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RESUMO

As aulas tradicionais representam uma forma de ensino ainda muito visível nas
diversas Universidades existentes, permitindo que o professor se faça atuante na
condução do conteúdo ministrado, deixando os alunos numa posição mais passiva. A
chegada das Metodologias Ativas representa uma mudança significativa na forma de
aprender desses alunos, tornando-os mais responsáveis pelo seu próprio
aprendizado. A busca pela informação atrelada a novas metodologias de ensino
desperta nos alunos uma necessidade de pesquisa que seja eficaz, provocando neles
diversos sentimentos diante da confusão em não saber qual caminho percorrer até a
chegada dessas fontes de informações. O trabalho objetiva identificar como as seis
dimensões do modelo ISP da pesquisadora Carol Kuhlthau se caracterizam frente ao
comportamento de busca da informação nos alunos do 1º e 2º ciclo da Universidade
Federal de Sergipe- Campus do Sertão, que possui sua grade curricular voltada a
esse novo método de ensino e aprendizagem. Por meio da pesquisa descritiva e
bibliográfica com aplicação de questionários é possível verificar quais as fontes mais
utilizadas por eles; se os professores participam nesse processo de busca, identificar
quais os sentimentos existentes no processo e averiguar o quão estão desenvolvidas
as suas competências em informação em relação ao uso dos recursos informacionais
e tecnológicos presentes na BISER- Biblioteca do Sertão. Os resultados obtidos
apontam que os alunos possuem maiores dificuldades associadas a Metodologia
Ativa, uma vez que vieram por muitos anos acostumados ao método de ensino
tradicional, tendo o seu primeiro contato com a Metodologia Ativa ao ingressar na
graduação.
Palavras-chave: aprendizagem baseada em problemas; UFS- Campus Sertão;
competência em informação; métodos de aprendizagem. metodologias ativas.

ABSTRACT

Traditional classes represent a form of teaching that is still very visible in the various
existing Universities, allowing the teacher to be active in conducting the taught content,
leaving students in a more passive position. The arrival of Active Methodologies
represents a significant change in the way these students learn, making them more
responsible for their own learning. The search for information linked to new teaching
methodologies awakens in the students a need for research that is effective, causing
in them different feelings in the face of confusion in not knowing which way to go until
the arrival of these sources of information. The work aims to identify how the six
dimensions of the ISP model of researcher Carol Kuhlthau are characterized in relation
to the information-seeking behavior of 1st and 2nd cycle students at the Federal
University of Sergipe-Campus do Sertão, which has its curriculum focused on this new
teaching and learning method. Through descriptive and bibliographical research with
application of questionnaires, it is possible to verify which sources are most used by
them; if teachers participate in this search process, identify what feelings exist in the
process and find out how well their information skills are developed in relation to the
use of informational and technological resources present in the BISER- Biblioteca do
Sertão. The results obtained show that students have greater difficulties associated
with Active Methodology, since they have been accustomed to the traditional teaching
method for many years, having their first contact with Active Methodology when
entering graduation.
Keywords: problem based learning. UFS-Campus Sertão. information competence.
learning methods. active methodologies.
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1 INTRODUÇÃO

