramenta de interação no
ambiente escolar. Nesta pesquisa, os dados apresentam que a partir de 2011
houve um crescimento no número de depósitos relacionados à lousa digital,
sendo que 2013 foi o ano que obteve o maior número, 7.
Além do mais, percebeu-se que a China foi o país que apresentou o
maior quantitativo de patentes, isso pode ser explicado pelo fato de o país
investir na melhoria da educação e na produção de novas tecnologias, o que
favorece também o desenvolvimento de novas tecnologias de interação no
ambiente escolar.
As seções G (Física) e A (Necessidades Humanas) foram as que mais
se destacaram nas patentes analisadas, sendo as classificações G09B19/02 e
G09B19/00 as mais presentes nas patentes depositadas. Essas classificações
estão voltadas a elementos de ensino não abrangidos por outros grupos
principais desta subclasse, cálculo.
Finalmente, é importante destacar que é preciso haver mais parcerias
entre Universidades e Empresas, para que novas pesquisas relacionadas à
lousa digital utilizadas nas escolas possam ser desenvolvidas, fortalecendo a
inovação tecnológica.
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RESUMO: Objetiva analisar o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação pelos
Professores da Rede Municipal de Ensino do Recife (RMER). A pesquisa possui caráter social
e exploratório. Como procedimento técnico foi utilizado um questionário eletrônico para coletar
as respostas de 22 docentes e analisar a maneira como estes interagem com a tecnologia no
ambiente da escola. A pesquisa foi executada em 2015 na cidade do Recife, e como principais
resultados foram constatados os seguintes comportamentos: a) o acesso às Tecnologias da
Informação e Comunicação nas escolas municipais ainda não está universalizado; mesmo com
dois terços dos professores tendo acesso a computadores e laboratórios, o acesso à internet
ainda é limitado; o livro didático ainda é o principal recurso didático utilizado no planejamento e
execução das aulas, mesmo assim, o acesso às bibliotecas virtuais aparece em último lugar no
quesito disponibilidade de recursos ofertados pela unidade escolar; por fim, percebe-se que o
uso das Tecnologias nas unidades escolares está muito associado ao trabalho com robótica, e
que a grande maioria dos professores costuma utilizar as Tecnologias para finalidade de
comunicação.
Palavras-chave: Tecnologias da Informação e Comunicação. Recursos Informacionais.
Práticas Docentes. Tecnologia Educacional. Rede Municipal de Ensino do Recife.

1 INTRODUÇÃO
Neste trabalho, parte-se do pressuposto inicial que a Educação é um
sistema vivo, transformador, criativo e interligado a todos os setores da
sociedade, tendo na inovação a base para a evolução dos métodos de
construção do aprendizado. Sendo assim, o papel do educador revela-se como
um elemento central, e a mediação do conhecimento torna-se apenas um dos
vários papéis que surgem do amplo espectro de atividades e competências
requeridas ao ofício docente.

Cada vez mais, a sociedade espera que profissão docente esteja
atualizada e preparada para as transformações sociais que vêm acontecendo,
especialmente, aquelas ligadas à penetração das Tecnologias da Informação e
da Comunicação (TIC) no cotidiano da população. Uma das principais
consequências da tecnologia é a alteração na forma das pessoas se
comunicarem e adquirirem conhecimento, rompendo as fronteiras geográficas
e do comportamento, estabelecendo assim, um novo paradigma na maneira de
ensinar e aprender.
Enquanto problemática, verifica-se que muitos profissionais da educação
não estão preparados para incorporar os recursos das TIC em sua rotina de
trabalho. Isto acontece, principalmente, pelo fato de muitos não terem sido
instruídos adequadamente no uso das TIC como um recurso didático, estando
ainda habituados aos recursos analógicos tradicionais, que em diversas
oportunidades não fazem sentindo para os alunos deste tempo.
O contexto supracitado pode ser encontrado frequentemente nas redes
municipais e estaduais de ensino, em vários lugares do Brasil. Isto acontece,
sobretudo, pela falta de estímulo das Secretarias de Educação no uso destes
recursos tecnológicos, que mesmo quando disponibilizados, não são
aproveitados ao máximo em sua finalidade didática.
Embora as TIC ainda sejam uma barreira para alguns professores, é
importante lembrar que a informação necessária para o desenvolvimento de
suas atividades não se encontra exclusivamente em meio tecnológico. Sendo
assim, não pretende-se aqui fazer apologia a um regime tecnocrata que
coisifica a educação, transferindo a responsabilidade do aprendizado para o
artefato técnico. De todo modo, entende-se que a didática do Professor pode
ser potencializada com o uso dos recursos tecnológicos, principalmente, pela
presença massiva desses recursos no cotidiano dos alunos, e pela facilidade
que os discentes têm em lidar com o digital.

Por tais motivações, o objetivo deste trabalho é analisar o uso das TIC
pelos Professores da Rede Municipal de Ensino do Recife (RMER). O interesse
por este assunto deu-se pelo fato de uma das autoras do trabalho ser
funcionária da RMER e vivenciar diariamente esta realidade dilemática e
paradigmática na vida do Professor.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Entende-se que o principal objetivo da tecnologia é estender as
habilidades pessoais e coletivas do homem, aperfeiçoando as suas tarefas
diárias, e permitindo a execução de atividades inexequíveis com as habilidades
puras do corpo. Para o conhecimento humano, as tecnologias têm se mostrado
muito úteis, pois permitem o acesso rápido à informação em diferentes
formatos, permitindo que a sociedade desfrute de um acesso interminável aos
principais conhecimentos produzidos ao longo da história da humanidade.
Gonnet (2004) ao discutir Educação e Mídias, apresenta a história de
Thot e o Rei Thamus (Deus de todo o Egito). Na narrativa, Thot apresenta a
Thamus a escrita, que segundo ele é um conhecimento que tornará o povo
egípcio mais sábio e lhe dará mais memória. Em resposta, Thamus contesta a
otimista visão de Thot com as seguintes palavras:
Como tu és o pai da escrita, atribuis a ela, por benevolência, efeitos
contrários ao que ela tem. Pois ela desenvolverá o esquecimento nas almas
daqueles que a terão adquirido, pela negligência da memória; fiando-se ao
escrito, e de fora, por caracteres estrangeiros, e não de dentro, e graças ao
esforço pessoal eles se lembrarão de suas lembranças. (GONNET, 2004,
p.32)

Interposta na bifurcação entre o bem e o mal, como se pode observar na
história acima, a tecnologia é vista de maneira otimista por uns e pessimista
por outros. De um lado, acredita-se que a tecnologia é salutar ao
conhecimento, permitindo que ele se expanda e alcance dimensões e formatos
cada vez mais colaborativos e democráticos. Em contraponto, a visão
pessimista, enxerga na tecnologia um risco à memória, tendo em vista, que os

dispositivos eletrônicos suportam o conhecimento registrado (informação), e as
pessoas apenas consultam estas informações sem realizar o armazenamento
crítico e individual em seus estoques humanos memoriais.
Superando esta perspectiva dicotômica, é justo imaginar, que não se
pode absolutizar a tecnologia como vilã ou heroína. As duas faces estarão
sempre presentes na educação, por isto, que o seu uso deve ser realizado de
maneira planejada, consciente e adequada ao que se pretende alcançar,
devendo estar o educador consciente de todos os seus riscos.
Segundo Barreto (2012), a TIC é condição necessária, mas não
suficiente para o redimensionamento do ensinar-aprender. Nas diversas
atividades que permeiam a educação, é óbvio o incremento de produtividade
trazido pela tecnologia, a saber: a escrita, a leitura, o compartilhamento e a
consulta. Em todas estas atividades, a tecnologia produziu avanços, todavia,
no aprendizado, estes avanços ainda são amplamente discutidos sob a ótica
de um ceticismo, pois, acredita-se que a condição humana de crítica à
informação vem sendo constantemente comprometida pela falácia da utopia
digital.
No que diz respeito ao espectro de mídias que compõem o universo das
TIC na prática docente, Martino (2014) comenta o seguinte:
A origem das novas mídias é a intersecção entre os antigos meios de
comunicação, da escrita à televisão, passando, evidentemente, pela
imprensa, a fotografia, o rádio e o cinema, e sofisticadas máquinas de
calcular capazes de lidar com milhares de variáveis e operações ao
mesmo tempo, o computador. (MARTINO, 2014, p.212)

As mídias eletrônicas têm sido usadas há muito tempo, por isto, no
decorrer desse trabalho, evitar-se-á o estabelecimento de expressões, tais
como, novas TIC ou novas mídias. A velocidade do digital transcende o próprio
conceito de novidade, tendo em vista, que tudo que é novo já se tornou
estabelecido ou obsoleto em outros contextos.
Na prática docente, é bastante comum o amparo das mídias
tecnológicas enquanto recurso para o apoio ao aprendizado. Por isto, os

reprodutores de vídeos, slides, imagens, arquivos sonoros e os softwares
fazem parte do cotidiano das salas de aula, atraindo a atenção dos alunos, e
reforçando o uso da oralidade.
Para além da mídia, Jonassen (1996), ao tratar da tecnologia da
informação na educação, discute o conceito de hipermídia, afirmando que esta
foi projetada para permitir ao leitor o acesso à informação de um texto em
formas que sejam mais significativas para ele, devido à sua concepção mais
ampla de navegação. Nesta concepção, buscar a informação torna-se uma
tarefa não linear, fazendo a odisseia do usuário mais rica, dinâmica e
significativa.
Desse modo, é fato que as tecnologias digitais passaram a integrar
fortemente a cultura humana nas últimas décadas, possuindo aplicações
importantes para o segmento da Educação, principalmente, quando seu uso
está

aliado

ao

universo

da

Web,

permitindo

a

transmissão

de

videoconferências e vídeo-aulas, o acesso a fóruns, bibliotecas e acervos
digitais, entre outras possibilidades.
Kenski (2012), ao discutir o papel das tecnologias na educação, reafirma
que o uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a transformar o
isolamento, a indiferença e a alienação com que costumeiramente os alunos
frequentam as salas de aula, além de estimular o interesse e a colaboração.
Deste modo, repensar o uso das TIC nas redes de educação pública é uma
necessidade que urge, e seu principal objetivo, é fazer com que o ambiente da
escola seja percebido por todos como um ambiente interessante, vivo,
transformador e criativo, conforme propõe o início desta seção.

2.1 Breve contexto da Rede Municipal de Ensino do Recife

Segundo informações da Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), a
Secretaria de Educação do Recife (SER) busca cumprir papel estratégico na
formação das crianças e adolescentes do município. São de responsabilidade
da pasta a educação infantil para alunos até cinco anos e o ensino
fundamental, do 1º ao 9º ano.1
Os principais objetivos da SER são: a) garantir adequada infraestrutura
nas unidades de ensino, b) investir em tecnologia educacional e assegurar a
formação continuada de professores e gestores, c) oferecer ensino
profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos (EJA), promovendo a
inclusão de pessoas com necessidades especiais em todos os níveis de
ensino. (RECIFE, 2016)
Atualmente, a rede municipal conta com 320 unidades de ensino, que
atendem cerca de 90 mil estudantes. São 232 escolas de ensino fundamental das quais cinco oferecem ensino integral, 53 creches e 21 creches-escolas,
além de 14 Unidades de Tecnologia na Educação (Utecs). Segundo a PCR, os
principais investimentos em inovações tecnológicas para o âmbito educacional
são:
•

Disponibilização de tablets para os estudantes, notebooks e modem
para os professores;

•

Reestruturação dos Laboratórios de Informática nas escolas;

•

Parceria com o Governo Federal para disponibilizar aos alunos
conteúdos educacionais através do software livre LE;

•

Implantação de sistemas informacionais que visam dinamizar as
atividades pedagógicas e administrativas dos espaços escolares, entre
outras ações.
A nova Política Educacional2, cuja elaboração iniciou-se em 2013,

apresentou um conjunto de diretrizes com aspectos metodológicos, sociais e
1

Nota oficial da Prefeitura do Recife: < http://www2.recife.pe.gov.br/pagina/secretaria-de-educacao>
Nota oficial da Prefeitura do Recife: <http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/04/02/2015/pcr-lancapolitica-de-ensino-da-rede-municipal-diario-de-classe-online-e>
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tecnológicos baseados em discussões sobre temáticas atuais da sociedade, na
tentativa de melhorar a ação pedagógica e obter melhores resultados no
aprendizado dos estudantes. Em 2015, estiveram ativados dois projetos
importantes que contemplavam o eixo de tecnologia, a saber: a) o Diário de
Classe online (ferramenta digital para registro de frequência escolar, criação de
projetos anuais, acompanhamento da vida escolar do aluno, entre outros); e b)
plataforma de cursos à distância (módulos de ensino voltados à inclusão
tecnológica para gestores e vice-gestores, além de formações direcionadas aos
professores).
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa possui caráter exploratório e social. A pesquisa social
está atrelada ao processo de obtenção de novos conhecimentos da realidade
social, que compreende o homem e suas relações – com outros homens ou
com instituições – utilizando uma metodologia científica. (GIL, 2008). Seu
objetivo é fornecer respostas a problemas delimitados por interesses
individuais e práticos.
Visando a associação entre a teoria e a prática, a primeira etapa deste
estudo

foi

o

desenvolvimento

de

uma

revisão

bibliográfica

visando

compreender o problema identificado através da ótica de outros autores, em
seguida, realizou-se o planejamento e aplicação de questionários com intuito
de identificar a relação dos professores de ensino fundamental da PCR com o
uso das TIC.
O fluxo da pesquisa e seus procedimentos metodológicos podem ser
compreendidos através dos tópicos descritos abaixo.

a) Criação de questionário no Google Docs3: o questionário foi
composto por cinco perguntas (abertas e fechadas), sem o objetivo de
identificar os sujeitos respondentes.
b) Encaminhamento do questionário: este foi encaminhado aos
professores através de endereço eletrônico pessoal (e-mail) e da rede social
Facebook. Os contatos eram reforçados a cada três dias. Os contatos foram
obtidos junto à SER. A pesquisa foi executada durante o primeiro semestre de
2015.
Ao final da pesquisa, 22 professores responderam o questionário. O
número de respondentes foi considerado baixo, porém satisfatório pela
natureza exploratória da pesquisa. Espera-se futuramente repetir esta pesquisa
com um maior número de respondentes para validar os resultados aqui
encontrados.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esta seção discutirá os resultados obtidos na pesquisa. A ordem da
apresentação dos dados é a seguinte: a) compreensão dos aspectos
tecnológicos disponíveis para a comunidade docente e discente; b) recursos
informacionais ofertados na unidade educacional do docente; c) fragmentos
qualitativos da fala dos professores ao discutirem sua experiência em sala de
aula, utilizando os recursos didáticos de TIC; d) percepção dos professores
sobre a melhoria do desempenho dos alunos a partir do uso das TIC em sala
de aula; e) frequência do uso dos recursos digitais de comunicação pelos
docentes.
Na primeira questão, buscou-se compreender os aspectos tecnológicos
disponíveis para os professores e alunos (ver figura 1). A priori, verificou-se
que a maioria dos professores dispõe de laboratório de informática e
3
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computadores, entretanto, de maneira seletiva e não universalizada. Para que
as escolas alcancem um desenvolvimento uniforme no quesito tecnologia, se
faz necessário que a classe docente, integralmente, tenha acesso aos recursos
didáticos tecnológicos. Por isto, chama-se a atenção para a necessidade de
implantação de uma infraestrutura tecnológica equivalente em todas as
escolas, a fim de que as assimetrias não sejam estimuladas.
Outro comportamento identificado na entrevista com os professores, é
que apenas 57% dos alunos possuem acesso aos computadores e 29% têm
acesso à internet. A democratização do acesso às tecnologias deve ocorrer
tanto para o público docente, como para os discentes. O percentual menor de
acesso à internet indica que existem escolas em que o computador está
disponível, porém sem acesso à rede. Esta falha precisa ser corrigida, porque
grande parte dos recursos didáticos necessita de comunicação online, sem
isto, o uso do dispositivo fica comprometido.
Figura 1: Aspectos tecnológicos dos espaços escolares dos pesquisados

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Na segunda questão, buscou-se identificar quais recursos informacionais
são ofertados na unidade educacional do docente e são utilizados com maior
frequência para a construção de conhecimento em sala de aula, e para a
elaboração de planos pedagógicos.
O livro foi considerado o recurso mais utilizado, seguido do televisor,
jogos educacionais, Internet, revistas/jornais e retroprojetor. Chama a atenção,
que mesmo o livro sendo o recurso mais utilizado, o acesso às bibliotecas

virtuais é baixíssimo, o que demonstra a obsolescência das escolas frentes às
mídias mais atuais. O baixo uso de periódicos científicos também é
preocupante. Existe um discurso amplamente compartilhado de que o periódico
científico só é útil no contexto da educação superior, porém, isto é uma falácia.
O periódico representa o conhecimento científico novo e atualizado, e seu uso
deve ser aproveitado não só pelas universidades, mas, para a apropriação de
assuntos atuais nos ensinos básico, fundamental e médio.
Figura 2: Frequência de uso dos recursos informacionais

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

A figura 3 refere-se à terceira pergunta, e busca compreender os
principais fragmentos qualitativos da fala dos professores ao discutirem sua
experiência em sala de aula, utilizando os recursos didáticos de TIC. Visando
sintetizar os resultados, optou-se pelo uso do recurso de nuvem de tags4,
objetivando destacar as principais palavras citadas pelos docentes quando se
referem à sua percepção quanto ao uso das TIC em sua experiência de ensino.

4

Para criar a nuvem de tags, foi utilizada a ferramenta Wordle.

Figuras 3: Palavras-chave extraídas da fala dos docentes quando se referem ao uso
das TIC na experiência de ensino.

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

Tendo em vista a necessidade de sintetizar a apresentação dos
resultados, preferiu-se adotar a técnica de nuvem de palavras. Percebe-se com
isto, que a principal aplicação dos recursos de tecnologia citada pelos docentes
é o uso das TIC na aula de robótica. Segundo os relatos textuais dos
professores 4, 5, 8, 10 e 13, a utilização das TIC na aula de robótica é
fundamental para a construção do aprendizado.
Quanto ao frequente uso do temo Internet, percebe-se que este
apareceu imerso em uma sequência de percepções negativas, a título de
exemplo, o professor 2, faz a seguinte afirmação: é muito comum o uso dos
tablets, porém, sem internet, tendo em vista que esta nem sempre funciona.
O terceiro termo principal foi o projetor, citado pelos professores como o
principal apoio quando se deseja reproduzir vídeos, imagens e slides, se
consolidando como uma das principais TIC em sala de aula para este grupo de
docentes.

A quarta pergunta está relacionada à percepção dos professores sobre a
melhoria do desempenho dos alunos a partir do uso das TIC em sala de aula.
Neste quesito, 91% dos docentes notaram que houve melhoria de desempenho
da parte dos alunos. Citaram que os alunos se sentem mais motivados e
participativos, e passaram a ter mais interação com aquilo que acontece no
mundo. Os 9% que não notaram melhoria justificaram suas respostas
criticando o uso das redes sociais, afirmando que os discentes, por vezes, se
mostram dispersos no uso das TIC, acessando conteúdos que não dizem
respeito ao assunto da aula. Esta questão deve ser melhor explorada em um
trabalho futuro, pois é um assunto que se constitui um desafio para a Escola
moderna. Não basta bloquear os acessos, é preciso conscientizar.
A quinta pergunta buscou compreender a frequência do uso dos
recursos digitais de comunicação pelos docentes. Com isto, foi possível
perceber, que 62% sempre utilizam os recursos digitais, tais como, e-mail,
videoconferência, redes sociais, aplicativos de conversação e etc. 29% dos
docentes afirmaram que utilizam algumas vezes, enquanto 9% declarou não
utilizar (ver figura 4).
Figura 4: Uso de recursos digitais de comunicação pelos Docentes

Fonte: Dados da pesquisa (2016)

As comunicações docente-docente, discente-discente e docentediscente são primordiais para a melhoria da educação. Neste sentido, o uso da
TIC se revela como um excelente facilitador, oferecendo inúmeros canais e
opções para a efetividade comunicacional. Mesmo os docentes formados há

mais tempo, precisam buscar na tecnologia recursos para a melhoria de sua
didática e instrumentos para uma maior interação.
Conforme discutiu-se no início do trabalho, a intenção dos autores não é
promover a tecnocracia educacional, depositando na tecnologia a esperança
da melhoria da educação, porém, acredita-se que a inserção da tecnologia
como um recurso didático e de planejamento educacional é um processo
irreversível e benéfico, pois permite aos diversos atores envolvidos no meio
educacional uma maior efetividade na busca pelas informações que
necessitam, e uma maior interação

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho atingiu os seus objetivos, à medida que descreveu e
analisou o uso da TIC pelos professores na RMER. Ficou evidente, que a SER
ainda precisa evoluir bastante na disponibilização de recursos tecnológicos
com finalidade didática para as escolas.
As principais conclusões deste trabalho foram as seguintes: a) o acesso
aos recursos de TIC ainda não é democratizado. Existem muitas crianças e
professores sem acesso à laboratórios, computadores, internet e outros
importantes recursos; b) não existe um investimento formal do município na
criação de uma biblioteca virtual para o compartilhamento de experiências,
produções científicas, livros e artigos que dê suporte ao trabalho dos
professores dentro do ambiente escolar; c) a PCR tem sido inovadora ao inserir
as experiências com robótica em sala de aula, esta é uma contribuição
importante para despertar a vocação de recursos humanos qualificados em
tecnologia, e estimular o aprendizado; d) os professores reconhecem a
importância do uso dos recursos tecnológicos de comunicação, e os utilizam
com bastante frequência. Isto abre uma oportunidade para a SER explorar
ferramentas próprias que estimulem ainda mais esta comunicação.

Por fim, chamou-nos a atenção a necessidade de realizar esta mesma
pesquisa com um número maior de professores, ficando esta sugestão para um
trabalho futuro. Percebemos ainda, a necessidade de analisar o uso dos
recursos tecnológicos na perspectiva dos alunos, o que poderá também ser
realizado em breve a fim de reforçar os dados já obtidos.
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Vozes bibliotecárias nas redes: o perfil educativo do bibliotecário

Regina Oliveira de Almeida
*

RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar as concepções sobre o perfil educativo do
bibliotecário e sobre a importância do letramento informacional para a ressignificação do
papel do bibliotecário, por meio das postagens nas comunidades on-line de bibliotecários.
O referencial teórico adotado foi desenvolvido em torno de três eixos: o letramento
informacional, a mediação e a competência. Realizou-se um levantamento dos currículos
dos cursos de Graduação em Biblioteconomia, de uma amostra de grupos de
bibliotecários sobre esta temática em diferentes redes sociais (blogs, lista Bib@migos,
Facebook, predominantemente) e de um questionário com uma amostra de professores
de Biblioteconomia e bibliotecários de universidades. Foi conduzida uma análise de
conteúdo dos programas e disciplinas, das postagens feitas nas redes e das respostas
dos docentes e bibliotecários da amostra. Constatou-se o reduzido número de disciplinas
voltadas para o letramento informacional e a ausência de formação didática para o
bibliotecário atuar como educador em oposição à concepção hegemônica expressa pelas
falas onde o papel educativo do bibliotecário é percebido. O letramento informacional
ainda não se impôs como força suficiente para a ressignificação da área, mas esboça-se
que as atividades que representam podem contribuir para a transformação do perfil
biblioteconômico.
Palavras-chave: Letramento informacional. Competência informacional. Bibliotecário
educador. Biblioteca universitária. Bibliotecários de universidades.
1 INTRODUÇÃO
Cunha, em 2000 (p. 84), fez um exercício de futurologia sobre a biblioteca
universitária para 2010, afirmando que ela se tornaria fundamental “na provisão de
informação dentro dos programas de ensino a distância”, devido à integração do acervo
digital, de forma mais estreita os programas aos métodos de aprendizagem. A biblioteca
universitária, apesar de constituir uma exigência legal nas Instituições de Ensino Superior
(IES), continua sendo avaliada como infraestrutura para os cursos, sem ter importância
se está adequadamente vinculada ou não às propostas pedagógicas. Passados 16 anos
dessa profecia, o que mudou na missão da biblioteca universitária? Sua missão sempre
se constituiu em proporcionar apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Estas
se transformaram?
E como pode o bibliotecário se tornar um educador? É um papel que idealmente
mobiliza consenso, mas em que medida se dá a reflexão quanto à formação para exercer
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a função pedagógica? Diante da rapidez com a qual se operam mudanças, que tendem a
ressaltar lacunas na formação; os bibliotecários têm frequentado as redes sociais atuais,
dando continuidade a práticas colaborativas já estabelecidas de apoio às diversas facetas
dos serviços de biblioteca: listas de permutas de documentos, listas de solicitação de
documentos, listas de ajuda quanto às experiências conhecidas para realizar tarefas,
entre outras, estabelecendo vivências similares às que têm sido descritas em contextos
de comunidades de prática.
Estratégias como a formação de redes e comunidades de prática são conhecidas
por distintas carreiras, os bibliotecários atingidos pelas mudanças que as sociedades
vivem, na contemporaneidade, também se organizam em novos perfis de rede e
comunidades de prática que favorecem a aprendizagem colaborativa e cooperativa.
Afinal, hoje em dia, não há atividades de trabalho e comunicativas que não sejam, em
algum momento, mediadas pelas tecnologias de comunicação e informação (TIC), como
as desenvolvidas pelas bibliotecas universitárias.
2 REFERENCIAIS TEÓRICOS
Três eixos orientam os referenciais teóricos adotados: a competência, a mediação
e o letramento informacional, representados, principalmente, pelos seguintes autores,
Perrenoud (1999, 2010), Almeida Junior (2004, 2008, 2009), Gasque (2010, 2012, 2013)
e Campello (2009, 2012).
Em discurso hegemônico da área de biblioteconomia, o bibliotecário se
reconhece, atualmente, como um mediador da informação. O contexto no qual se apoia
para exercer essa função parte da necessidade de que a informação seja dotada de
relevância e propósito. Adicionalmente, não basta mais que os bibliotecários reconheçam
as fontes ditas confiáveis de informação, mas que saibam ajudar os usuários a
reconhecê-las, igualmente, de modo que possam vir a utilizá-las produtivamente em sua
aprendizagem.
Para melhor compreender essa função de mediação, faz-se necessário ampliar o
entendimento do conceito de mediação. Há concepções de mediação e mediador nas
diversas áreas (jurídica, jornalismo, tradução etc.). Mediação é uma palavra proveniente
do latim mediatio, e significa “ação de relacionar duas ou mais coisas, de servir de
intermediário ou ponte, de permitir a passagem de uma coisa à outra”. (JAPIASSÚ;
MARCONDES, 2001, p. 177). Ainda, aquele que medeia, intervém, intercede por alguém

(FERREIRA, 2004). Para Alves e Faquetti (2002), os mediadores podem ser classificados
em formais (professores e bibliotecários) e informais (amigos, familiares e a rede de
relações de outras instâncias de uma pessoa). Para essas autoras, o termo mediação é
preferível ao de intermediação, por pressupor uma interação humana.
No caso da mediação bibliotecária, Almeida Junior (2009) afirma que ela está
presente a todo o momento: na seleção do acervo, no processamento técnico dos
documentos, nas atividades do desenvolvimento da coleção e, principalmente, na
referência e no serviço de informação. Para Almeida Junior (2009), a mediação não é
passiva, inclusive deve-se ter cuidado para não ser manipuladora; existe uma
“interferência” do profissional, e por isso, por não ser neutra, pode estar comprometida
com um ideal educativo.
A biblioteca universitária tem, na atualidade, que fazer a mediação para a
promoção do letramento informacional por meio de treinamentos, oficinas, seminários e
palestras. Não é prática tão diferente se reconhecermos que o bibliotecário,
historicamente, sempre teve uma faceta educativa concretizada na ação de promover a
leitura, principalmente quando envolvido em ambientes escolares. A partir da década de
1990, as mudanças ocorridas na educação propiciaram a emergência de novas
atividades bibliotecárias, conhecidas como educação de usuários. Envolviam auxílio à
pesquisa com o ensino de habilidades para localizar, avaliar e usar as informações. Tais
práticas já se inserem na noção de letramento informacional.
A mediação bibliotecária educativa significa não somente auxiliar o usuário a se
tornar competente na pesquisa de informações relevantes, mas também, contribuir para o
seu processo de desenvolvimento de autonomia de aprendizagem. Para tal propósito,
buscar parcerias com os professores é indispensável para uma ação mais pragmática.
Essa concepção encontra concordância em Almeida Junior (2004): é a mediação o objeto
principal da biblioteconomia, e não a informação. Deste mesmo um autor, um conceito
muito difundido na classe de bibliotecários,
Mediação da informação é toda interferência realizada pelo profissional de
informação, direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou
plural; individual ou coletiva, que propicia a apropriação de informação que
satisfaça, plena ou parcialmente, uma necessidade informacional.
(ALMEIDA JUNIOR, 2008, p. 46).

Como as questões ligadas à mediação do bibliotecário perpassam pela aquisição
crescente de competências por parte dos usuários, é necessário entender as concepções
adotadas para “competência”. Segundo Perrenoud (1999, p. 7), competência é a

“capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em
conhecimentos, mas sem limitar-se a eles.” As competências que as pessoas vão
adquirindo com suas experiências de vida são importantes para tomar decisões, e isso
não é diferente no campo informacional. De acordo com este autor, o termo competência
abriga três condições: a primeira é a pessoalidade (nenhum objeto pode ser competente;
é um atributo que se refere a pessoas); a segunda é que se é ou não competente em um
contexto; a competência tem que ser referenciada; e a terceira condição é que ela
virtualiza uma ação, mobiliza saberes para realizar. Porém, é importante entender que,
no processo de aprendizagem, a meta estabelecida para o desenvolvimento de
competências pode ser superada e mobilizar novas habilidades e competências, pois não
há como se controlar todas as variáveis que ocorrem na aprendizagem. (PERRENOUD,
2001).
Na literatura da biblioteconomia e ciência da informação, a competência em sua
relação com a informação é frequentemente abordada e está, geralmente, ligada aos
âmbitos de formação educativa, visto que “competência” se adquire de forma sistemática,
planificada; ela não acontece de forma casual. A competência está relacionada à
habilidade de “saber fazer”. Gasque (2010) entende que o conceito de competência surge
do meio empresarial e financeiro, em discursos e programas de “reengenharia”,
“capacitação de recursos humanos” e “qualidade total”. Segundo a autora, foi transposto
para a educação, assim como para a biblioteconomia, como necessidade de diminuir ou
eliminar o intervalo entre a teoria ministrada pela escola e o esperado pelo mercado de
trabalho. Esta mesma autora distingue e hierarquiza as diferenças entre as noções de
alfabetização informacional, habilidade informacional, competência informacional e
letramento informacional.
A primeira etapa corresponde à alfabetização informacional, na qual a pessoa
aprende o uso básico de ferramentas, de recursos e serviços informacionais; o momento
ideal de seu aprendizado seria durante a educação infantil, onde se desenvolveria
noções básicas sobre a organização de bibliotecas e seus recursos. A habilidade
informacional corresponderia a cada ação específica para atingir determinada
competência, por exemplo, saber usar palavras-chaves para pesquisar. Já a competência
informacional seria a capacidade do aprendiz de mobilizar um conjunto de habilidades
para ajudá-lo a adquirir informação, ou seja, cumprir a sequência– reconhecer a
necessidade de informação, saber acessá-la, localizá-la, usá-la e avaliá-la. Entretanto, a
autora admite que todos os conceitos são inter-relacionados.

No dizer de Campello (2009, p. 8), o letramento informacional, “por focalizar as
competências das pessoas, e não o serviço oferecido pela biblioteca, tem a vantagem de
tornar mais clara a contribuição do bibliotecário para a aprendizagem”, aproximando-o da
“interface” educativa. Esta autora, em um trabalho sobre biblioteca escolar, considera
dois marcos importantes na relação entre educação e biblioteca: o modelo pedagógico
apoiado em teorias construtivistas e a introdução do conceito de letramento nos
currículos escolares. Segundo ela, a introdução do construtivismo nas escolas, nos
projetos político-pedagógicos e nas políticas públicas, centraliza na pessoa, a partir de
então, o processo de ensino-aprendizagem.
Para Campello (2009), são muitas as questões desafiantes para estabelecer uma
cultura pedagógica que demande atividades de pesquisa e aprendizagem de
competências informacionais, e que a responsabilidade por sua instalação exige ação
colaborativa entre bibliotecários e professores, pois “programas de desenvolvimento de
habilidades informacionais devem ser integrados ao projeto político-pedagógico […]”
(CAMPELLO, 2009, p. 14).
Os problemas encontrados no ensino superior em relação ao letramento
informacional, segundo Gasque (2012), são semelhantes aos vivenciados no ensino
básico, que, por sua vez, se não forem resolvidos durante a graduação profissional,
desembocarão na pós-graduação. Em pesquisa realizada com base em entrevistas com
mestrandos e doutorandos da Universidade de Brasília (UnB), da Universidade de São
Paulo (USP) e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), a autora
verificou que, de maneira geral, eles participaram de atividades na educação básica,
descritas como levantamento bibliográfico e experimentos em laboratórios. Entretanto,
ocorriam com pouca frequência, não eram sistematizadas e não havia envolvimento do
professor. Em relação à experiência dos discentes quanto às suas graduações, a autora
constatou não haver diferenças expressivas entre as atividades de pesquisa na educação
básica e na graduação, “pois ambas demonstra[ra]m ser superficiais e pouco orientadas.”
(GASQUE, 2012, p. 130).
A importância da informação na sociedade contemporânea, a necessidade de
lidar com conhecimentos especializados e cada vez mais distribuídos (não mais
localizado especificamente – uma universidade, uma biblioteca) e a extensão do
processo ensino-aprendizagem contextualizam e fazem o entorno do letramento
informacional.

3 METODOLOGIA
Para investigar a participação nos blogs, a busca por blogs nacionais sobre a
temática foi realizada no Google Blog Search†. Os termos procurados foram: competência
informacional,

letramento

informacional,

habilidade

informacional,

alfabetização

informacional, literacia informacional (ou em informação, para todos os termos). Na lista
Bib@migos, as mensagens incluídas no corpo de dados foram selecionadas por assunto
com termos que incluíssem letramento informacional, competência informacional,
competência em informação, mediação bibliotecária ou mediação do bibliotecário,
mediação da informação e bibliotecário educador. Foram selecionados dois blogs.
No ResearchGate, foram coletadas as publicações nacionais compartilhadas entre
os pesquisadores membros da rede com o termo letramento informacional, competência
em informação e information literacy. Foi contabilizado, também, o número de tópicos de
discussão sobre information literacy e as respostas obtidas à questão proposta pela
autora, participante dessa rede, em inglês, sobre as práticas de letramento informacional,
de forma aberta, para que qualquer membro que quisesse pudesse responder.
A rede social Facebook foi escolhida por predominar no Brasil e por ser
reconhecida como campo de pesquisa na área de ciências sociais. A busca foi efetuada
na própria página pelos termos biblioteconomia, bibliotecários, letramento informacional,
competência informacional ou em informação. Como são grupos de orientação mais
ampla, é possível que haja pessoas ainda estudantes e até mesmo de outras profissões.
Ainda assim, foram excluídos grupos estritos de estudantes de Biblioteconomia e Ciência
da Informação e grupos de turmas específicas, a não ser que estas lidassem com a
temática dessa pesquisa. Foram selecionados três grupos.
Acompanhando este estudo de ordem qualitativa a partir de participação de
bibliotecários, estudantes de Biblioteconomia e profissionais afins em redes sociais;
complementarmente, um questionário foi enviado aos docentes responsáveis pelas
disciplinas de letramento informacional e a uma amostra de bibliotecários universitários
de instituições federais, predominantemente, em atividade no Estado do Rio de Janeiro.
O período de coleta dos dados foi de julho de 2013 a junho de 2014. O código
estabelecido para referenciar as falas foi: blog (B1, B2), Facebook (FB1, FB2, FB3),
ResearchGate (RG), Bibliotecário (nº) e docente (nº).

†

http://www.google.com/blogsearch.