Desde tempos remotos, a educação é tida como a base para o
desenvolvimento pessoal e social do ser humano e esse contexto, aliado às
instituições de ensino, possui a função de incentivar, ajudar e alavancar os discentes
a se desenvolverem no que se refere a aprendizagem e a aquisição de
conhecimentos.
O processo de aprendizagem surge muito cedo na vida humana, tendo
como início o ambiente familiar e se estendendo para a escola, onde os primeiros
contatos escolares, que vão desde o berçário, passando pela educação infantil até a
alfabetização, precisam possuir uma atenção diferenciada, principalmente por parte
dos professores que necessitam ter uma atuação responsável e pedagógica durante
essa fase. Considera-se, assim, que é uma responsabilidade voltada, um tanto quanto
para o emocional, afetivo e também o social.
É necessário enxergar essas etapas de ensino como fundamentais para o
aprender do discente, onde a escola tem o papel de construir desde o início, alunos
pensantes e preparados para as inovações do mercado profissional exigente. É
função da escola e dos professores colaborar para que esse processo exista, uma vez
que, a Constituição Federal do Brasil, de 1988, cita em seu artigo 205 que “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Trazendo a aprendizagem para a educação superior, nesses últimos anos,
é observável que a temática “educação e ensino” está em destaque, tanto para
receber as solicitações de uma população em crescimento, quanto para acolher às
exigências trazidas e inseridas em um cenário que se encontra cada vez mais
competitivo. Trata-se, pois, da educação passando por profundas transformações.
O processo de ensino e aprendizagem, através do desenvolvimento
incansável das novas tecnologias e no intuito de se adequar a elas, vem se mostrando
cada vez mais diferenciado, sofrendo intensas rupturas no que diz respeito às antigas
metodologias de ensino. Nos dias atuais existe uma expectativa de conhecimentos e
saberes que são multiplicáveis, principalmente no estágio da graduação, perante as
exigências do mercado de trabalho. Em virtude dessa reconfiguração nas
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metodologias de ensino, ambos fatores (conhecimentos e saberes) objetivam a
melhor qualidade nos serviços prestados pelas Universidades, tanto à comunidade
acadêmica, como também à sociedade que é afetada de forma direta por essa
instituição. Nesse contexto as Universidades precisam estar constantemente
atualizadas nas necessidades do mercado e nas modernas formas de aprendizagem.
Sendo assim, o acesso dos discentes às fontes de informações
transcendem cada vez mais os limites das salas de aula, fazendo com que os modelos
de ensinos tradicionais se tornem dissolúveis a partir dos questionamentos da
sociedade atual. Os alunos possuem atualmente a possibilidade de estarem em face
a uma grande quantidade de informações à sua disposição, principalmente depois do
avanço tecnológico a que somos constantemente submetidos. Mas não somente das
tecnologias surgem as bases geradoras de informações, livros, fontes bibliográficas,
periódicos, entre outros, são fontes de informações muito utilizadas na forma
tradicional de ensino e com uma importante relevância no desenvolvimento de
conhecimento dentro das universidades.
A abordagem de ensino mais atual dos últimos tempos, busca inserir uma
ação centrada no aluno como sendo o produtor ou gestor do seu próprio aprendizado,
deixando o professor em segundo plano e buscando sua própria autonomia. É assim
que surgem as Metodologias Ativas, trabalhando de forma inovadora e visando
estimular a todo o tempo o discente nesse processo de busca pela informação
essencial para a formação de sua aprendizagem, quebrando a abordagem tradicional
de ensino e readaptando o processo de conhecimento na atual sociedade. Desta
maneira, surgem alunos autônomos, mais participativos no decorrer da aula e que
constroem seu próprio saber através de seu próprio esforço e criação.
As Metodologias Ativas, buscam englobar a observação, a ação e
colaboração por parte desses alunos que são guiados pelos professores dentro da
sala de aula, situação essa que nos leva a pensar, até que ponto tais alunos estão
suficientemente preparados para caminharem de forma independente na busca de
informações necessárias para seu conhecimento, levando em consideração, que deve
existir uma competência em informação para a obtenção de sucesso em suas
pesquisas.
Atribuindo como motivação tal pensamento e de acordo com as possíveis
facilidades e dificuldades no acesso às informações que foram relatadas acima, surgiu
o despertar da idealização desse trabalho, o qual foi construído na Universidade
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Federal de Sergipe, UFS – Campus Sertão, mais especificamente, na Biblioteca do
Sertão - BISER e possibilitou discutir as propostas pedagógicas das Metodologias
Ativas que estão associadas com a busca pela informação na aprendizagem dos
discentes que constituem a UFS - Campus Sertão.
A UFS - Campus Sertão, possui sua metodologia de ensino no modo ativo
em todos os seus cursos, que são essencialmente no campo das Ciências Agrárias,
baseando-se na resolução de problemas expostos em sala de aula. Nota-se,
entretanto, uma ansiedade e uma certa angústia existente nos alunos, que expressam
também uma determinada confusão para explorar conteúdos que explicarão o
problema exibido. Com isso, inicialmente procurou-se dividir esta pesquisa em seis
partes, onde esta introdução faz parte da primeira sessão. Logo em seguida
apresenta-se a seção 2 com o referencial teórico. Na seção 3 encontra-se a
metodologia do respectivo trabalho, na seção 4 o diagnóstico e suas subseções, na
sessão 5 o resultado da intervenção e na 6 e última sessão, as considerações finais.
Levando-se em consideração que o local de estudo para esta pesquisa
será a biblioteca, localizada no Campus Sertão, apresentam-se, a seguir, os itens
relativos ao problema de pesquisa, aos objetivos geral e específicos deste trabalho,
de modo a contribuírem para o estudo em questão que visa conhecer o
comportamento dos alunos na busca de informações.