A análise de conteúdo, baseada em Bardin (2009), dos dados coletados
pretendeu abarcar as concepções percebidas pelos profissionais

bibliotecários

participantes dessas redes sociais sobre os espaços sociais e educativos representados
pelas bibliotecas, a importância do letramento informacional, a integração curricular do
letramento informacional como disciplina, a participação do bibliotecário como educador
no processo de aquisição de habilidades, principalmente, desenvolvidas em ambientes
de instituições de ensino; a integração com os outros profissionais docentes, as
concepções de aprendizagem na área de biblioteconomia, a prática bibliotecária
contemporânea e a função social do bibliotecário.
4 VOZES BIBLIOTECÁRIAS NAS REDES
Santana e Siebra (2014, p. 1515), que investigaram a competência informacional
de docentes de várias áreas, chegaram à conclusão de que a maior parte dos docentes
(não apenas os de Biblioteconomia) “iniciam sua carreira sem uma formação inicial
didático-pedagógica e se valem do conhecimento sobre o conteúdo para ministrar suas
aulas”. Considerando uma realidade de insuficiência de formação didático-pedagógica
até para os profissionais encaminhados para a docência, pode-se inferir que a discussão,
mesmo que pequena na área da Biblioteconomia, torna-se ainda mais importante pela
ausência dessa qualificação.
Como o desenvolvimento dos aspectos da didática”na formação bibliotecária
mostra fragilidade, sugere-se que o processo de aprendizagem quanto a esse aspecto
possa estar sendo realizado mais em âmbitos informais, nos quais o bibliotecário aprende
a se capacitar para lidar com o seu próprio letramento informacional e o do usuário
através da observação, de tentativas e superação de erros, ou, vivenciando mais uma
vez (antes, como aluno, e agora, como profissional) o processo de mediação. Ao lidar
com a ação educativa que deve fazer parte da mediação bibliotecária, a questão se
desdobra para a formação dos bibliotecários e suas exigências para cumprir as novas
demandas:
As preocupações dos bibliotecários não podem mais se restringir ao tipo
de acervo, de gestão ou técnicas para tratar, organizar e disseminar
informação. Sugerimos que a pergunta do momento seja: como podemos
auxiliar os usuários a transformarem informação em conhecimento? Quais
são as ações culturais, pedagógicas e educativas necessárias? (B2).

Porém, destas ações não se fala mais detidamente. Falta uma diretriz mais clara,
uma sugestão mais incisiva para estabelecer as bases formadoras das ações

pedagógicas do profissional bibliotecário, que não ficam explícitas. Inclusive, em
entrevista concedida em 2012, Campello afirma que a formação generalista é
característica da profissão e desejável na realidade nacional, ressalvando que isso não
acontece apenas na área de Biblioteconomia. Esta visão não é um consenso. A revisão
curricular do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO), realizada em 2010, por exemplo, propôs e implantou três eixos na
formação do bacharelado, definindo para cada, um corpus de conhecimento para o
desenvolvimento de atividades biblioteconômicas, os domínios de aplicação e as
disciplinas específicas:
Eixo I: Biblioteconomia em Memória, Patrimônio e Cultura;
Eixo II: Biblioteconomia em Ciência e Tecnologia;
Eixo III: Biblioteconomia para Gestão da Informação em Organizações.
Ainda assim, essa questão da necessidade de uma formação bibliotecária menos
“genérica” não parece ocupar muito espaço e a concepção predominante do papel do
bibliotecário, pelo conjunto das falas, como “mediador informacional e educacional”
ilustrada na fala seguinte. O termo “guarda-chuva” “mediador” parece “substituir” as
discussões do ensino e aprendizagem e que já se constituem como práticas formais de
ensino, como no exemplo da UNIRIO.
O profissional da informação que atua como educador e agente de
transformação social [e que] deve estar atento a estes aspectos [...] a
Competência em Informação pressupõe, mais do que o conhecimento das
principais fontes e recursos informacionais, a disposição de trocar
informações e interagir com pessoas. Neste sentido, parte da competência
informacional do bibliotecário refere-se à sua capacidade de mediar o
aprendizado de outras pessoas [...]. (B2).

Trata-se de um conceito, enquanto mediação do profissional bibliotecário,
questionado pelos docentes, mas não pelos bibliotecários cuja maioria se afirma
“mediador da informação”. Houve uma exceção por parte dos bibliotecários, mas pode-se
perceber que, apesar das opiniões contrárias, em ambas as falas há um tom doutrinário:
Se fala demais do bibliotecário como mediador; a gente deve parar com
isso e ser mais proativo, mais empreendedor [...] atuar de forma mais
incisiva e parar só de mediar! (BIBLIOTECÁRIO 5).

Os docentes assim se expressaram, em uma “provocação” à hegemonia da
concepção do bibliotecário como mediador da informação, como, por exemplo,
a mediação realizada pelo bibliotecário é apenas uma dentre as milhares
que as pessoas precisam hoje para satisfazer suas necessidades
informacionais. (DOCENTE 3)

Esta fala é ainda mais questionadora e anuncia a banalização corrente sobre o
termo “mediação”, que, atualmente, é utilizado em contextos tão diferentes que parece
poder significar qualquer coisa:
Também não estou certo quanto ao uso da palavra “mediador” tal como
temos feito em nossa profissão. Todo mundo é mediador de alguma
forma, independente da diplomação em cursos universitários. Parecemos
viver hoje na “sociedade da mediação”, tal é a banalização da palavra. E
ao se falar em informação isso se complica ainda mais, uma vez que ela
passa por todos os domínios da vida e pela vida de todos. Em termos
epistemológicos, palavras como “mediação” e “mediador” não produzem
sentido claro e preciso que nos ajude, ou, que ajude a sociedade a
compreender a natureza, a identidade, a trajetória histórica e as mudanças
no nosso fazer profissional. [...] O fato de o bibliotecário trabalhar para que
os usuários possam recuperar um item/informação específico/a em meio a
uma coleção/estoque não significa que ele esteja mediando esse processo
que é, a meu ver, fundamentalmente mental, cognitivo, individual,
portanto, subjetivo. [...]. (DOCENTE 2).

A mediação, no senso comum, parece indicar mais uma falta, uma ausência e a
entrada em cena de um “negociador” para auxiliar a compensar essa falta. Na biblioteca,
a expressão “mediação da informação” se refere mais à intervenção entre o usuário e as
obras e saberes informacionais. O bibliotecário, então, se põe como agente ativo, ou
mediador, desse processo. Ainda que pareça ser consenso entre a maior parte dos
bibliotecários, é, implacavelmente contestado por alguns docentes participantes da
amostra. Esse dissenso pode ser compreendido pelo fato dos bibliotecários terem uma
visão de “mão única”, um processo unidirecional, absorvendo total protagonismo na
relação com os usuários, mesmo que, contraditoriamente, sempre se fale em auxiliá-los
na “conquista de autonomia” em sua aprendizagem. Por outro lado, os docentes não
parecem entender que os níveis existentes na mediação talvez tenham que exprimir
relação de superioridade ou inferioridade. Trata-se de vozes divergentes que
demonstram, muitas vezes, separação entre teorias e a práticas.
Em uma fala, “a biblioteca é o coração da universidade” (FB1), a classe
bibliotecária, como era de se esperar, defende que não haja bibliotecas sem
bibliotecários. Assim, é mais fácil entender a transformação da biblioteca com base em
aportes tecnológicos e humanos do que, como sugere Almeida Junior (2004), a
transformação que o uso dos recursos tecnológicos suscita na mediação bibliotecária, e
que constitui, em essência, o fazer biblioteconômico. Pode ser uma dificuldade
compartilhada entre os bibliotecários e outros profissionais, ilustrada pela fala seguinte de
uma participante docente:
[...] nós professores temos “dificuldade [...] em acessar adequadamente as
informações relevantes e pertinentes em fontes diversificadas [...] bem

como as dificuldades em organizar e usar a informação para construir
conhecimento.” Disso extraio que aqui reside um grande gargalo: como
mediar a construção de competências que não possuímos (em maior ou
menos grau?) (FB2).

O extrato acima expressa a dificuldade de desenvolver uma área relativamente
nova no país, a partir da mudança paradigmática estabelecida na Biblioteconomia, que
deixa de ser, exclusivamente, custodial das fontes de informação e passa a promover a
acessibilidade e o provimento informacional. Com esta mudança, bibliotecários e
educadores são os profissionais mais aptos (e, possivelmente, mais óbvios devido ao
trato com a mediação da informação e o ensino, respectivamente), chamados para lidar
com transformações que se impõem como necessárias nos ambientes de aprendizagem,
como o letramento informacional.
Nos blogs analisados, há muitas postagens sobre a convergência das mídias e da
educação, e uma apresentação mais detalhada sobre o bibliotecário como educador. A
tendência observada é da desnaturalização desse saber e do reconhecimento da
importância de uma formação dirigida à função. O extrato a seguir ilustra isto:
É papel dos bibliotecários, analistas de informação e documentalistas
trabalharem como mediadores da informação e do conhecimento, atuando
inclusive como educadores. Para tanto, torna-se necessário preparar-se
[...], Os profissionais da informação precisam desenvolver quatro
competências básicas, quais sejam: técnica, pedagógica, social e
gerencial. [...] Os bibliotecários precisam ter noções de como ocorre o
processo de ensino-aprendizagem e os fatores que o influenciam, por
exemplo. (B2).

Bastos (2009), Campello (2009) e Gasque (2012) lembram sempre a dupla
qualidade que o bibliotecário escolar deve ter, a de coeducador, que é também,
especialista

em

informação.

Essa

qualidade

também

deve

ser

estendida,

necessariamente, ao bibliotecário universitário, para maior impacto nos processos
educativos relativos ao letramento informacional. O que se constata nos dados coletados
nesta pesquisa é que há desejo de mudança no perfil do bibliotecário direcionado à
educação, mas certa ingenuidade em definir a mediação bibliotecária per se como
naturalmente educativa. A mediação, de fato, tem potencial educador, principalmente,
quando se faz em ambientes escolares de diversos níveis, mas sem estar devidamente
formado para a função pedagógica intrínseca à mediação, o bibliotecário não poderia se
considerar “inatamente” apto ao exercício da atividade. Com exceção dos blogs, espaço
mais periférico à discussão acadêmica, e de algumas citações nos grupos do Facebook,
não há menções às teorias nem aos teóricos da educação na Bib@migos. Ainda assim,

continua a parecer “natural” aceitar o perfil educativo do bibliotecário, bem distinto a este
contraponto:
O bibliotecário não tem em sua formação NENHUMA disciplina da área de
educação, ele não tem conhecimento de nenhuma das inúmeras teorias
de aprendizagem, então, a meu ver, ele não é educador. (DOCENTE 3).

Há evidências, nos dados coletados, de falas da função pedagógica do
bibliotecário, mas não há muito sobre o seu exercício, nem tampouco, sobre a formação
para realizá-la. Há quem faça distinção entre as duas atividades, como ilustra a fala a
seguir, mas sem fornecer explicação para esse deslocamento, sintetizando o impasse
vivido pela classe bibliotecária:
Nem todo bibliotecário tem perfil de educador. Isso não significa que não
seja competente em informação. (BIBLIOTECÁRIO 6).

Está expressa a tensão existente entre ser competente em informação e não ser
competente em educar o usuário a ser apto à mesma função, o que torna mais
necessário compreender como os profissionais tentam resolver esse impasse diante das
exigências atuais da carreira e de como vivenciam as suas práticas. De forma idêntica à
aceitação do perfil educador do bibliotecário nos blogs e depoimentos, é o
reconhecimento do desafio representado pela aprendizagem permanente imposto aos
bibliotecários para que se mantenham atualizados, como observado a seguir:
[...] a motivação para a formação continuada deve emergir do próprio
aprendiz que precisa desenvolver competências para lidar com as
questões técnicas, gerenciais, pedagógicas e sociais, que compõem o
universo profissional dos bibiotecários. (B2).
[...] acredito que para conseguirmos atender adequadamente nossos
usuários devemos buscar incessantemente por boas práticas, replicar
experiências de sucesso independente de suas origens, sejam elas
nacionais ou internacionais e criar instrumentos para que nossas
bibliotecas se façam presente tanto no mundo físico quanto no mundo
virtual. (DOCENTE 3).

Parece que a aprendizagem permanente fica estritamente condicionada à
motivação do próprio profissional, o que, certamente deve existir também. Porém, não se
deve ignorar outros contextos estruturantes das condições de trabalho, como acesso a
cursos e publicações da área profissional, participação em redes sociais e de trabalho,
grau de incentivo da instituição à atualização, entre outros para que a aprendizagem
continuada possa se viabilizar. Uma fala evidencia as barreiras existentes:
E no Brasil? Os movimentos sociais que apoiam o desenvolvimento da
competência em informação não se estruturaram ainda. Que dizer do
apoio recebido do Governo... ficção. Manifestos e Cartas ajudam, mas,
efetivamente, não têm sido capazes de influenciar as ações públicas.

Mesmo nas universidades brasileiras as barreiras têm sido poderosas,
advindas daqueles que deveriam defender a diversidade de ideias e
opiniões. (B1).

A noção de ressignificar a biblioteca universitária como um ambiente de
aprendizagem poderia ter suscitado mais questionamentos dos grupos de bibliotecários
do Facebook sobre a necessária participação de professores e sobre a reconfiguração do
bibliotecário como mediador. Aparece a importância da atividade do bibliotecário ter que
se definir de forma aliada à aprendizagem, mas não se sugere como fazê-lo. Quais
seriam essas ações e estratégias? Não se encontrou uma “receita”, uma “prescrição”
clara sobre isso, mas indícios de preocupação e existência de experiências, tentativas e
até mesmo, angústias geradas com a dimensão da tarefa. Há exemplo; no caso da
biblioteca escolar, em que, de modo geral, os procedimentos, os objetivos para
reestruturar a área parecem mais claros e há maior direcionamento, vistos em diversos
trabalhos individuais ou organizados por Campello (2012).
É, justamente, pela deficiência, ausência mesmo das bibliotecas escolares, que o
problema da capacitação para os multiletramentos, incluindo o da informação, se inicia:
Os estudantes simplesmente não desenvolvem competências para buscar
informação na biblioteca e nos diversos bancos de dados, não conhecem
critérios adequados para avaliar a informação, desconhecem como se
organizam as bibliotecas, adequados para avaliar a informação,
desconhecem como se organizam as bibliotecas, como fazer uma
pesquisa etc. (B2).

O ciclo vicioso persiste na graduação universitária, pois os estudantes não tiveram
acesso às bibliotecas escolares, tornando mais contundente o problema do plágio pela
dificuldade acumulada em saber pesquisar, conhecer o uso ético da informação, produzir
os próprios textos apoiados nas aulas e nos estudos que realizou e se conduzir de forma
mais autônoma no próprio processo de aprendizagem. O nível de dificuldades
encontradas na trajetória da relação educandos e bibliotecas, em espiral crescente;
atinge os próprios professores, segundo uma afirmativa:
[...] as escolas não formam professores pesquisadores [...]. (B2).

É uma questão reiterada da biblioteca universitária: satisfazer as necessidades de
informação do ensino-pesquisa. Tal questão parece não se ater apenas ao usuário da
graduação, pois os docentes também não tiveram formação regular para a recuperação e
organização da informação e a gestão de dados da pesquisa científica, como ressaltam
Revez (2014) e Santana e Siebra (2014).

A busca dos bibliotecários por uma mediação partilhada, uma mediação que seja
mais significativa, deve considerar espaços mais interativos e cooperativos com os
docentes. Há opiniões críticas, todas advindas dos docentes entrevistados (pois os
bibliotecários atuantes admitiam a mediação conectada ao perfil educativo sem maior
desenvolvimento dessa relação), como esta abordagem da imagem social do
bibliotecário, a dificuldade que muitos dos profissionais ainda possuem em valorizar a sua
atividade, buscando apoio em outras estruturas de trabalho mais socialmente
reconhecidas. A fala a seguir sugere isto, ressaltando que a função de educador não é
intrínseca ao perfil do bibliotecário, ainda que se ignore nessa crítica a especialização
necessária diante do “volume de conhecimento” de distintas áreas:
[...] acho pretensiosa a visão do bibliotecário como educador. Bibliotecário
é bibliotecário e deve se orgulhar disso, sem que precise recorrer a
subterfúgios terminológicos [...]. Parece-me ser um discurso classista de
força para conquistar reconhecimento social. A aceitação e o
reconhecimento social são frutos de um bom trabalho realizado em
qualquer tipo de biblioteca, em qualquer tipo de instituição e para qualquer
comunidade de usuários. Sinto que, em nossa profissão, há uma busca
incansável por qualificadores ou por adjetivações para melhorar nossa
autoimagem profissional e, também, nossa imagem social. É como se
expressões do tipo “bibliotecário médico”, “bibliotecário jurídico” ou
“bibliotecário educador” fossem capazes, por si só, de convencer a
sociedade de nossa relevância socioprofissional; ou, ainda, para buscar
diferenciação entre nós mesmos, como se um tipo em particular de perfil
bibliotecário fosse melhor e mais útil que outro. (DOCENTE 2).

Reconhecer que podem existir espaços distribuídos de codocência ou mediação
partilhada não os inaugura por si só. É tarefa que pode partir dos bibliotecários, que são
os profissionais que têm se importado com a questão do letramento informacional, mas
precisa da participação dos professores. No entanto, há problemas de ordem prática. As
bibliotecas escolares não foram valorizadas na formação do bibliotecário no país, até
porque praticamente não existiam, ou não existia a obrigatoriedade de haver um
bibliotecário para atuar na biblioteca (a lei que rege essa relação é de 2010, ou seja,
relativamente recente) (BRASIL, 2010). Enquanto a formação continuada é defendida
como uma solução possível, os dados levantados nesta pesquisa apontam para uma
maior complexidade. Em um relato de uma experiência malsucedida de tentativa de
criação de um curso de especialização em Bibliotecas Escolares, planejado desde 2008 e
oferecido em 2011, ou seja, já com a lei vigente, um entrevistado sugere ambiguidades
por parte dos bibliotecários quanto à aprendizagem continuada:
[...] o curso possuía disciplinas que contemplavam mais os aspectos
educacionais do que os gerenciais e técnicos. Todavia, apesar de toda a
divulgação e das sucessivas prorrogações do calendário de inscrições, a
insuficiência de candidatos inscritos levou o curso ao arquivamento. Essa

experiência me fez pensar sobre o quanto gostamos de advogar nosso
papel como educadores, mas, paradoxalmente, poucos são os que
buscam a qualificação nesse sentido. [...] É assim que vejo a ideia do
“bibliotecário educador” como algo ainda muito problemático quando
olhamos para o mundo real, seja do ponto de vista da formação, seja das
experiências empíricas que podem ser levantadas no Brasil. (DOCENTE
2).

A menção de várias práticas nos depoimentos e postagens não resultou em
achados muito relevantes nesta pesquisa em relação aos grupos on-line, em geral, nas
quais os relatos de experiências tendem a teorizações. Pode-se inferir que ainda há
pouco compartilhamento de práticas na rede. De fato, a situação talvez seja mais crítica:
A verdade, [...], é que não temos muitas práticas aqui no Brasil. (FB1).

Em relação aos blogs, talvez por serem administrados por pesquisadoras
docentes, a linguagem utilizada é mais formal; há mais arquivos de artigos produzidos ou
não pelas pesquisadoras, mas não há interação (as postagens não possuem
comentários). Porém, há maior clareza de conceituação das categorias utilizadas nas
postagens e maior aprofundamento das questões, o que, mais uma vez, situa o
letramento informacional mais próximo de um nível teórico do que das práticas e
experiências profissionais.
Foi solicitado, durante a coleta de dados, nos grupos do Facebook (incluindo
outros grupos de bibliotecários de fora da seleção analisada) relatos de experiências
relacionadas à prática do letramento informacional, e as únicas respostas obtidas foram o
envio de referências de artigos teóricos e de uma dissertação produzida no Brasil, que se
apoiava na experiência realizada em outro país sul-americano, e o desejo de aprofundar
a questão, visto que constituiria o objetivo de um outro curso de doutorado, que não o
que originou este trabalho. Quanto aos bibliotecários atuantes entrevistados, todos
ofereceram relatos de práticas e alguns projetos futuros para o letramento informacional.
A maior parte destes relatos envolve treinamentos de usuários e criação de ferramentas
digitais para a capacitação, como tutoriais. Uma prática isolada de uma bibliotecária
atuante entrevistada se destacou pela iniciativa em oferecer uma disciplina eletiva
integrada ao currículo dos discentes graduandos, ou seja, pode-se ver, uma vez mais, a
temática da necessidade de parcerias com os docentes.
Estamos atuando junto com os professores; eles mesmos sentiram a
necessidade e vamos oferecer uma disciplina de competência em
informação jurídica. Vamos atuar juntos, mas as aulas são de
responsabilidade da biblioteca. (BIBLIOTECÁRIO 5).

Não é algo com que a Bib@migos possa contribuir, pelo menos, até o momento
em que esta pesquisa foi concluída, apesar de ser uma fonte rica e grande de apoio para
questões técnicas, permuta de documentos, solicitações de artigos e de informações
diversas como acessórios de bibliotecas, disseminação de cursos e eventos de todos os
níveis. Foi colocada uma questão, durante o período de coleta, solicitando relatos de
trabalhos práticos de bibliotecas na área de competência e letramento informacional, pois
há, com frequência, diálogos entre os participantes. À solicitação, dois respondentes
enviaram contatos sobre pesquisadores, na verdade, de suas dissertações, e outro
ofereceu oficinas de normalização e editoração de textos, e apenas uma bibliotecária
relatou a sua experiência que consistia na oferta de “oficinas com formatação de
trabalhos em Word, comunicação científica, referências....”, um conteúdo a cada vez,
mas não integrado a disciplinas, tanto que os usuários podiam ser professores ou alunos
de quaisquer cursos, o que aproxima as experiências relatadas aos treinamentos
corriqueiros de usuários.
Há muitos tópicos sobre o letramento informacional no corpo de dados coletados,
que, em geral, são informes de eventos, publicações, mas poucos posicionamentos
pessoais sobre o tema. Já a discussão sobre a necessidade de rever a formação
bibliotecária tem sido frequente na lista, geralmente, de forma crítica aos pressupostos
comumente estabelecidos por entidades da área, como se pode observar na fala
seguinte:
[sem que] esteja acompanhada de alteração nos conteúdos, na
metodologia de ensino/aprendizagem, nos métodos de promover as
habilidades e competências exigidas no exercício da profissão, apenas
contribui para o enfraquecimento da área, tanto acadêmica quanto
profissionalmente [...]. (BIB@).

A mesma questão foi postada no ResearchGate, ambientada de modo um pouco
mais formalizado pelas características da rede; entretanto, não houve respostas de
pesquisadores brasileiros. Ainda assim, consiste recurso valioso de comparação com o
contexto nacional, tão díspar foi o cenário descrito. As respostas são enfáticas na
necessidade de integração curricular e com os docentes para o ensino do letramento
informacional. As práticas relatadas trazem essa experiência aliada à aprendizagem
contínua de todos os envolvidos no processo e a capacitação em didática dos
bibliotecários para o exercício eficaz da função.
Diante das respostas obtidas no ResearchGate, percebe-se que os discursos
coletados nos espaços on-line nacionais que pesquisei são convergentes com alguns

aspectos da formação dos bibliotecários ao fazerem referência a alguns clichês ou
slogans, que, em alguns momentos, podem até ser expressos como bordões,
visíveis na associação naturalizada do bibliotecário como educador e na mediação da
informação pelo bibliotecário. Poderiam, em uma perspectiva de leitura mais tecnicista,
ser confundidos com os clichês da área como os ligados, por exemplo, à atividade de
disseminação da informação.
Apesar de “aparecerem” como clichês nos dados coletados, são elementos
fundantes do perfil educativo do bibliotecário, de seu papel como mediador e devem ser
considerados nesta análise, pois um traço característico do slogan é que ele não é,
necessariamente, mentiroso, porém, é muito conciso e prescreve e afirma na sua síntese,
impedindo a análise das muitas possibilidades de seu significado. A adesão que os
slogans provocam e o impacto que produzem pode impedir o pensamento reflexivo
sobre, afinal, o que os temas e ações que representam são, de fato, significativas e
“reais”, pois como “diz” um slogan conhecido em muitas profissões, a teoria é uma, a
prática é outra.
Vejamos expressões que emergem dos discursos como slogans, que recebem
destaque entre parênteses:
O letramento informacional pode favorecer o aprender a aprender.
(aprender a aprender) (FB1). O letramento informacional é o processo de
aprendizagem que vai torná-lo expert [...] [em] tomar decisões. (tomada de
decisão) (FB1). [...] isso já é próprio da profissão, principalmente se
pensarmos nas bibliotecas escolares [...] a função pedagógica é evidente.
(bibliotecário-educador) (FB3). Como mediador informacional e
educacional, o bibliotecário faz a diferença para a sociedade, contribuindo
para o pleno desenvolvimento e felicidade das pessoas. (mediação da
informação, bibliotecário-educador) (B1). [...], parte da competência
informacional do bibliotecário refere-se à sua capacidade de mediar o
aprendizado de outras pessoas, no sentido de torná-las competentes em
informação, despertando-as para o Universo e Cultura da Informação.
(bibliotecário-educador)
Bibliotecas: espaços
de mediação do
conhecimento. (mediação da informação) (B2). [...] precisamos criar uma
cultura educacional que possibilite as pessoas transformarem informação
em conhecimento, de forma reflexiva e autônoma. (autonomia na
aprendizagem) (B2)

O uso dessas pequenas frases feitas, os slogans ou lemas, também chamados de
retórica abreviada ou sumária, têm, segundo Reboul (1984 apud MAZZOTTI, 2011) uma
função de expressar um pensamento pronto, anônimo, não questionável de defesa de
uma causa. O slogan é polissêmico, “[...] para alcançar a maioria, e cada qual seleciona
os significados que considera pertinentes. Assim se faz um grande acordo sem que se
analise o que se diz [...] não pode ser contestado, é fechado em si mesmo [...]
(MAZZOTTI, 2011, p. 8).

Expressões como o bibliotecário é o mediador da informação (de toda e qualquer?
Possui um saber genérico que o habilita a intermediar qualquer informação?) ou o
bibliotecário já é um educador pela sua função de mediador da informação, que tem
como objetivo promover a autonomia do usuário nos processos de aprendizagem: o
aprender a prender, colaborando para a tomada de decisão eficaz e a formação para a
educação cidadã, ou no dizer de uma bibliotecária participante da amostra, bem
representativo desse conjunto expressivo de slogans,
Resumindo, podemos dizer que o bibliotecário é um canal de
disseminação da informação e suas funções são: gerenciar a informação,
melhorar a comunicação com o usuário e atuar como coprodutor do
conhecimento científico. No papel de educador, o bibliotecário atua como
professor, pois fornece informações e prepara os usuários para buscá-las
de forma autônoma. (B2)

Não é que não se reconheça que na sociedade da informação (um slogan), ou
melhor dizendo, na contemporaneidade, pretenda-se que o ato de aprender tenha que se
tornar (ou já se tornou) uma atividade cotidiana permanente, com as competências e
habilidades adquiridas pelas pessoas constituindo um capital importante para tentar ser
bem sucedido nas instâncias da vida como um todo. Aprender e reaprender nos
ampliados espaços educativos pode não ter a força e a brevidade suficientes para
produzir um slogan, mas são questões dos documentos pesquisados.
De forma semelhante, mediar o acesso ao estoque e fontes de informação e
colaborar, incisivamente, em processo de coautoria na aprendizagem para o letramento
informacional dialogam com os slogans estabelecidos na área da Biblioteconomia. Como
exemplo do que ficou oculto em um slogan sobre o papel inequívoco de mediador do
bibliotecário em qualquer contingência, foi o não aparecimento, em quaisquer das falas,
de menção à falta de especialização na formação para atuar em diferentes bibliotecas,
não, quanto às suas tipologias, mas às áreas que atendem.
Para “ultrapassar” o slogan, uma parceria entre bibliotecários e professores talvez
deva ser construída culturalmente no Brasil, e, em relação às bibliotecas universitárias
talvez o roteiro a ser traçado possa ser mais facilitado. Há bom substrato para isso: o
ensino

superior

tem

destacado

como

modelo

sugerido

de

aprendizagem,

o

construtivismo, no qual o professor tem como papel guiar o estudante nos processos de
desenvolver autonomia (aprender a aprender, e com, isso, resolver problemas e tomar
decisões não só na vida acadêmica, mas nos espaços plenos de sua vida).
Com isso, desenvolver competências tem sido o enfoque para alguns pensadores
da educação, como Perrenoud (1999). Multicompetências que podem ser compartilhadas

nas universidades pelos professores e bibliotecários, cujo núcleo seja o letramento
informacional. Para tanto, há que se definir agendas compartilhadas que deem conta de
estratégias

didáticas

e

pedagógicas,

pois

as

competências

informacionais,

compreendendo o uso adequado das TIC e a análise de opções, a formação de opiniões
e a tomada de decisões baseadas em ações de aprendizagem, são comuns a todas as
disciplinas, envolvem todo o entorno de aprendizagem.
Existe a necessidade de se estabelecer uma malha rizomática de bibliotecas
universitárias que se interliguem e interajam no compromisso de fornecer acesso à
informação e ao letramento informacional. Calcar-se no paradigma do ensino com a
pesquisa implica incluir organizações educativas como são as bibliotecas (entre outras,
como museus, por exemplo), reconhecidas como uma via de tráfego de estoque de
informação, substrato para o conhecimento.
Area Moreira, um professor (não da Biblioteconomia, mas da Educação, e cuja
referência foi obtida em diálogos num grupo do Facebook, ponto forte da rede para a
aprendizagem continuada), que trabalha com o tema do letramento informacional,
conjuntamente com Pessoa (2011, p. 16), afirmam que:
Os novos tempos geraram novos atores – Internet, a telefonia móvel, os
videogames e outros aparelhos digitais – que estão mudando a nossa
experiência em múltiplos aspectos: no ócio, nas comunicações pessoais,
na aprendizagem, no trabalho etc. O digital é uma experiência líquida bem
diferenciada da experiência de consumo e aquisição da cultura sólida e,
em consequência, precisa de novos enfoques e modelos de alfabetização
e aprendizagem*. (Tradução nossa)

Os autores contrapõem a cultura “sólida”, utilizando a metáfora composta por
Bauman, predominante dos séculos XIX e XX, com a cultura “líquida” característica do
tempo atual impregnado pela Web 2.0, definida simultaneamente como uma biblioteca
universal, uma extensa e crescente ágora, territórios hipertextuais e o primado da
comunicação multimídia e audiovisual. Com base nessa contribuição, apontam para a
necessidade de se promover o letramento informacional, capacidade que o aluno ou
qualquer outro aprendente tem que adquirir para se apropriar e outorgar significado à
imensa gama de informações disponíveis na rede, em múltiplas linguagens expressivas,
para não correr o risco de se “intoxicar” com a oferta excessiva de informação.
*

Citação original: Los nuevos tiempos han generado nuevos actores (Internet, la telefonía móvil,
los videojuegos y demás artilugios digitales) que están cambiando nuestra experiencia en
múltiples aspectos: en el ocio, en las comunicaciones personales, en el aprendizaje, en el trabajo,
etc. Lo digital es una experiencia líquida bien diferenciada de la experiencia de consumo y
adquisición de la cultura sólida y, en consecuencia, precisa de nuevos enfoques y modelos de
alfabetización y aprendizaje.

5 COMENTÁRIOS FINAIS
Os aspectos do bibliotecário como organizador e mediador da informação são
reconhecidos pelas instituições universitárias, por meio da seleção e aquisição de itens
para os acervos, e do serviço de referência, geralmente, responsável pelo treinamento de
usuários. Atualmente, se discute a sua identificação como educador, mas há lacunas e
tensões nessa temática, como evidenciadas nos dados. O processo de mediação
assenta suas bases na pedagogia, entretanto, se o bibliotecário pode ocupar facetas
educativas e atuar como coeducador dos usuários, isso não o torna, automaticamente,
um educador. A formação didática do bibliotecário para exercer tal função, praticamente,
inexiste, apesar da função educativa do bibliotecário ser bem representada teoricamente
na área da biblioteconomia. O quadro atual é de reduzido número de disciplinas voltadas
para o letramento informacional e de ausência de formação didática para o bibliotecário
atuar como educador: são seis disciplinas para um universo de 45 cursos. Considerando
o nosso território continental, esse cenário é insuficiente para formar adequadamente o
bibliotecário para uma demanda tão premente.
Foi possível averiguar que a mediação bibliotecária está intimamente ligada aos
aspectos educativos do bibliotecário, sendo, por vezes, confundida com os mesmos
aspectos, apesar de implicar um rol mais complexo de tarefas. O letramento
informacional não pode ser considerado um deslocamento da mediação bibliotecária,
mas, antes, ser entendido como integrante deste processo, e, ainda, como uma interface
possível entre a educação e a biblioteconomia. Como as vozes bibliotecárias expressam,
há elementos educacionais nas atividades do bibliotecário, principalmente, às
relacionadas ao letramento informacional, mas como algumas “vozes críticas” apontaram,
o bibliotecário não pode ser tido como um educador enquanto a sua formação
profissional não se voltar para capacitá-lo adequadamente.
Nos tempos atuais houve uma mudança da expansão do continente da
informação para expansão do conteúdo informacional. Como consequência, podemos
reconhecer que não é possível lidar com todas as informações existentes numa
determinada área de conhecimento, e que uma informação só se torna relevante
contingenciado, em um contexto específico, localizado, que faça parte dos estudos e das
necessidades do usuário. Cabe nesse reconhecimento, que é fundamental que os

usuários de bibliotecas universitárias conheçam e compreendam a complexidade da
informação e das fontes acadêmicas que apoiam a pesquisa científica.
O letramento informacional e sua importância nas questões sobre reconceituar a
biblioteconomia encontram ressonância nas falas coletadas, mas as atividades a ele
relacionadas ainda não se impõem como força suficiente para a ressignificação da área,
mas esboça-se que as atividades que representam possam contribuir para a
transformação do perfil biblioteconômico. São, justamente, as funções educativas do
bibliotecário e a relevância social contemporânea dessa atividade que impactam as
discussões atuais sobre a transformação da formação bibliotecária, que devem ser
desenvolvidas e estimuladas na formação dos formadores – os bibliotecários.
Os grupos têm potencial para a ação colaborativa; as informações sobre cursos e
atualizações são os tópicos mais frequentemente compartilhados. Há reconhecimento do
desafio representado pela aprendizagem permanente imposto aos bibliotecários para que
se mantenham atualizados.
A construção de competências informacionais pode posicionar os bibliotecários
como atores no campo da educação por meio das atividades educativas relacionadas ao
letramento informacional, no entorno cada vez mais complexo e interdisciplinar das
bibliotecas e da atuação dos bibliotecários no ambiente universitário.
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A DOCÊNCIA VIRTUAL, PERFIL DO PROFESSOR E TIPOS DE

PARTICIPAÇÕES VIRTUAIS

Gabriel Cevallos Martínez1
Edvaldo Couto2

RESUMO

O presente ensaio tem como objetivos propor um perfil desejado do professor virtual
para o momento atual, e apresentar uma proposta de reconhecimento dos tipos de
participações que fazem os estudantes nas salas de aulas virtuais, procurando ser uma
ferramenta breve da gestão de aula. Para isso, se fez um percorrido breve da concepção
da Educação virtual, depois se descreve o rol do professor virtual em relação ao
exercício tradicional de ensino, onde se colocam as novas qualidades que o professor
requer desenvolver nas plataformas virtuais, e, finalmente, se colocam estratégias gerais
e específicas para gestão de aula, com uma proposta de diagnóstico e classificação e
participantes virtuais. Tanto as qualidades do professor virtual como a proposta de
diagnóstico de participantes, têm a intenção de fazer avaliação formativa para melhoras
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no exercício na Educação virtual, a intenção e reconhecer qualidades e atitudes nos
grupos de aprendizagem para elevar o processo de ensino e aprendizagem, sem a
intenção de etiquetar nenhum ator educativo.
Palavras-chave: Docência. Tecnologías. Virtual.