1.1 Problema de Pesquisa

O referido trabalho cujo tema de pesquisa é: A Relação Discente no
Processo de Busca em Fontes de Informação da Biblioteca do Sertão (BISER/UFS)
Relacionado ao Uso da Aprendizagem de Metodologias Ativas na UFS – Campus
Sertão, busca apresentar como problemática principal o seguinte questionamento:
Como se dá o comportamento no processo de busca de informação dos estudantes
dos 1º e 2º ciclos, no período entre a abertura e o fechamento dos problemas
propostos em tutoriais das Metodologias Ativas da UFS Campus Sertão, associados
ao uso das seis dimensões do modelo Information Search Process – ISP, da Carol
Kuhlthau?
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1.2 Objetivos da pesquisa

De acordo com a problemática apresentada, tal pesquisa pretende
esclarecer dúvidas e questionamentos através dos objetivos geral e específicos que
se encontram dispostos logo abaixo.

1.2.1 Objetivo Geral

Identificar como as seis dimensões do modelo ISP da pesquisadora Carol
Kuhlthau se caracterizam frente ao comportamento de busca da informação nos
alunos dos 1º. e dos 2º. ciclos para a resolução dos tutoriais propostos nas
Metodologias Ativas de ensino e aprendizagem praticadas na UFS Campus Sertão.
Desta forma, se verificará o quão estão aptos a utilizarem as fontes de informação de
forma independente e quais os sentimentos existentes durante esse processo de
aquisição e busca pela informação desejada. O produto desta pesquisa será
constituído por um Infográfico Base de Dados Bibliotecas UFS que direciona, através
de links, os discentes a chegarem às diferentes bases de dados das bibliotecas UFS,
a qual contém todos os livros que nela possui em formato físico, bem como os
exemplares em modo PDF, monografias, dissertações, teses, além das principais
bases de dados, nacionais e internacionais, como Scielo, Gale, Academic Search
Premier, MEDLINE, Scopus, ScienceDirect, IEEE Xplore, ERIC, BioOne e diversas
outras. O infográfico possui links que remetem a guias tutoriais e manuais que
ensinam os discentes a utilizar diferentes bases de dados, todas constituídas das
bibliotecas UFS.

1.2.2 Objetivos Específicos

A fim de responder ao objetivo geral deste trabalho, foram delineados os
seguintes objetivos específicos que auxiliaram na identificação proposta:
a) Levantar as fontes de pesquisas, físicas e/ou virtuais, comumente utilizadas
na biblioteca pelos discentes dos cursos de graduação da UFS - Campus Sertão, para
a construção do conhecimento teórico-prático na resolução dos problemas propostos
pelos tutoriais dos cursos;

16

b) Identificar os sentimentos dos alunos no momento da busca de informação
na biblioteca, para a solução dos problemas propostos pelos tutoriais dos cursos;
c) Identificar se os docentes participam do processo de busca de informação
pelos alunos, com orientação quanto às tipologias de fontes de pesquisas disponíveis
na biblioteca;
d) Identificar o que representa, para os alunos, estudarem com o modelo de
Metodologias Ativas;
e) Verificar a competência em informação dos alunos, em relação ao uso dos
recursos informacionais e tecnológicos presentes na BISER, de modo a identificar
necessidades de treinamentos e capacitação.