INTRODUCÃO
As tecnologias, entendidas no sentido mais amplo como: “Conjunto de teorias e técnicas
que permitem o uso prático do conhecimento científico” (REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA, 2010, tradução nossa), foram desenvolvidas em paralelo com a evolução
da humanidade, uma vez que um dos nossos ancestrais decidiu amarrar uma pedra a
uma vara para usar o produto como um martelo, ele já estava usando a tecnologia, mas é
apenas nos últimos tempos que estes assumiram uma nova dimensão entre as pessoas,
devido a que a tecnologia alterou um dos processos mais complexos e importantes de
nossa espécie: a comunicação. As Tecnologias da Informação e a Comunicação (TIC)
possibilitam novas formas, espaços, símbolos, significados e meios que mudaram a
linguagem e a comunicação, gerando um novo paradigma de sociedade3.
Hoje em dia, praticamente não se entende a comunicação sem relação ao dispositivo
tecnológico; o conjunto dos dispositivos, as redes, os programas e os serviços as
chamadas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), muitos autores analisam
as oportunidades, pontos fortes e problemas que elas provocam em várias áreas da
sociedade, portanto, além de gestão de informação e comunicação, as ferramentas e
serviços das NTIC geram conhecimento a traves das interações entre as pessoas,
construídas em espaços mais horizontais, multimídias, assíncronos, personalizados,
complexos e também diversos.

3

Na “Sociedade da Informação e do conhecimento” os dados e as informações
compartilhadas em tempo real através das TIC, configuram e mudam estruturas económicas,
sociais e culturais e políticas, incluindo as ligações entre as pessoas.

É claro que a educação não poderia ficar de fora desta grande transformação,
problematização e reflexão social, porque as TIC viabilizam a possibilidade de reformála, flexibilizando o processo educativo através da independência temporal e espacial
dos participantes, a constante atualização de conteúdo e do impacto direto e em curto
termo no sector laboral, tanto os professores como os estudantes adquirem novos
papeis, desafios e atitudes neste cenário, os mesmos que procuramos esboçar a
continuação.
A EDUCAÇÃO VIRTUAL
O processo da educação como as tecnologias em geral, são representações fiéis de
conjunturas sociais em nossa história, por isso algumas teorias e metodologias
educativas podem relacionar-se com facilidade à utilização de uma tecnologia, por
exemplo: a Educação a distância (EaD) apoiada inicialmente pela rádio e depois pela
televisão4.
Justamente, a EaD apoiada nas tecnologias, tem como objetivo aproximar o ato da
aprendizagem aos estudantes, oferecendo independência espacial e economia de tempo,
ao evitar a necessidade de transportar-se. Em nível geral, a metodologia de ensino para a
EaD, é a mesma que no presencial, há encontros em horas fixadas pelo professor, depois
o estudante deve fazer tarefas que posteriormente serão avaliadas pelo docente, dessa
avaliação depende a promoção do curso.
A entrada da Internet viabilizou ferramentas, instrumentos e plataformas5 que elevam a
autonomia do estudante, já que promove a pesquisa em rede, o trabalho colaborativo e o

Vale dizer que a Educação a distância tem raízes muito profundas na história, as cartas
do São Paulo registradas na bíblia são um claro exemplo de Educação epistolar a distância.
4

5

Em nível educativo as plataformas especializadas são os Ambientes Virtuais de
Aprendizagem (AVA), também conhecidas como Entornos virtuais de aprendizagem (EVA), ou
campus virtuais em outros países. O AVA é uma plataforma de acesso web que reúne um
conjunto de ferramentas e aplicações, com o objetivo de simular as condições de uma

labor assíncrono, promovendo um professor mais próximo do papel de orientador que
provedor das informações e permitindo que o estudante adquira seu próprio ritmo na
proposta educativa, posteriormente os novos papeis significaram novas metodologias e
desenhos de acordo com este cenário, a tecnologia tornar-se apenas uma das dimensões
envolvidas na concepção e implementação da iniciativa educativa que considera o
baseamento pedagógico, desenho de atividades, e o trabalho do professor; cada uma
dessas dimensões não funciona isoladamente, elas são parte de uma rede, que se
caracteriza pela transversalidade do estudante ou beneficiário como eixo e justificativa
da proposta.
A autonomia espacial e temporal (a economia se troca em gestão de tempo), traduz-se
em uma nova forma da Educação, que integre com os novas ferramentas e instrumentos
baixo fundamentos pedagógicos. A Educação Virtual (EV) considera uma base
temporal assíncrona, o trabalho colaborativo dos participantes, a ubiquidade e os novos
papeis do professor e aluno, promovendo a geração do conhecimento através da
construção dialógica e a reflexão. A Educação virtual tem características particulares
que a diferencia das outras formas da educação, a figura 1 em continuação apresenta um
mentefacto, do conceito de EV. O “Mentefacto” (palavra em espanhol) é uma forma de
ideograma que permite a apresentação dos conceitos, definições, comparações e outros (tem
estrutura fixa a diferença do mapa conceitual), é um elemento próprio da “Pedagogía
Conceptual”, teoria desenvolvida por Miguel De Zubiría, Julián de Zubiría e José Brito Albuja.
Trata-se de “uma abordagem de ensino que tem como objetivo formar indivíduos completos
afetivamente (apaixonado, alegre, amoroso) cognitivamente (brilhante) e expressivamente
(talentoso).” (DE ZUBIRÍA, 2008, p. 9, tradução nossa)
O conceito central é colocado no centro do esquema, sobre ele está a “Classe superior” ou
“Supra-ordinada”, (grupo ao qual pertence o conceito central), na esquerda estão as
verdadeira situação de ensino em um espaço virtual. O AVA permite cadastrar, registrar e
gerenciar os alunos e professores, manter seus perfis, estabelecer ligações com outras
instituições, e administra salas de aula virtuais, que contêm ferramentas de comunicação e
atividades de avaliação que o professor pode gerenciar a seu gosto e com base em planejamento
exato e flexível, no melhor dos casos.

características únicas do conceito central ou “Isso-ordinadas”, na direita conceitos que são da
mesma classe superior ou “Excluídos”, e, dependendo do conceito central, se colocam abaixo os
tipos ou as subclasses do conceito central ou “Infra-ordinadas”. Seguindo a Noboa: “O objetivo
do mentefacto conceptual é apresentar em um só esquema, um conceito e todo seu contexto.”
(2002).

Figura 1: A Educação Virtual
Fonte: Própria

Das características

(Isso-ordinadas) descritas no mentefacto da “Educação virtual” podem

inferir-se algumas das vantagens desta modalidade de educação, as mesmas serão
explicitadas através da algumas citas de participantes em cursos virtuais:6
“A proposta educativa é flexível e assincrônica, tornando fácil aos
participantes ter o controle de suas atividades de aprendizagem. [...]
Na interação se creia uma SOCIEDADE EM REDE, apoio da
comunidade dos estudantes, foros, chat, etc. [...]
Aprendizagem permanente e com acesso a muita informação direita em
sites da internet, sem que o AVA deixe de ser o espaço central do
processo de EA7. [...]
1. Maior nível de compromisso e concentração por parte do estudante. [...]
Todos os alunos têm acesso ao ensino, não são prejudicados aqueles
que não podem ir frequentemente as aulas por motivos como o
trabalho, a distância, a família, etc. [...]
As citações foram escolhidas e traduzidas pelo autor dos instrumentos de avaliação
aplicados depois de cursos virtuais de atualização da docência virtual para professores, os cursos
foram feitos em algumas Instituições de Ensino Superior no Equador.
6

7

Ensino-aprendizagem

Os alunos saem melhor preparados em vários aspetos já que com a
educação online usam mais os computadores e isto faz que tenham
melhor desempenho no âmbito da informática [...]
A relação entre o mediador pedagógico y o protagonista é
personalizada. [...]
Desenvolve a iniciativa, atitudes, interesse e hábitos educativos. [...]
2. Permite compartir informação de forma individual ou coletiva.[...] ”
(CEVALLOS, 2010, p. 3,5,7,8,9,10,11)

Desde o administrativo, algumas vantagens da EV são:
-

Diversificação e ampliação da oferta educativa.

-

Custos operativos baixos, não é necessário o traslado dos participantes (alunos e
professores), impressão dos documentos, todos os materiais didáticos estão em
línea e a reprodução é fácil.

-

É possível trabalhar com equipes internacionais de professores sempre que
disponham de acesso à internet, e criando processos de tradução (se necessário).

-

Geração de Objetos Reutilizáveis da Aprendizagem (ORA), ou seja, recursos
desenhados para uso em diferentes edições ou cursos virtuais.

-

Atualizações imediatas e de baixo custo das aulas virtuais.

-

Promoção e gestão pessoal da atividade na sala de aula virtual de todos os
participantes, sistematização da entrega e avaliação de atividades.

-

As cotas de estudantes só dependem do número de professores disponíveis, já
não da infraestrutura física.

A modalidade tem também algumas limitações:
-

Maior dificuldade para cursos ou aulas relacionadas com o abstrato-numérico
(como Cálculo ou Física, por exemplo) ou o artístico (Por extenso, pintura ou
modelado).

-

Percepções erróneas sobre a intensidade do curso, ou confusões com o modelo
de EaD.

-

Nem todos os participantes têm afinidade com as tecnologias.

-

Percepção inicial da solidão, especialmente em participantes que só tem
experiência em cursos tradicionais.

São possíveis modelos de sucesso de EV, exemplos como a “Universidad Nacional de
Educación a Distancia” (UNED), a “Universidad Oberta de Catalunya” (UOC), as duas
da Espanha, mostram a efetividade da EV sempre e quando as tecnologias respondam a
um modelo pedagógico bem estruturado, a UNED, é a terceira universidade espanhola
em número de alunos de pós-graduacão, oferecendo flexibilidade através de cursos EaD
e EV.

O PROFESSOR VIRTUAL
As características particulares da EV, configuram também um perfil do professor, como
qualidades próprias, abaixo, na figura 2 temos um mentefacto sobre o professor virtual
e suas capacidades.

Figura 2: O professor virtualFonte: Própria

Além das capacidades próprias de todo professor (Especialista na matéria, capacidades
didáticas e comunicacionais verbais), consideramos que o professor virtual,
particularmente deve ter as capacidades que seguem:
1. Maiêutica8 em rede: Chamamos maiêutica em rede à capacidade do professor
virtual para fazer que os alunos adquiram autonomia cognitiva, no caso especial
da EV, em especial através do diálogo e das perguntas, consideramos dos
momentos de aplicação:
1. Primeiro momento: Consiste em perguntar, sugerir, inquirir para fazer que o
participante gere conhecimento através de sua reflexão em todas as atividades,
de maneira que ele façã seu próprio percorrido até terminar uma atividade,
estratégias relacionadas com a “Aprendizagem significativa” ou “Andaime
Conceitual”9 são de fácil aplicação neste momento. O professor deve procurar
que suas perguntas ressaltem o valor de atividade para o aluno, fazendo relação
com atividades anteriores ou o objetivo do curso, e adicionalmente deve
procurar que cada pergunta eleve a reflexão em complexidade.
2. Segundo Momento: O trabalho do professor é relacionar, confrontar, comparar, e
criticar, mas não a partir de suas próprias palavras, e sim através dos aportes de
outros participantes, o professor tem que provocar debate relacionando as
expressões das pessoas, da forma que cada participante compare sua própria
compreensão com outras. No diálogo e debate espera-se que cada aluno eleve
sua participação na aula, a confrontação de ideias promove as pesquisas de
informação, traz novos dados interessantes e, em geral, melhora toda a proposta
de estudo.
A maiêutica foi prática permanente de Sócrates, que procurava sempre que os próprios
alunos respondessem as inquietudes, fazendo perguntas que guiavam a reflexão, a pergunta
então é objeto que permite a aproximação à verdade.
8

9

Andaime conceitual é uno dos aportes de Jerome Bruner, preconiza que as atividades
da aprendizagem devem ser acompanhadas pelo professor através de indícios que orientem
ao estudante para dar independentemente, um novo passo em sua educação.

Comunicador para a rede: O professor virtual tem que desenvolver duas
capacidades: manejo iconográfico e de linguagem da internet, e a escritura por
objetivos.
o Iconografia e linguagem da internet: Desde a compreensão dos ícones
mais simples, por exemplo, conhecer que “ :( “ significa “triste”,
passando pelas normas de netiqueta (conhecer que as palavras escritas
em maiúsculas equivalem a falar em gritos, por exemplo) até chegar aos
“memes”10, os “trending topics” ou as modas de internet, o professor
deve compreender os símbolos e significados de maneira que suas
interpretações e participações adquiram maior validez e significado,
especialmente com alunos jovens.
o Escritura por objetivos: O professor virtual tem que elevar sua escrita já
que a maioria de atividades e os materiais de estudo estarão apresentados
de maneira escrita. Uma boa maneira de fazer isso, é praticar a escrita
por objetivos, cada documento escrito deve ter uma meta em relação com
o estudante.
Abaixo , na tabela 1,se descreve brevemente tipos de escrita incluindo os objetivos e
uma proposta de estrutura.

Tabela 1: Tipos de escritura por objetivos.
TIPO

OBJETIVO

ESTRUTURA

Narrativo (Primeira

O documento tem a intenção de Descrição do contexto ou

ou terceira pessoa)

descrever de maneira clara e cenário →Atores e Fatos

10

Um meme (Richard Dawkin) de internet é uma imagem, frase, aúdio ou vídeo com
significância própria para os usuários da internet, por exemplo: escrever “LOL” em um fórum
significa que algo é divertido para quem escreve.

precisa uma experiência certa, → Dilema ou conclusão.
vivida ou testificada, que pode ou
não estar terminada.
Informativo-Resumo

O texto tem o propósito de Antecedentes

(Terceira pessoa)

apresentar

para

o

leitor argumentos

conhecimento para sua aplicação.

ou
→

Ideia

central → Derivadas ou
conclusões.

Persuasivo (Segunda Trata que o leitor compreenda e Dilema ou problema →
ou terceira pessoa)

tome posição a respeito de um Posições → Comparação
problema ou dilema com várias → Conclusões
posições ou interpretações.

Crítico (Terceira

O texto trata de gerar reflexão e Contexto e apresentação

pessoa)

debate sobre um objeto ou aporte do

objeto

→

em especial. (Por exemplo: uma Argumentação crítica →
lei). Esta escrita requer alta Propostas de mudança ou
especialidade do professor.

atualização

→

Conclusões.
A prática constante, e a retroalimentação dos estudantes permite que o professor
melhore na escrita dos documentos, especialmente nos dois últimos tipos de escrita.

Usuário integral das TIC
O professor deve compreender melhor o significado das TIC na atualidade, além dos
dispositivos tecnológicos e seu uso, o que eles possibilitam para as pessoas é muito mais
importante. Na continuação fazemos uma breve descrição das TIC:
o Dispositivos Tecnológicos.- Refere-se aos aparelhos, programas e redes
de telecomunicações, o seja hardware e software que são suporte das
TIC.

o Saber tecnológico.- É o conhecimento de todas as potencialidades dos
dispositivos tecnológicos, reconhecimento de aparelhos, conexões
básicas, uso de programas são parte do saber tecnológico.
o Imaginário tecnológico.- Está relacionado com a inovação, significa
aplicar criativamente o Saber tecnológico em situações reais, por
exemplo agendar tarefas através do celular, ou fazer tutorias remotas por
videoconferência.
o Redes sociais.- Nunca se deve esquecer que o importante das TIC são as
pessoas em comunicação, as TIC são principalmente meios para as
pessoas, às quais geram o conhecimento.

Pesquisador em redeNem toda a informação na internet é válida, a capacidade de
diagnosticar dados e informação permite fazer pesquisas de qualidade procurando
informação e dados pertinentes, oportunos, completos e fiáveis. A pertinência equivale
a informação válida para um contexto dado, por exemplo uma pesquisa sobre o Brasil,
tem que considerar sites do Brasil, além dos limites geográficos a pertinência refere-se à
legitimidade dos dados para um espaço social.
A oportunidade refere-se à dimensão temporal, os dados devem ser atuais e em função
da temporalidade da pesquisa, dados incompletos que apresentam só uma parte de
realidade induzem a erros e finalmente a confiabilidade depende da fonte de consulta.
Uma boa pesquisa em rede considera primeiro as fontes oficiais a respeito do tema
pesquisado, e também diversifica as ferramentas de pesquisa, muitas vezes usamos
apenas Google ou similares, esquecendo as bibliotecas virtuais ou motores de busca
especializados.11
TIPOS DE PARTICIPAÇÕES NAS AULAS VIRTUAISAs pessoas constante diálogo
intersubjetivo, as condições dinâmicas e nossa própria vontade são fatores pelos quais
11

Wolframalpha por exemplo, é um motor de busca especializado em todo tipo de
estatísticas, igualmente há motores de buscas por disciplina.

adquirimos novas atitudes e comportamentos, a descrição que segue, na tabela 2,
mostra alguns papeis que os participantes podem mostrar em atividades das aulas
virtuais, se propõe também estratégias simples para cada atitude, lembrando que um
participante pode mostrar uma ou várias das mesmas, em diversos momentos da
proposta de estudo.
Tabela 2:
Tipos de
participações
em

DESCRIÇÃO

propostas de

ESTRATÉGIA

estudo
virtuais.
ATITUDE
As participações são muito pontuais,
geralmente ao início da atividade, a
motivação e cumprir a proposta de

Do

cometa

Halley

estudo

em

tempo

Record.

Pro:

Fomenta indiretamente a participação
de outros já que quase sempre e o
primeiro a participar. Contra: Depois

O professor tem que promover a
interação do participante com os
outros alunos, confrontando ou
complementando seus aportes
com outras participações.

da primeira participação, os aportes em
construção e debate são poucos.

Tendência
Repetição

repetir

a
as

participações de

Uma mensagem privada sobre a
importância de apresentar as
experiências
melhorar

o

próprias
-

para

aprendizagem

poderia encorajar uma melhor
participação.

outros estudantes,
faz paráfrases ou
expressa acordo
ou discordo. Pro:
Algumas de suas
participações
poderiam

servir

como sínteses da
atividade.
Contra: Não gera
uma experiência
própria

de

aprendizagem.
A participação não é clara, a escrita não

Enredada

permite achar os argumentos nem as
conclusões.

Procura

reunir

elementos da proposta de estudo.

vários

O professor tem que propor uma
estrutura básica de participação
como guia para todos.

A

participação

eliminada
Participações irónicas ou sarcásticas sobre

Troll

o trabalho de outros, não é comum em
ambientes educativos, mas de aparecer e
muito perigosa.

do

deve
ambiente,

necessário

ser
é

estabelecer

comunicação privada com o
participante,

em

caso

de

reincidência se pode fazer um
chamado de atenção público, em
casos extremos a separação do
grupo.

A participação, gera relações valiosas com

Crítica

os participantes, se percebe uma pesquisa

Social

autónoma sobre o tema, já que traz
elementos atuais para o debate.

Espaços como coordenação de
trabalhos em grupo, ou tutoria
são ótimos para participantes
que

fazem

este

tipo

de

participação.

O diagnóstico dos participantes é uma tarefa constante para o professor virtual, o
objetivo não e etiquetar as pessoas, mas identificar atitudes pontuais e planificar
estratégias de melhora contínua, tanto individual como em grupo.
CONCLUSÃO
A inserção das tecnologias é um esforço transversal de todo trabalho docente, o
professor deve obter um conjunto de capacidades que adicionais que permitam uma
auto-avaliação e atualização de suas práticas. Por outro lado, a prática docente em
ambientes virtuais requer que o professor diagnostique de maneira constante o fluxo e
as formas de comunicação dos participantes, tentando que os resultados desejados sejam
alcançados por todos, sempre a partir do diálogo, e com caminhos particulares e
significativos para cada um, assegurando que cada aluno dê um valor certo àquilo que
se está ensinando.

REFERÊNCIAS

BRITO, J. Modelo pedagógico formativo del IAEN. In: ALBUJA, J. G. B. Modelo
pedagógico formativo del IAEN. Primera. ed. Quito: IAEN, v. II, 2010. Cap. 1, p. 4748.
CEVALLOS, G. Informe de acercamiento al Entorno Virtual de Aprendizaje del
IAEN. Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Quito, p. 5. 2010.
DE ZUBIRÍA, M. Las Teorías de Pedagogía Conceptual. Primera. ed. Bogotá:
Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual., v. I, 2008.
NOBOA, D. M. Didácticas Mentefactuales. Primera. ed. Quito: Edinacho, v. I, 2002.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Página oficial de la Real Academia Española.
Página oficial de la Real Academia Española, 2010. Disponivel em:
<http://lema.rae.es/drae/?val=tecnolog%C3%ADa>. Acesso em: 30 maio 2015.

TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM NO DESENVOLVIMENTO DA
LEITURA E ESCRITA: Um desafio no Ensino Médio do Município de
Alagoinhas- BA

Maria José C. Barros Conceição;
Barbara Coelho Neves.

Resumo: A dislexia é um problema que atinge muitos jovens, pois eles têm
inteligência, visão e condições normais; entretanto, possuem dificuldade no
aprendizado. Esses estudantes, porém, são capazes de aprender, de se
desenvolver intelectualmente e serem inseridos na sociedade letrada, mas
necessitam de atendimento diferenciado em sala da aula, ou seja, aplicar o
sistema de ensino inclusivo e que estabeleça programas, projetos e atividades
pedagógicas, que fortaleça o respeito aos direitos humanos. Tem como
relevância o objetivo de analisar como se dá a inclusão a estudantes disléxicos
do Ensino Médio em Alagoinhas-Ba. Importante considerar que se trata de uma
pesquisa em andamento.
Palavras chaves: dislexia, legislação, equipe pedagógica, escola pública.

Introdução
Este artigo aborda uma pesquisa em andamento que trata sobre os alunos com
dislexia no âmbito educacional do Ensino Médio, considerado pela escola
regular como espaço fundamental para o desenvolvimento desse processo e
as adequações curriculares como um caminho para a efetivação do direito
assegurado pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBEN 9394
promulgada em dezembro de 1996, em vigor, a todas as pessoas com
necessidades educacionais especiais, entre elas, as que apresentam
deficiência. (BRASIL, 1996).
O interesse pelo tema justifica-se no fato de que a pesquisadora estava
envolvida com educação de alunos com dislexia, ao ensino médio, não
prossegue os estudos vão para o aceleramento, porque não tem condição para
continuar com os colegas ditos normais ou abandonam e vão trabalhar, pois
não se sente acolhido pelos docentes, discentes e todo corpo escolar. E

trabalho por 18 anos, como psicopedagoga clínica nesta cidade e leciono em
Língua Portuguesa.
Esses contatos e atuações em várias instâncias educacionais, sempre voltados
ao atendimento educacional de crianças e adolescentes com transtornos
cognitivos, permitiram à pesquisadora conhecer e acompanhar o processo de
inclusão nas escolas para esses jovens que desejavam tanto está inserido na
escola regular. O envolvimento descrito provocou-lhe inquietações que
despertaram o interesse em aprofundar estudos e conhecimento sobre a
realidade das escolas de Alagoinhas.
Este artigo aborda uma pesquisa em andamento que trata sobre a inclusãodos
alunos com dislexia no âmbito educacional no Ensino Médio, considerando a
escola regular como espaço fundamental para o desenvolvimento desse
processo e as adequações curriculares como um caminho para a efetivação do
direito assegurado pela lei de Diretrizes e Bases da Educação NacionalLDBEN 9394 promulgada em dezembro de 1996, em vigor, a todas as pessoas
com necessidades educacionais especiais, entre elas, as que apresentam
deficiência. (BRASIL, 1996).
Neste contexto, percebe-se a necessidade de novas políticas de educação.
Assim, esta pesquisa visa oferecer subsídios sugestões para a ação dos
gestores e educadores, especialmente aos docentes da Língua Materna. No
entanto, esta possibilidade da inclusão é a oportunidade de mudar atitudes,
porque é só quando nos deparamos com nossos próprios limites que vemos o
quanto é importante buscar alternativas para configurar de forma adequada
uma educação inclusiva de qualidade. Pois somos todos diferentes: pensamos,
agimos, sentimos de modos diferentes, é nessa expectativa que iremos dá um
sentido maior do no processo de inclusão. E tudo isso porque vivemos e
aprendemos de forma diferente, cada um tem uma visão de mundo próprio e
com um significado que é fruto de suas associações. Então, o que serve para
alguns, não significa que deve servir para todos. Muitos fatores estão
envolvidos nessa mudança, entre eles a afetividade, o desenvolvimento das
potencialidades e a transformação de alguns conceitos. Para fins de

entendimento, serão usados os termos TDA (Transtorno de Dificuldade de
Aprendizagem).

É neste contexto dessa diversidade escolar que surge a pesquisa na tentativa
de criar respostas às questões que se colocam em torno da dislexia dos alunos
do ensino Médio de que a investigação nesta área provém da pesquisa
sistemática que pode incluir sobre o indivíduo / a família e a formação
profissional.
A pesquisa surgiu da necessidade de conhecermos melhor a visão dos
professores que atuam com esses estudantes no ensino médio com transtorno
aprendizagem. Em decorrência desse objetivo, também faz-se necessário
analisar como se dá a inclusão educacional aos alunos disléxicos no Ensino
Médio em sala de aula. Assim, esta pesquisa tem como objetivos: a) Observar
as mudanças dos discursos da legislação Brasileira na educação formal do
Ensino Médio; b) Identificar como a família e a escola lidam com esse
diagnóstico no Ensino Médio; c) Investigar se a formação dos professores
possibilitam a identificação desses alunos disléxicos em sua pratica de ensino.

DISLEXIA e a ESCOLA

A literatura especializada tem destacado uma série de fatores que podem ser
responsabilizados pelo fraco desempenho dos alunos da educação básica.
Entre os fatores recorrentes, cita-se a má formação dos professores ou sua
falta de motivação para o desempenho de suas funções; a falta de
equipamentos e materiais adequados alunos; a inércia dos gestores das
escolas em adotar metodologias e promover atividades que estimulem o
aprendizado dos alunos.
Enquanto esses problemas estruturais vão sendo superados, com uma lentidão
de exasperar, soluções paliativas são adotadas para atender o aluno com
dificuldade de aprendizagem visando a evitar sucessivas repetências, fato que,
na maioria das vezes acaba a abandonando a escola. A adoção do sistema de
inclusão, por exemplo, visa prolongar o período de aprendizagem do discente
de determinado nível, adaptando-o ao seu ritmo, assim como as classes de
aceleração, que, por meio da intensificação dos estudos, buscam levar o aluno
a alcançar os objetivos estipulados para determinada série. Essas inovações

não têm alcançado os resultados, conforme tem demonstrado os dados do
Saeb.
Segundo Shaywitz (2006), em 07 de novembro de 1896, o Dr. W. Pringle
Morgan, de Seaford, relatou o comportamento de um garoto de 14 anos de
idade que, apesar de muito inteligente e de possuir diversas habilidades, não
conseguia aprender a ler. Com o estudo desse caso, Morgan foi a primeira
pessoa

a

considerar

a

“cegueira

verbal”

como

uma

disfunção

de

desenvolvimento que ocorre em crianças saudáveis.
Há um relato mais antigo de “cegueira verbal” descrito em 1676 pelo médico
alemão Dr. Johann Schmidt, quando se referia a um de seus pacientes de 65
anos que havia perdido a capacidade de ler depois de um derrame. A citada
autora ainda informa que, a partir desse relato, outros médicos descrevem
casos na literatura médica informando que indivíduos, depois de um derrame,
tumor ou lesão traumática, perderam a capacidade de ler, condição essa que
recebeu o nome de Alexia adquirida.
Em 1895, o Dr. James Hinshelwood, oftalmologista de Glasgow, relata que um
paciente de 58 anos, com nível de escolarização elevada, professor de francês
e de alemão, numa certa manhã, descobriu que não conseguia mais ler o
exercício de francês que um de seus alunos lhe dera para corrigir. Porém,
observou que estava intacta a sua possibilidade de ler e identificar números, o
que deixava evidente que sua capacidade visual estava preservada.
Ao ler esses relatos, Morgan ficou extremamente empolgado, pois o caso
assemelhava-se ao de seu paciente Percy F. Ambos tinham os sintomas de
“cegueira verbal” e não eram capazes de ler palavras, porém, podiam ler
números; apesar de um paciente ser um adulto que antes lia perfeitamente e o
outro ser um garoto de 14 anos que nunca aprendeu a ler. O relato de
Hinshelwood serviu como catalisador para o artigo subsequente de Morgan,
sobre “cegueira verbal”, que foi publicado em 1896, com o diferencial de origem
congênita. A escrita de Morgan passa a ser um divisor de águas na maneira
pela qual passa-se a entender as dificuldades inesperadas no processo de
leitura nas crianças. Cegueira verbal foi, então, o primeiro termo utilizado para
designar de forma singular a “dislexia” (SHAYWITZ, 2006).

A palavra “dislexia” foi denominada pela primeira vez em 1887 por Rudolf
Berlin, um oftalmologista alemão, para descrever um jovem que apresentava
dificuldades na leitura e na escrita, mas que tinha sua capacidade intelectiva
normal. Em 1905, a dislexia passou a ser cada vez mais percebida e relatada
por médicos da Holanda, França, Argentina e depois Estados Unidos. Mas
somente em 17 de agosto de 1987, o Secretario de Saúde e de Serviços
Humanos dos Estados Unidos, Dr. Otis R.

Procedimentos metodológicos

A metodologia escolhida para o desenvolvimento foi qualitativa de caráter
exploratória e descritiva. Esse caráter deriva da lacuna na literatura
especializada de estudos que abordem a dislexia no adolescente. Trata-se,
portanto, de situações que requerem do pesquisador um exercício exploratório
com vistas a estudos posteriores (COSTA, 2001). Segundo Costa (2001, p.30),
essas situações podem ser reconhecidas pelos seguintes sinalizadores:
. O pesquisador sabe pouco sobre o assunto;
. Não se conhece quase nada sobre o tema; portanto, a bibliografia é escassa;
. Não existem teorias explicativas adequadas; pois, a formulação de hipóteses
torna-se difícil;
.

Questionários

e

entrevistas

com

professores,

coordenadores,

psicopedagógico e os pais que tiveram experiências práticas com o problema
pesquisado.

A pesquisa foi desenvolvida em uma escola de Alagoinhas uma pública¹,
localizada no centro da cidade rede particular de Ensino, com 2180 alunos
matriculados no Ensino Médio e curso Técnico profissionalizante. Escolher-seà escola pública por, geralmente, equipes de apoio, por possuírem como ocorre
essa assistência a esses alunos que apresente quaisquer transtornos de
aprendizagem.
Da mesma forma, a investigações ocorrerá em uma escola para que se
perceba as diferenças de infra- estrutura da escola, já que isso interfere no
ensino- aprendizagem do discente com dislexia. A clientela pode ser descrita
sucintamente como pertencente à camada social média-baixa de Alagoinhas
sendo que, segundo as informações da escola particular fazem parte da própria
comunidade de Alagoinhas e também vem de diversas cidades vizinhas. Já os
alunos da escola pública de Ensino funcionam os três turnos vem de também
de diversas comunidades e cidade vizinhas.

Discussão e Análises dos dados

Tivemos como base para análise, as respostas aos questionários que
abrangem 60% do total de professores dos turnos matutino e vespertino da
escola investigada. No turno matutino, denominaremos, na análise dos
resultados, de turno1; e outro turno 2, 58% por cento desses professores
pertencem ao gênero feminino e 42% masculino.

Modalidade de Administração Acadêmica onde os professores se
graduaram.
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Percebe-se que a maioria dos docentes dos dois turnos se graduou há mais de
10 anos e tem o mesmo tempo de experiência docente. Entre eles 70% se
formaram em universidade pública e 40% em faculdades particulares. Porém,
somente no turno 1, ou seja, mais da metade se graduou em instituição
pública, e o restante faculdades particulares.
Abordagem da dislexia na graduação.
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Abordado

Todos os professores do turno 1 foram unanimes em responder que o tema da
dislexia não foi abordado em alguma disciplina da formação inicial. Por outro
lado, 75% dos docentes do turno 2 afirmaram o contrário. Esses professores
demostraram, ao mesmo tempo, mais conhecimentos a respeito do distúrbio no
decorrer do questionário de pesquisa.
Com isso, percebe-se que esse tema, embora, possivelmente, não tivesse nos
currículos da graduação nas licenciaturas em letras, matemática, física,
química e história, esteve em discussão, pelo menos nas instituições públicas
onde os docentes estudaram. Segunda a Resolução nº 2 para educação
especial (2001,p.5), professores capacitados para atuar em classes comuns
com alunos que apresentam necessidades educacionais especiais são aqueles
que comprovem que, em sua formação de nível médio ou superior, tenham
sido

incluídos

conteúdos

sobre

educação

especial

adequados

ao

desenvolvimento de comportamentos e valores para:
Ø Perceber as necessidades educacionais especiais do aluno e valorizar a
educação inclusiva;
Ø Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de
modo adequado as necessidades especiais de aprendizagem;
Ø Avaliar continuamente a eficácia do processo educacional para as
necessidades educacionais especiais para e Ensino Médio;
Ø Atuar em equipe, inclusive, com professores especializados em
educação especial.

Desse modo, a formação dos professores é crucial para lidar com alunos que
apresentem qualquer distúrbio em especial, a dislexia. Segundo Ellis (2005),
eles precisam aprender a elaborar estratégias didáticas diferenciadas (tais
como grifar, tomar notas ou realizar resumos), para melhorar a velocidade e
acuidade com a qual os indivíduos com fraca compreensão leem em voz alta e
melhorar a leitura/ escrita.

Setenta por cento dos docentes deixaram de ter oportunidade de estudar sobre
a dislexia na graduação. Por consequente, histórico de terem a disfunção. O
conhecimento teórico adquirido na formação inicial sobre a dislexia é
fundamental para que o professor saiba lidar, de forma eficiente, com a
situação. Isso porque ele
[...]tem papel fundamental na assessorado aluno disléxico, para
estimulá-lo em aulas criatividade, não exigir bom desempenho em aulas
mito teóricas, não ridicularizá-lo nem permitir que seus colegas
ridicularizem por não acompanhar a classe. [...] Portanto, ao relacionarse com seu aluno disléxico, o professor deve trata-lo com o máximo
dedicação. [...] Isso resolveria o problema no ensino de praticamente
todos os indivíduos com distúrbios de aprendizagem (dislexia ou
qualquer outro distúrbio). Porém isso, ao meio em curto prazo, parece
ser uma utopia. (COSTA, 2001,p.71).

Considerações Finais

Este artigo apresenta dado e alguns dos elementos principais de uma pesquisa
de mestrado em fase de conclusão, tendo descoberto, até o momento os
aspectos a seguir:
Melhoria da qualificação dos professores do ensino fundamental e médio para
essa clientela; expansão da oferta dos cursos de formação / especialização
pelas universidades e escolas normais;

Em verdade, a dificuldade de aprendizagem é um problema complexo, que
envolve uma série de situações, algumas delas de difícil diagnóstico e ( ou)
ainda pouco estudadas. Compõem este quadro a Síndrome de Down, o déficit
cognitivo, a discalculia e, principalmente, a dislexia, que segundo estimativa da
Internacional Dyslexia Assotiation (IDA), pode atingir de 15% a 20% dos alunos
numa sala de aula.
Como o tratamento do distúrbio dura de dois anos a cinco anos, podendo ser
iniciado a partir do 3º ano (Ensino Fundamental), pode-se estender até o 9º ano
ou demais anos. No entanto, caso os alunos não tenham sido diagnosticados
nessa fase, levam o problema consigo por todo o ensino médio e, também,
para ao curso superior.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ALUNOS COM NECESSIDADES
ESPECIAIS NA CIDADE DE ALAGOINHAS BAHIA

Dorian Oliveira1
Dra Bárbara Coelho2
RESUMO: É importante dizer que ao longo da história da humanidade o papel do

professores é o ponto de partida na formação e construção do conhecimento por meio
das práticas pedagógicas. Neste trabalho o objeto de pesquisa é a Formação do
Professor para a Educação Inclusiva, uma condição imposta pelo Estado como forma
de atender ao Primeiro Artigo da Constituição brasileira, que deixa bem claro a
necessidade da meritocracia na construção do cidadão. Por ser o professor essa ponte
para o conhecimento formal, se faz necessário o estudo da formação do professor para
a Educação Inclusiva nós cursos de Licenciatura nas IES da cidade de Alagoinhas Bahia,
sua formação teórico práticas para a educação inclusiva; assim é preciso identificar
como se da a formação dos professores nos cursos de licenciatura analisando os
componentes curriculares diversos, bem como nos componente específicos que
preparam para atuar na educação inclusiva. A partir do conhecimento de como são
elaborados os conteúdos mínimos da educação inclusiva, verificar quais são as
perspectivas futuras sobre o aluno em formação. Desse ponto serão utilizados neste
trabalhão documentos legais advindos da ONU (2006), Nóvoa (2002) e PERRONOUD
(2002) são os teóricos que norteiam esse estudo. Realizou-se pesquisa quali quantititativa
com gestores, coordenadores e professores dos Cursos de Licenciatura em Letras,
Matemática e Pedagogia por meio de entrevistas e análise documental da matriz curricular
das três IES selecionadas. Os resultados estão apontando para o fato de que existe apenas
uma disciplina de inclusão e que nas demais disciplinas não verifica-se componentes
curriculares voltados para a educação inclusiva, fato que não atende as políticas
educacionais brasileiras de formação docente para educação inclusiva.