1.3 Justificativa

A justificativa para a realização deste trabalho, se dá pelo fato de a proposta
investigativa, favorecer o conhecimento sobre o processo de aprendizagem dos
discentes, de modo a contribuir para que a BISER possa elaborar treinamentos e
capacitações futuras, voltadas especificamente para prover o aumento da
competência em informação desses alunos, despertando neles a importância de
compreender o papel do quem vem a ser essa competência.
A motivação pessoal para realizar essa pesquisa, consiste em contribuir
com a Ciência da Informação assim como com a UFS - Campus Sertão, de forma a
compreender o comportamento dos alunos na busca de informação e identificar seus
sentimentos, a fim de criar condições para que a BISER possa auxiliá-los de forma
mais resolutiva para a formação de profissionais mais capacitados para o mercado de
trabalho atual. Como psicóloga de formação, acredito que minha contribuição pessoal
para a análise do modelo da pesquisadora Kuhlthau engrandecerá o estudo proposto,
uma vez que o mesmo leva em consideração os sentimentos de cada usuário no
processo de busca da informação e os sentimentos, na psicologia, são considerados
as experiências mentais dos estados do corpo, que surgem quando o cérebro
interpreta as emoções que aparecem com estímulos externos, o que facilita a
compreensão de tais sentimentos existentes nesses alunos.
A escolha em trabalhar com as fontes informacionais, se deu através da
necessidade particular em descobrir se os discentes que estudam na UFS - Campus
Sertão, possuem o acesso prático e eficiente a essas fontes, quais são os suportes e
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recursos que atendem às suas necessidades, ou até mesmo se eles estão preparados
para lidar com as fontes informacionais que são disponibilizadas na BISER. Conhecer
mais a fundo sobre fontes de informação, suas confiabilidades, riscos, acesso a
conteúdo de qualidade, formatos de fontes, entre outros aspectos, fazem parte do
despertar para essa escolha.
Acrescente-se que os dados coletados, serão relevantes ao fornecerem à
coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI)
/UFS e quiçá aos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação de todo o
Brasil, conhecimento e informação que possam subsidiar futuras pesquisas
relacionadas à competência em informação no uso de Metodologias Ativas de ensino
aprendizagem. Além disso, espera-se que os dados levantados suscitem orientações
para os cursos do Campus do Sertão, bem como para a BISER, que pode orientar-se
por eles para elaboração de programas de treinamento e de capacitação para alunos
dos vários cursos.
Dentro do referencial teórico, foram abordados temas como: conceitos e
métodos de aprendizagem, a necessidade e o uso da busca de informação na
universidade, competência em informação na universidade, usuário da informação na
universidade, mediação da informação na universidade o modelo de competência
Information Search Process (ISP), desenvolvido por Carol Kuhlthau e escolhido para
ser adotado neste estudo, pelo fato de identificar os tipos de sentimentos existentes
nos alunos como: ansiedade, angústia, tristeza, entre outros.
Na seção 3, apresenta-se todo percurso metodológico que envolve a
pesquisa descritiva, bibliográfica e qualiquantitativa com aplicação de questionários
construídos baseando-se no modelo ISP. Após a metodologia, surge a seção que
contém o Diagnóstico da BISER - Biblioteca do Sertão. O setor da biblioteca, que está
localizado dentro da UFS - Campus Sertão, foi o escolhido pela razão de concentrar
nele, o maior número de discentes que vão até lá, com objetivo de suprir suas
necessidades informacionais.
Dentro da BISER foi realizada, através da ferramenta SWOT, a análise das
fraquezas, forças, ameaças e oportunidades que tal setor oferece e que foram
apresentadas em seção específica. Logo em seguida surge os Resultados da
intervenção e Discussão, Produto e Considerações Finais.
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2 A APRENDIZAGEM E AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO

Ler pelo prazer, ler para estudar, ler para informar-se, disse Amorim (2015).
Esses são os principais objetivos que nos levam a buscar algum tipo de informação,
seja ela em um livro, na Internet, um jornal, um dicionário, ou qualquer outro tipo de
fonte informacional.
Ao voltarmos no tempo, é possível recordar nosso primeiro dia de aula e já
perceber como éramos submetidos o tempo todo ao hábito da leitura, seja através de
um conto infantil proferido pela professora ou uma música de ciranda cantada junto
aos coleguinhas, hábitos esses que foram e ainda estão sendo evoluídos com a
aquisição progressiva da nossa idade, e do nosso desenvolvimento intelectual
particular, fazendo com que conhecimentos sobre culturas, histórias, sabedorias,
entre outros, sejam adquiridos por meio da informação.
Novas formas de pensar, de agir e informar-se são introduzidas como
costume no dia a dia por todo decorrer da vida e de uma maneira bem ampla, a palavra
informação entra em nosso vocabulário como uma junção de dados arrumados, que
constrói mensagens sobre um determinado evento. Ao transferir essa mesma
nomenclatura “Informação” para o campo da Ciência da Informação, a mesma se
torna o objeto de estudo e a matéria prima para tal área de conhecimento (ALVES,
2008).
Inúmeras são as definições e tratamentos referentes à informação, tanto as
utilizadas cotidianamente, na literatura não técnica, quanto no campo da Ciência da
Informação. É uma vasta diversidade de conceitos e utilizações que não devem ser
descartados, pois há enfoques sobre informações em muitas perspectivas, como as
tecnológicas, científicas, sociais, profissionais, todas intrínsecas na sociedade
moderna da Informação.
Dessa forma, Gouveia (2004, p. 1) observa que:
A Sociedade da informação está baseada nas tecnologias de informação e
comunicação que envolvem a aquisição, o armazenamento, o
processamento e a distribuição da informação por meios electrónicos, como
o rádio, a televisão, telefone e computadores, entre outros. Estas tecnologias
não transformam a sociedade por si só, mas são utilizadas pelas pessoas em
seus contextos sociais, económicos e políticos, criando uma nova
comunidade local e global: a Sociedade da Informação.
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Fundamental é a importância em destacar que a “Informação”, mesmo com
tantas complexidades e múltiplas definições, é bastante utilizada em nosso idioma e
procura expressar a ação de uma pessoa que propõe explicar um fato, uma situação
ou um acontecimento a outra pessoa (KOHN, 2007). Como tal, diante de tantas
interpretações, uma especificamente chama atenção quando aponta que, a
informação é um fenômeno que confere sentido às coisas, já que através de códigos,
forma os modelos do pensamento humano.
Investigar a função que tal termo tem exercido na vida social cotidiana tem
como resultado, procurar entender as condições sociais, culturais e educativas de
seus contextos na busca pela aprendizagem, que nada mais é, que toda aquisição
alcançada durante as experiências de vida.
Na sociedade humana o aprender se torna caracterizado pela competência
em se obter algum tipo de conhecimento onde seu processo acontece pelas
modificações de comportamento adquirido, através dessa experiência construída em
condições ambientais, emocionais, neurológicas, sociais.
Chegar à aprendizagem é o resultado da troca entre uma pessoa e o seu
meio social, histórico e cultural experimentado pelo indivíduo em constante
transformação, sendo ele tanto transformador, como transformado em sua história.
É o modo onde os valores, habilidades e competências são alcançados ou
alterados, como consequência de estudo (RODRIGUES CORREIA; MOURA JÚNIOR,
2017). Ainda atrelado a esse pensamento, em seu trabalho, o pesquisador Rego
(2008, p. 57) diz: “As 18 características individuais (modo de agir, de pensar, de sentir,
valores, conhecimentos, visão de mundo, etc.) dependem da interação do ser humano
com o meio e atribui especial importância ao fator humano presente no ambiente”.
É certo que a sociedade vive um antagonismo muito grande em relação à
aprendizagem, dado que, estudantes cada vez mais são vistos com dificuldades em
aprender, o que pode vir a resultar em um fracasso perante sua trajetória acadêmica