Palavras chave: educação; inclusão; formação de professores.
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INTRODUÇÃO
A educação, a partir do renascimento tem sido o fio condutor do saber para a
formação humana, consistindo assim num espaço de relações para o qual devem se
somar as propostas que possam aproximar a escola com o seu meio social, aceitando a
todos como sujeitos humanos e condutores de sua autonomia respeitando a cultura na
qual estes estão inseridos e obviamente sua subjetividade. É certo que a educação
inclusiva é tema que tem tomado muito das discussões atuais entre as autoridades do
Estado bem como entre as diferentes comunidades estudantis e entre as famílias que
necessitam deste tipo de educação.
Definir a inclusão requer pensar em termos globais como igualdade, cidadania e
condições de acesso e permanência aos direitos humanos em sua totalidade que
acompanham a pessoa em sua formação para a vida. A educação inclusiva é a tônica
dessa chamada para todos no sentido de que, historicamente, a educação passa por um
processo de “revivificação” da prática social e congrega a todos.
Não se trata, expressamente, de entender a inclusão apenas como um processo
de acesso à escola inclusiva por pessoas com deficiência, no exercício de um direito,
mas de compreender a Educação Para Todos como um direito comum e constitucional
de aquisição de conhecimento e de desenvolvimento individual, pessoal e de formação
humana, para além da inclusão determinada pelo Estado.
A inclusão, entretanto, foi precedida pela chamada integração, termo surgido em
1969 nos países nórdicos, em um momento de questionamento das práticas sociais e
escolares de segregação. Tem como base fundante o princípio da normalização, não
específico à escola e, por isso, abrange um conjunto de manifestações e atividades
humanas, bem como as etapas de sua vida, que sofram ou não afetação por uma
incapacidade, dificuldade ou inadaptação (MANTOAN, 2006).
Desse ponto do trabalho como já exposto temos como tema A Formação de
Professores para Alunos com necessidades Especiais na cidade de Alagoinhas – BA, e
como objeto de estudo a Formação de Professores para a Educação Inclusiva.
Justificando-se esse estudo ao se perceber que a formação docente para a escola
inclusiva vai requerer da instituição de ensino superior a oferta de conhecimentos
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teóricos e práticas pedagógicas que contemplem a inserção de conhecimentos
acadêmicos com aporte no contexto de globalização, informação e tecnologia, tendo em
vista que não há mais como dissociar a evolução do conhecimento da noção dos direitos
individuais na formação humana: vincou-se na educação a projeção do homem como
cidadão e sujeito de sua autonomia.
A pergunta norteadora deste estudo é: de que modo está sendo construída a
formação do professor nos cursos de licenciatura em Letras, Matemática e Pedagogia,
com relação a educação inclusiva? Seguem-se mais duas perguntas que dão suporte a
pergunta principal, sendo estas: o que tem sido proposto e estudado nas matrizes
curriculares dos cursos de licenciatura em Letras, Matemática e Pedagogia nas três
faculdades da cidade de Alagoinhas? É muito importante também pensar: como os
professores dos cursos de licenciatura citados refletem a formação docente que estão
praticando.
Temos como construção hipotética que a construção docente pressupõe uma
similaridade frente as necessidades práticas para atuar atuar na educação inclusiva e os
registros teóricos constantes nas matrizes curriculares dos curso de licencia tura em
Letras, Matemática e Pedagogia em três faculdades da cidade de Alagoinhas.
O objetivo geral, portanto, consistiu em investigar, nos Cursos de Licenciatura
nas faculdades da Cidade de Alagoinhas - BA, a formação teórico/prática sobre a
educação inclusiva. Especificamente objetivou-se: a) identificar a formação acadêmica
dos professores que atuam nas disciplinas específicas da respectiva licenciatura; b)
investigar o conteúdo que está sendo ministrado nessas disciplinas; c) verificar quais
são as perspectivas futuras sobre o aluno em formação com base no ensino curricular
que insere a educação inclusiva na prática docente; d) apontar como está sendo
construída a formação docente para a educação inclusiva em cursos de licenciatura nas
faculdades da Cidade de Alagoinhas- BA.
Considerou-se a relevância deste estudo investigativo no aprendizado acadêmico
e profissional por compreender que a educação passa por uma etapa ímpar no processo
de formação humana, quando os organismos nacionais e internacionais envidam todos
os esforços legais a uma educação que contemple os direitos humanos, e ao professor é
solicitado, permanentemente, o atendimento a essa perspectiva, exigindo-lhe
qualificação célere e eficaz.
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Também, é importante, permitir que se façam juízos de valor porque é difícil
compreender a distância das ações educativas, das políticas educacionais a serem
implementadas. Justificando o caráter pessoal, a realização da pesquisa representou
mais uma oportunidade de viver experiências, que, na sociedade, têm sido dificultadas
aos indivíduos.
A experiência do convívio com a deficiência vem de longa data. Ter uma prima
com deficiência física e um primo com seqüelas após uma meningite e por isso com
uma defasagem entre a idade cronológica e a mental despertou-me a atenção, ainda
precocemente, para as limitações humanas, possibilitando-me compreender que a idéia
da deficiência como incapacidade estava completamente equivocada, visto ambos
inseriram-se nos estudos regulares e posteriormente no mercado de trabalho. Ela hoje é
psicóloga e ele é técnico em mecânica. E ambos constituíram suas famílias.
Quando criança convivia de forma tranqüila com meus primos, mas isso
limitava-se ao nosso convívio familiar, mas fora do arcabouço protetor de nossa família
o preconceito ou piedade exagerada era o que permeava nossas vidas principalmente na
escola, onde os pais de nossos colegas os viam como uma ameaça a seus filhos.
Os anos passaram e o olhar de censura e preconceito continua; a algum tempo
isso tem me atingido mais diretamente porque com o passar dos anos ganhei um belo
presente de Deus, meu anjo azul. Forma carinhosa como nós pais de autistas nos
referimos aos nossos filhos. Meu filho tem um tipo leve de autismo conhecido até o
DSM – 3 como síndrome de Asperge. Ao longo desses 21 anos de luta com ele,
sentimos na pele a falta de professores preparados para atuar na educação inclusiva, essa
falta vais desde determinações técnicas como também a barreira humana em aceita-lo na
escola, apesar de sua capacidade maior de aprender. As dificuldades dele permeia as
relações interpessoais, mesmo assim o preconceito e resistência a presença dele na
escola é grande.
A opção pelo magistério, penso hoje, relaciona-se exatamente com a idéia que
cultivava sobre a possibilidade infinita do ser humano aprender, mesmo com questões
objetivas presentes, e de como eu poderia contribuir com o trabalho junto ao aluno com
deficiência. Tenho, no contexto familiar, tias e avó educadoras e essa realidade me fez
pensar e viver, desde pequena, a educação em diferentes etapas e sentimentos. Assim a
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reflexão que me acompanha é será que os professores recebem conhecimentos
suficientes e são formados para trabalhar com as limitações dos alunos ou a sua
formação segue os padrões tradicionais de uma educação para „alguns‟?
1 – UMA EDUCAÇAO CIDADÃ EM UMA SOCIEDADE INCLUSIVA
A educação pública brasileira passa por uma grave crise tanto em seu sistema
administrativo quanto pedagógico, sendo possível assegurar uma ausência de políticas
públicas concernentes a formação continuada dos professores.
As dificuldades de aprendizagem entendida como um tabu entre professores e
comunidade, uma vez que diagnosticada seja trabalhada conforme o necessário para que
o aluno possa usufruir do processo de ensino e aprendizagem condizentes com a
formação integral do ser humano.
O Atendimento Educacional Especializado para Alunos com Deficiência
Intelectual precisa acontecer e no primeiro capitulo delinearei acerca da historicidade do
processo de inclusões e exclusões dos alunos portadores de necessidades especiais em
geral.
Diante do mundo globalizado, que apresenta múltiplos desafios para o homem,
a educação surge como um caminho necessário e indispensável à humanidade para a
construção da paz, da liberdade e da justiça social, uma vez que não nos constituímos
apenas de partes; biologicamente somos parte de um todo. No entanto, esse parece estar
cada dia mais disjunto, pois encontramos humanos com medo de humanos, ausência de
valores morais e éticos, exclusão em todos os âmbitos sociais. Nesse sentido, a
educação como explica Junior (2008) passa então a ser incorporada como um espaço de
luta, de disputa de concepções de mundo, de construção da cidadania efetiva, de
participação social e política.
Discutir e propor alternativas para a consolidação de uma escola inclusiva é
direito e dever de todos os que acreditam que a escola é o local privilegiado, e muitas
vezes único, onde, de fato, os sujeitos de sua própria educação, quaisquer que sejam
suas limitações, podem fazer a experiência fundamental, e absolutamente necessária, da
cidadania, em toda sua plenitude.
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Há muitas escolas regulares que abriram as suas portas para alunos com
necessidade especiais e tentam, seriamente, fazer uma escola de qualidade, com respeito
a todos os alunos, portadores de necessidades especiais ou não.
O argumento do despreparo dos professores não pode continuar impedindo a
inclusão escolar de pessoas com necessidades especiais. Se não estamos preparados,
precisamos urgentemente nos preparar. E uma verdadeira preparação começa com a
possibilidade e pelo desafio de acolher as diferenças na sala de aula e pela busca de
novas respostas educacionais.
Já os pressupostos legais da Lei Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB)
nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 reserva um capítulo exclusivo para educação
especial (cap. V), o que se torna relevante para uma área tão pouco contemplada.
Novamente se reafirma o direito á educação, pública e gratuita, das pessoas
com deficiência, condutas típicas e altas habilidades. Uma leitura atenta do artigo 58
nos faz compreender que se entende por educação especial para efeito desta lei, a
modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos portadores de necessidades especiais.
Entretanto, percebe-se que ainda existe resistência à inclusão em todas as
esferas da sociedade, inclusive no ambiente escolar, o que é contraditório a legislação
atual.O mestre é o guia, o orientador aquele que através da interação diária propiciará
equilíbrio, disciplina, responsabilidade e consciência em um contexto no qual cotidiano
e cientifico se entrelaçam.
A denominação professor já não é mais aceita no mundo acadêmico,
imperando, assim, a palavra ‘educador’ no sentido de ser aquele que não estará mais no
lócus escolar apenas para ‘transmitir’ conhecimento, mas sim, aquele que se determina a
construir conhecimento conjuntamente com o aluno envolvendo um tempero afetivo a
este processo. O educador compartilha sua sabedoria, experiência, que nada mais é do
que a aplicação prática do conhecimento construído.
Minhas leituras me fazem constatar que o educador tem papel importantíssimo
no processo educacional, pois é o profissional do magistério que fomenta em seus
alunos o desejo de crescer, aprender cada vez mais e vencer sempre todas as batalhas
que surgirem ao longo do seu caminho, para obtenção do sonhado sucesso profissional
ou até mesmo a satisfação pessoal.
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Nesse viandar, Luckesi (1991, p.44) pontua caber “ao professor-educador
descobrir, efetivamente, como ser sujeito em diálogo com a realidade, com o aluno” ao
passo que:
“compete ao aluno, fazer-se sujeito em diálogo com o professor, com os
demais companheiros, com a realidade social política, econômica e cultural,
para que nessa busca de interação seja construída a universidade, que jamais
poderá existir sem professor e aluno voltados para a criação e construção do
saber engajado, por isso transformado”.

No entanto, desenvolver esta prática reflexiva não é uma tarefa fácil, nem do
ponto de vista do formador nem do docente em formação. Parece-me, inclusive, que
muito se fala sobre o tema, mas pouco se coloca efetivamente em prática, daí a
importância de insistir nas pesquisas sobre o lugar que a reflexão ocupa na formação de
professores. A educação, considerada como a condutora do conhecimento para a formação
humana, consiste no espaço público para o qual devem convergir as propostas que
reconciliem a escola com a sociedade e desta com a escola, aceitando a inclusão de todos
como sujeitos de sua autonomia, na manutenção de suas crenças, valores e individualidade.

Segundo Prieto (2006) mais do que uma necessidade profissional, a formação
continuada do professor implica em um compromisso dos sistemas de ensino
comprometidos com a qualidade do ensino. Cabe a esses sistemas a garantia de que os
professores serão aptos na elaboração e implantação de novas propostas e práticas de
ensino em resposta às características de seus alunos, incluindo as evidenciadas pelos
alunos com deficiências.
Isto posto, Gadotti (2000, p.7) é claro quanto às perspectivas da educação
contemporânea: deve haver uma educação voltada para o futuro e essa não se esquiva
do perfil de contestação, de superação de limites que o Estado venha a impor e nem
mesmo os ditames do mercado. Há que se querer uma educação mais voltada para a
transformação social do que para a transmissão cultural e a resposta está na pedagogia
da práxis como uma pedagogia transformadora, em razão de que comporta um
referencial geral mais seguro do que as pedagogias centradas na transmissão cultural,
observado esse momento de transição na educação.
Benefícios, portanto, são auferidos por todos que compartilham a escola
inclusiva, na ocorrência de descobertas de pontos em comum com pessoas que parecem
e agem de maneira diferente, no orgulho de ajudar alguém a obter ganhos reais que
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parecem impossíveis no primeiro momento, além da oportunidade de cuidar de outras
pessoas, superando a segregação e desenvolvendo habilidades resolutivas com a
cooperação e promoção da igualdade (O‟BRIEN; O‟BRIEN, 1999
2 – PROCEDIMENTO METODOLÓGICO
Ao estudo da formação docente para a educação inclusiva compete pensar na
pesquisa como a “atividade voltada para a solução de problemas, através do emprego de
processos científicos” (CERVO, 1983, p. 50). Essa pesquisa classifica-se segundo seus
objetivos como descritiva, quanto aos procedimentos é classificada como estudo de caso
e pesquisa de campo, no que tange a abordagem trata-se de um trabalho que abrange a
abordagem qualitativa e quantitativa visto que segundo Minayo (1994, p.21)
“responde a questões muito particulares”.
De acordo com Kourganoff (1990), pesquisa é o conjunto de investigações,
operações e trabalhos intelectuais ou práticos que tenham como objetivo a descoberta de
novos conhecimentos, a invenção de novas técnicas e a exploração ou a criação de
novas realidades.
Na opinião de Moustakas (1994, p.11) se parte do que se vê e interpreta para se
“chegar à origem das coisas, o que pressupõe uma atitude de busca por fatores
qualitativos no comportamento e na experiência isenta de pré-conceitos ou préjulgamentos”.
Quanto a técnica foi realizada uma observação sistemática, com os seguintes
instrumentos de pesquisa: questionários e entrevistas. Detalhando esses instrumentos
temos: ficha de coleta de dados, constando dados pessoais, formação acadêmica, dados
da instituição. Entrevista com cinco perguntas pré formuladas e dirigidas as questões
sobe as leis de inclusão. Responderam a essas fichas de coleta de dados: gestores,
coordenadores de curso e professores dos cursos em questão. Foram sujeitos desta
pesquisa, gestores, coordenadores e docente dos cursos objeto de pesquisa. Para campo
de pesquisa foram escolhidas três IES da cidade de Alagoinhas Bahia.
O universo de pesquisa compreendeu os gestores, coordenadores dos cursos
em pesquisa e dois professores de cada curso, observando-se um professor de qualquer
disciplina escolhida aleatória e um professor de um componente curricular voltado a
inclusão. A amostra é do tipo probabilística não aleatória, os critérios para a seleção da
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amostra foram um professor de qualquer componente curricular e um professor de
componente curricular sobre inclusão.
As etapas de pesquisa deste trabalho seguiram um percurso comum de
atividades onde iniciou-se pela aplicação do pré teste, confecção dos instrumentos de
pesquisa, solicitação e recebimento de ofícios da SABERES para contato com as IES,
coleta de dados e organização e sistematização dos dados.
3 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS
É importante dizer logo de início que trata-se de uma pesquisa ainda em
andamento e deste pondo deve-se relatar o que aconteceu até o presente momento. Aqui
são apresentados dados parciais da pesquisa de campo junto aos gestores, coordenadores
e professores dos cursos de licenciatura e os dados parciais obtidos na análise
documental, nessa ordem de anúncio. Quanto aos sujeitos de pesquisa foram
entrevistados um gestor, o coordenador de curso e dois professores de cada uma das três
instituições pesquisadas. Observando-se a fala dos sujeitos entrevistados bem como na
análise da matriz curricular, não verifica-se nenhum componente curricular inerente a
educação inclusiva, além da disciplina LIBRAS.
Nos depoimentos dos sujeitos entrevistados pode ser observado um
distanciamento com o tema relativo a educação inclusiva, bem como uma indiferença e
preconceito para com o aluno com necessidades especiais. Apenas um dos professores
entrevistados demonstrou conhecimento do que versa a lei sobre educação inclusiva,
pontuou sobre as necessidades de maiores investimentos por parte do governo Federal
em Políticas Públicas como apoio a essa causa tão desconsiderada pelos acadêmicos
contemporâneos.
Entende-se que essas questões registradas indica a necessidade de rever
conceitos muito particulares e de pensar a profissão docente em um contexto novo,
porque não se poderá deslindar da possibilidade de ter que ensinar um aluno com
deficiência ao longo de suas atividades. Importante destacar que essa possibilidade de
qualquer tipo de discriminação à criança consta de modo incisivo nas leis brasileiras,
tanto na Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu artigo 6º, dentre outros, quanto
na Lei nº 8.069/90, artigo 5º.
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4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação é o assunto deste trabalho de pesquisa e a educação inclusiva é o
tema proposto, tendo como objeto de pesquisa a Formação do Professor para a
Educação Inclusiva. A decisão de escrever sobre educação inclusiva é resultado de um
conjunto de fatores de cunho pessoal, profissional, acadêmico e social interagindo no
meio de atuação da pesquisadora que motivaram a busca de conhecimento sobre o tema
por meio de investigação no meio institucional no qual deve estar instalada a educação
inclusiva, por força de determinação jurídica brasileira.
Entende-se que, ao realizar esta pesquisa sobre um tema que se anuncia como
essencial e obrigatório na formação docente, seus resultados se traduzem em amplos
vetores direcionados a novos temas, como por exemplo: inclusão, formação, deficiência,
direitos, obrigatoriedades, adaptações curriculares, conscientização, mudança de
convicções pessoais e profissionais de docentes mais antigos na profissão, exigências
sociais, reforços estatais à educação, surgimento de novos modelos de qualificação,
dentre outros.
Realizar este estudo foi um desafio em todos os seus momentos, enfrentar meus
próprios medos, perceber um posicionamento cristalizado em meus pares independente
da idade cronológica ou do tempo de docência, e saber que nesse universo de
conhecimentos pré estabelecidos esta circunscrito um processo de exclusão, visto que,
se nos preocupamos em incluir é claro que o processo inverso esta acontecendo de
forma significativa. Um desafio ainda maior permeado pela intenção de saber como está
sendo formado o futuro docente, porque ele vai ensinar e educar na escola regular para
todos e o que será visto neste futuro bem próximo deverá permear os ideais de
solidariedade e dignidade humana.
Por meio da educação inclusiva se espera que as pessoas com deficiência
recebam a educação como direito de igualdade e de cidadania, respeitadas as diferenças
singulares de cada pessoa. Observar que no ambiente acadêmico há uma displicência
em considerar a formação do cidadão especial é uma realidade de complexo
entendimento.Por fim devemos considerar que a pesquisa aponta para uma possível
saída concentrando esforços em repensar e reconstruir o currículo dos cursos de
licenciatura, para que venha em futuro próximo atender as necessidades da educação
inclusiva com vistas a formação do cidadão.
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RECURSO PEDAGÓGICO VISUAL IMAGÉTICO: otimização do processo
ensino-aprendizagem na educação bilíngue parasurdo
1