e profissional, disse Tabile e Jacometo (2017) e dentro de um contexto educacional
com foco na aprendizagem, o professor é tido como colaborador do processo de
conhecimento dos discentes. Com o surgimento de fatores como: a evolução da
humanidade, avanço das tecnologias e avanço da informação, entre outros, existe
uma contribuição mais efetiva para que a educação também sofra modificações
positivas, fazendo com que a interação discente-professor se torne cada vez mais
dinâmica.
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Inovar a aprendizagem dentro das Universidades influencia o desempenho
dos discentes no mercado de trabalho e por isso, para Correia (1991), é importante
que nesse processo os indivíduos acessem, avaliem e usem a informação para
construir conhecimento, assim, para tal autor, não existe inovação sem considerar
aprendizagem pelas informações.
Aprimorar as novas formas de métodos de aprendizagem para que haja o
acompanhamento das exigências dos tempos atuais faz-se necessário para
aperfeiçoar a educação, pois não se pode negar a quantidade de modificações sociais
que presenciamos nos últimos anos. No momento presente, demandas e mudanças
são tão rápidas, a ponto de precisar imediatamente ressignificar antigos conceitos,
fazendo com que diferentes métodos de ensino surjam para readaptar o processo de
conhecimento a estes novos tempos, disse Assis (2012).
Desde tempos passados existe uma observação por parte de estudiosos
em nome da relação discente e professor, já que se nota de forma perceptiva,
insatisfações de alunos para com os professores, como também de professores para
alunos no cotidiano do ensino educacional, o que contribui negativamente na
aprendizagem.
De acordo com Libâneo (2002), ensino e aprendizagem estão interligados,
e, através da realização de objetivos que se pretende alcançar, é que os métodos de
ensino são definidos. Ele diz ainda que o ensino, além de ser o encarregado pela
formação de um pensamento crítico, é também posto como uma ferramenta que
almeja alcançar certos objetivos. Corroborando com esse pensamento, Pereira (2005)
salienta que o ensino tem adquirido máxima notabilidade na relação entre o ensinar e
o aprender, induzindo professores a buscarem melhores técnicas que favoreça o
entendimento dos distintos modos de aprendizagem.
Os métodos de ensino vão desde a forma de orientação dos planejamentos
de aula, até a forma como o conteúdo é mostrado, bem como abrange todo processo
que interliga a relação discente e professor.
Para Ponciano et al., (2017) o emprego de metodologias de ensinos
convencionais, onde a assimilação do conteúdo se dá por meio da exposição
excessiva de assuntos no quadro e transcritos para os cadernos dos discentes, sem
a interação dos mesmos e com temáticas que fogem da realidade, estão entre as
técnicas de ensino mais empregadas no dia a dia das universidades. Contudo, o
mercado concorrente contemporâneo encontra-se cada vez mais empenhado na
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busca de profissionais idôneos e bem-preparados, com competências práticas de
gestão e de trabalho em grupo para prover sua demanda. Como consequência disso,
as buscas por práticas pedagógicas inovadoras estão mais fortes no meio
educacional.
Várias são as práticas educacionais e as metodologias de ensino na
atualidade, um exemplo delas é a Metodologia Ativa (MA) que se caracteriza como
uma tecnologia educativa moderna que incita técnicas de ensino-aprendizagem
crítico-reflexivos, levando o educando a ter uma participação ativa e uma
responsabilidade mais enérgica com seu aprendizado (BACICH; MORAN, 2018). Nas
Metodologias Ativas, uma forma de ensino inovadora é observada, onde os discentes
necessitam participar do processo de aprender de maneira mais direta, quebrando a
abordagem tradicional do que é considerado educar. O objetivo dessa nova
abordagem é retirar esses discentes do estado de estagnação durante a aula e inserilos como protagonistas do processo, já que nos métodos mais tradicionais ele é
submetido a uma exposição contínua de conteúdo, onde julgar se houve ou não a
absorção desse conteúdo, ocorrerá somente mais a frente, por meio de provas e
trabalhos quase sempre padronizados (LUCKESI, 2003).
A preocupação da educação tradicional se limita a fazer com que os