IRAUDICE MADALENA DA SILVA NUNES

BARBARA COELHO NEVES2
RESUMO: Este estudo buscou responder a seguinte questão: Como o recurso
pedagógico visual imagético influencia a práxis pedagógica dos professores, com enfoque na
3

educação bilíngue, de educandos surdos do ensino Fundamental I do CAS Wilson Lins? O
trabalho baseou-se nos aportes teóricos da Educação Bilingue e Pedagogia Surda, abordando
os seguintes autores: Ronice, (2006), Sanchez (1991, 2002), Skliar (1998), Strobel (2009),
Reily (2003) Andrade (2009) entre outros. Teve como lócus de pesquisa uma escola da rede
pública estadual localizada no bairro de Ondina, na cidade do Salvador estado da Bahia. A
investigação com base na Pesquisa-Ação objetivou analisar o lugar que o recurso pedagógico
visual imagético ocupa na práxis pedagógica dos professores, com enfoque na educação
bilíngue de educandos surdos do Ensino Fundamental I do CAS Wilson Lins-Ba, desenvolver
ações colaborativas junto aos professores na produção e uso de recursos didático-pedagógicos
adequados visando atender a experiência essencialmente visual da pessoa surda. O processo
investigativo envolveu a reflexão individual, coletiva da prática pedagógica de três professoras
que atuam no Ensino Fundamental I, numa instituição voltada para a Educação de Surdos. Os
resultados parciais, por se tratar de uma pesquisa em desenvolvimento, evidenciaram, entre
outros pontos que o fato de que a experiência essencialmente visual da pessoa surda requer
uma reflexão sobre o efeito facilitador do material didático-pedagógico visual imagético
utilizado, sua possível adequação e o uso de mídias como ferramenta didática, a fim de
garantir-lhes

as
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construção

de

sua

subjetividade,

desenvolvimento e inserção social.
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INTRODUÇÃO
Meu contato com a pessoa Surda4 deu-se através de um Concurso
Público no Estado da Bahia para professores de 1ª a 4ª series do ensino
fundamental. Comecei a trabalhar na educação de surdos, 1991, ao assumir
uma turma de 4ª série de “Deficientes Auditivos”, na Escola de Primeiro Grau
Wilson Lins, no bairro de Nazaré, em Salvador-Bahia. Com o objetivo de
ensinar a ler e escrever e desconhecimento de qual caminho metodológico
precisava me apropriar resgatei o conhecimento construído durante o curso do
Magistério. Durante esse processo fui percebendo algumas lacunas em relação
ao meu saber, não conhecia nada sobre a educação de surdos muito menos
quem eram esses sujeitos, de que lugar epistemológico se constituíam
enquanto cidadãos. Deparar-me com o não saber inquietou-me, repercutindo
em mim o desejo e a necessidade de preencher o vazio em relação ao
desconhecimento deste mundo da surdez. Durante esse percurso foram
surgindo cursos de curta duração de aperfeiçoamento para professores
oferecidos pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia através da
Superintendência de Ensino e Instituto Anísio Teixeira(IAT) com profissionais
vindo de outros estados5. Ávida por conhecimento fui em busca dos caminhos
que servissem de ponte para que pudesse me apropriar do conhecimento em
relação a educação de pessoas surdas. Durante a minha atividade docente me

4

Skliar (2001) traz marcada em seus livros a distinção de "surdo", com "s" minúsculo, e "Surdo",
com "S" maiúsculo. Klein (2001, p. 88) revela que na língua inglesa podemos encontrar com
frequência essa diferenciação: "O termo surdo refere-se ao fator físico da surdez, enquanto o
termo Surdo refere-se ao grupo cultural e à comunidade linguística".
5
Em 1992, para a realização do Curso Português Sinalizado Libras veio de São Paulo uma
profissional que trabalhava na Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da
Comunicação - DERDIC. Em 1997 e 1998, a Dra. Annete Scotti Rabelo, de Goiás, ministrou os
Cursos Português Sinalizado e Comunicação Totalna Escola – Deficiente Auditivo. De Minas
Gerais, a Pedagoga Mirlene Ferreira Damásio foi a docente no Curso de Aperfeiçoamento da
Rede Regular de Ensino na área da Deficiência Auditiva. A linguista, Sueli Fernandes, vinda do
Paraná como docente do Curso Ensino de Português como segunda língua, em 2003 e em
2005 Pratica de Letramento no Contexto da Educação Bílingue para Surdos, entre
outros.Dados encontrados por mim através dos certificados, anotações e apostilas.

deparei com a necessidade de ampliar meus horizontes, aprofundar minha
formação legitimando-a academicamente. Em 1998, ingressei na Universidade
Católica de Salvador (UCSAL) no curso de licenciatura em Pedagogia.
Percebendo o nível de complexidade em que se estrutura este fazer
pedagógico e os reflexos dele na sala de aula, surgiu a pergunta de partida:
Como o recurso pedagógico visual imagético influencia a práxis
pedagógica dos professores, com enfoque na educação bilíngue, de
educandos surdos do ensino Fundamental I 6 do CAS Wilson Lins?
Sabe-se que a inadequação dos recursos didáticos agrava o processo
educativo do surdo. Essa pesquisa tem como objetivo geral: Analisar o lugar
que o recurso pedagógico visual imagético ocupa na práxis pedagógica dos
professores, com enfoque na educação bilíngue de educandos surdos do
Ensino Fundamental I do CAS Wilson Lins. Os objetivos específicos que essa
pesquisa se propôs descortinar: Identificar em quemomento asrepresentações
visuais, como estratégia de ensino, são utilizadas pelos professores durante
sua práxis, investigar a importância que os professores não surdos atribuem ao
recurso imagético em sua sala de aula com educando surdo edescrever os
posicionamentos reflexivos na prática educativa bilíngue do professor após
aplicação de um workshop com recursos imagéticos.
1 REVISÃO DE LITERATURA
Busquei refletir o movimento de inquietude que emerge do cotidiano da
prática escolar, no que tange a questão de aprendizagem do aluno surdo. Daí o
esforço pela construção de uma pedagogia nesta área concomitante com um
trabalho de

formação

contínua

dos profissionais,

com o

necessário

acompanhamento e avaliação que favoreçam ao desenvolvimento pedagógico
da criança, do jovem e do adulto. Com isto, enfatizo que a forma do sujeito
surdo posicionar-se e dialogar com o mundo não é similar a dos sujeitos
6

Nove anos

ouvintes, visto que os ouvintes têm os seus processos sociolinguístico focados
no sentido auditivo, enquanto os surdos têm sua experiência, essencialmente
visual.
Esta afirmação se valida no entendimento da pessoa Surda como
aquela que não desenvolve linguagem através da língua oral (SANCHEZ,
2002), necessitando da Língua de Sinais para se constituir como sujeito e
desenvolver a linguagem e o pensamento. Segundo Sueli Fernandes (2004,
p.2),
O contexto escolar impõe desvantagem na relação de poderes e
saberes uma vez que o educando Surdo ocupa o “lugar” do
desconhecimento, do erro, da ignorância, da ineficiência e do
eternizado não-saber nas práticas lingüísticas, visto que o espaço
educacional, assim como a sociedade em geral, prioriza a
comunicação oral, excluindo assim, todos que não compartilham
da língua majoritária, o Português oral.

Nesse enfoque faz-se necessário questionar as práticas pedagógicas
que mantiveram a pessoa surda no lugar do incapaz, impondo-lhe o modelo
ouvinte, que tem o seu desenvolvimento linguístico baseado na língua oral.
Deve-se reservar a toda Comunidade Surda condições para participarem de
forma igualitária da sociedade, garantindo-lhe, portanto, uma educação que
atenda os seus direitos e às suas diferenças.
Essa percepção vem sendo respaldada por preceitos teóricos, de acordo
com a Constituição Federal (1988), a Declaração de Educação para Todos
(1990), Declaração de Salamanca - Necessidades especiais em sala de aula
(1994), LDB nº 9394/96, e Decretos e Legislações suplementares em nível
estadual e municipal.
Nesse sentido, a garantia do cumprimento das normativas contidas
nesses documentos passa pela política de formação do professor e a
existência de um projeto político pedagógico que conheça tais diferenças e
garanta a construção de uma escola para todos, assentado no princípio social
da inclusão.

2 METODOLOGIA
A Pesquisa-Ação, tal como o nome implica, visa produzir mudanças
(ação) e compreensão (pesquisa). Darei enfoque na escolha da metodológica
que se definiu na Pesquisa-Ação, com base na Formação Reflexiva, bem como
as estratégias adotadas nesse processo.
Como instrumentos de coleta de dado foram empregados 1) um
formulário contendo questões sobre a formação inicial e continuada das
profissionais e o tempo com a Educação de Surdos a fim de traçar o perfil e o
percurso profissional do grupo de professoras na atuação com surdos; 2)
utilização de filmagens (análise de vídeo); observações participantes das
práticas pedagógicas utilizadas pelos professores (filmagens,

sessões

reflexivas das aulas das docentes participação do Workshop) 3) análise das
entrevistas semi-estruturadas. Para a análise dos dados optou-se pelo método
de “análise de conteúdo”.

Na sequência apresentarei o lócus da pesquisa

através de uma contextualização político-pedagógica e histórica. Em seguida,
ressaltarei os sujeitos participantes neste estudo para, por fim, a exposição do
trabalho de campo, o processo de coleta de dados e a definição das etapas.
Os sujeitos da pesquisa foram um total de 3 docentes do sexo feminino
ouvintes. A realização desta pesquisa teve como campo de investigação o
Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às
Pessoas com Surdez - CAS Wilson Lins-BA e para melhor contextualizar é
importante trazer um breve histórico. A instituição onde a pesquisa aconteceu,
realiza um trabalho especificamente voltado para a educação de surdos,
oferecendo escolarização da 1ª série ao 5º ano (no diurno) e o Tempo
Formativo I – Eixos I, II e III, Educação de Jovens e adultos no primeiro
seguimento no período vespertino e noturno.
3 ANÁLISE E DISCUSÃO DOS REULTADOS PARCIAIS

Os educadores vinculados a Instituição são pessoas surdas e não
surdas. Uma parte desses profissionais pertence ao pertence ao quadro efetivo
do Estado e possuem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais O corpo
docente é formado por 18 professores que possuem formação em nível de
especialização em Educação Inclusiva, Letras/Libras, sendo que 3 são mestres
e

uma

mestranda,

psicopedagogos,

01

professores intérpretes,
fonoaudióloga,

5

professores

funcionários

surdos,

administrativos,

04
5

merendeiras 4 na equipe de apoio, 6 na equipe de limpeza e 2 vigilantes. De
acordo com a secretária o corpo discente é composto por 81 alunos surdos,
distribuídos nos três turnos, oriundos das classes populares, com baixo poder
aquisitivo. A maioria reside em localidades bastante afastadas da unidade de
ensino, concentrando-se muitos deles na periferia da cidade de Salvador.
De acordo com as informações fornecidas nos formulários pelas 03
docentes envolvidas na pesquisa, foram evidenciados os seguintes dados:
02 têm entre 13 a 24 anos de experiência com a Educação do surdos,
enquanto que 01 têm 05 anos na docência com estes educandos;
01 tem curso de Pedagogia; de Biologia e 01, de Filosofia;
02 têm pós-graduação (especialização) em Educação Inclusiva na área
da surdez;
todas têm curso básico de Libras (carga horária entre 40 e 80 h);
01 tem curso Intermediário de Libras (carga horária 80 h);
01 tem curso de Libras Comunicação total (carga horária 80 h);
01 tem curso de Libras em Contexto (carga horária 120 h);
01 tem curso de aperfeiçoamento para professor alfabetizador com
ênfase na educação Bilíngue (carga horária 60 h);

01 tem curso de Aperfeiçoamento para professor com enfoque em
Educação Especial (carga horária 80 h).
A seguir, a Figura 1 apresenta material sugerido e produzido para aula
após a realização da oficina Workshop para a segunda filmagem, com a
participação das três professoras envolvidas na pesquisa.

Figura 1 – PowerPoint do material da aula após a realização do Workshop

Esse estudo se processou em três meses. Os recursos pedagógicos que
serviram de apoio para a efetivação da Pesquisa-Ação foram: filmagem de 2
aulas de cada professor, que foi editada e analisada pela mesmas nas oficinas.
Vale salientar que sobre a filmagem das aulas Andrade (2009) aborda
que diante das características da língua de sinais7, possuir uma modalidade de
7
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produção motora (mãos, face e corpo) e uma modalidade de percepção visual,
ou seja, a comunicação dos surdos é viso-gestual,entendi que seria difícil para
mim como pesquisadora, apreender todas as informações produzidas na sala
de aula no momento das observações.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para concluir, ressaltando que os resultados são parciais por se tratar de
uma pesquisa em desenvolvimento. A proposta inicial permanece vívida, ao
final do estudo a que me propus e que resultou neste trabalho, posto que fiz
uso de minhas leituras e pesquisas em relação ao Recurso Pedagógico Visual
Imagético adequado para surdo, tendo como base, teóricos renomados com os
quais tenho o prazer de compartilhar dos mesmos ideais.
O

estudo

confirmou

parcialmente

achados

anteriores

sobre

a

importância da utilização da imagem visual aliado ao bilingüismo para a
educação do surdo. Selecionando-se imagens e atividades apropriadas à idade
e nível de conhecimento foi possível estabelecer interações mais ricas que as
habitualmente desenvolvidas. Possibilitou um desenvolvimento cognitivo mais
significativo viabilizando um contexto adequado às suas necessidades,
oferecendo uma forma visual de acesso ao conhecimento e uma alternativa
para que a comunicação do surdo de fato aconteça na escola.
Considera-se que o presente estudo em desenvolvimento indica a
possibilidade de se pensar em recursos facilitadores da aprendizagem do
surdo. A adoção de imagens visuais pode ser um deles, assim como outros
recursos devem ser explorados, descobertos e até mesmo criados com o
objetivo de possibilitar uma metodologia e um currículo escolar que seja
adequado às diferenças do aluno surdo, permitindo sua real inclusão na escola.
Embora a reflexão do professor sobre o seu fazer pedagógico,
demonstre a necessidade de mudanças, o que muitas vezes vivenciamos são

práticas contraditórias diante das dificuldades do dia-a-dia de uma sala de aula,
falta de material, de recursos tecnológicos em funcionamento, de apoio da
equipe técnica pedagógica e gestora. O desafio para os professores é, pois,
tornar os recursos didáticos adequados acessíveis e disponíveis para os alunos
surdos, diante das condições adversas da instituição e da atual política
educacional.
Não pretendo com esta pesquisa sucinta apresentar nenhuma forma
definitiva de utilizar recursos didáticos adequados na escola, até porque todas
as propostas nesse sentido serão muito limitadoras. Meu objetivo é contribuir
para o processo de aprendizagem do aluno surdo com a utilização do material
didático-pedagógico

adequado

aos

seus

processos

específicos

de

aprendizagem, além de oportunizar ações colaborativas junto ao professor na
produção desse material e uso das tecnologias disponíveis na instituição, sem
esquecer de reconhecer a língua de sinais com o que ela de fato é – uma
língua – requisito fundamental para a estruturação do processo de
aprendizagem do sujeito surdo.
O que resta então à escola, é procurar criar mecanismos internos para
beneficiar o desempenho dos professores como, por exemplo, a troca de
experiências partilhada de saberes, pois consolidam espaços de formação
mutua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente,
o papel de formador e de formando, convertendo esses momentos em um
programa de formação continuada sistemático.
Entendo e vivencio as dificuldades do dia a dia de uma sala de aula, no
entanto, percebo que tudo é possível quando somamos esforços em prol do
mesmo objetivo. A construção de materiais pedagógicos adequados requer de
toda equipe pedagógica da instituição, a disposição constante de estar a
adequar novos materiais de acordo com as necessidades dos nossos
educandos surdos.
Sabe-se que muitos avanços foram conquistados na educação de
surdos, mas ainda há muito o que fazer, pensar, pesquisar, discutir e debater

sobre esse assunto, que por si só é tão complexo. As possibilidades não se
esgotam com esta pesquisa, tão pouco considera-se encerradas as discussões
sobre o tema.
Enfim, espero que o conteúdo deste artigo possa ser útil a profissionais
da área de Educação de Surdos oferecendo subsídios para que reflitam e
revejam suas práticas buscando um caminho mais eficaz para o atendimento
das especificidades e singularidades desta população minimizando suas
necessidades principalmente no processo de inclusão.
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