discentes aprendam de acordo com aqueles professores que possuem a conduta de
transferir a eles todo o conhecimento de uma forma bastante linear atribuindo a esse
professor, uma figura de extremo poder dentro da sala de aula (SÁ, 2014).
Visualizando as falhas do método tradicional e a dificuldade contínua de
aprendizagem dos discentes, é que as Metodologias Ativas têm ganhado espaço,
principalmente nos cursos de graduação de diversas Universidades para que o ensino
se torne mais efetivo.
Graças aos avanços tecnológicos e de comunicação cada vez mais
integrados em todas as áreas da sociedade, a educação vem passando por essas
transformações importantes. Diniz (2011) diz que está claro que não é possível aplicar
as Metodologias Ativas sem o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação,
dessa maneira, usar os computadores e as máquinas foi o primeiro passo para atingir
o objetivo de busca pela informação, porém, o acesso, por si só, já não garante
eficácia nesse movimento, sendo necessário desenvolver habilidades para lidar com
a informação.
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Em ambiente de aprendizagem ativa, como os promovidos pelo enfoque da
Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL, que vem do inglês Problem Based
Learning), as abordagens de avaliação formativa assumem um papel mais relevante.
O PBL possui foco na prática e com isso os discentes necessitam fazer muitos deveres
de casa, pesquisar e se aprofundarem nos estudos de caso abordados nas aulas
(BOROCHOVICIUS; TORTELLA, 2012). Via de regra, o debate desse tema acontece
no que se chama de Tutoriais, quando os discentes são divididos em grupos de
aproximadamente 10 pessoas e um tutor. Os problemas costumam ser apresentados
no início da semana e, no final, o que é chamado de fechamento, o grupo apresenta
a solução desse caso. O tutor possui um papel de facilitador dentro dos tutoriais,
somente guiando os estudantes para a resolução do problema abordado.
O PBL não é um sistema de ensino perfeito e também possui suas
dificuldades no processo de aprendizagem dos discentes. À medida que o discente
caminha para o limite de seus conhecimentos e não possui o entendimento do
caminho da busca de mais conhecimentos, ele se depara com problemas de
aprendizado ou simplesmente questões que não são atingidas devido a essa limitação
de conhecimentos (BECKER, 1994). Nesse cenário a universidade e os professores
precisam contar com um facilitador que percorre o caminho até a chegada na busca
efetiva pela informação.
O método ativo PBL sugere a preparação de situações de ensino que
gerem uma afinidade crítica do discente com a realidade, levando esse a ser o
protagonista do conhecimento (SOBRAL; CAMPOS, 2012). De acordo com os
mesmos autores, os discentes são induzidos a refletirem sobre esses problemas
explanados em sala de aula, os quais geram curiosidade e os levam a um desafio de
desenvolver habilidades práticas para as soluções dos problemas, como também
estimulam o desenvolvimento do trabalho em equipe.
A Universidade Federal de Sergipe (2020), UFS - Campus do Sertão, onde
se encontra o enfoque deste trabalho, é a primeira Universidade no Brasil na área de
Ciências Agrárias a adotar a Metodologia Ativa em toda sua grade curricular. No
campus, a inserção desse método com tipo PBL, consiste na formação de grupos
tutoriais, com um número limitado de discentes, onde o tutor, figura passiva, apresenta
a esses discentes, figura ativa, a abertura de problemas pré-elaborados por uma
comissão de tutores especialistas da área de cada curso.
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Os problemas precisam englobar os temas essenciais para que os
discentes cumpram o currículo e estejam aptos para o exercício profissional. Nesse
método, os conteúdos ou disciplinas são tratados de modo integrado e são estudados
de forma coletiva e individual pelos estudantes. Posteriormente, existe uma nova
reunião do grupo, o chamado fechamento, onde será discutida e explanada a solução
do exercício proposto.
Nesse intervalo entre a abertura e o fechamento, é papel do discente
buscar, por meio de fontes, as informações necessárias para a discussão e resultado
dos problemas. Diante disso, segundo Alcântara (2012), a ansiedade na busca dessas
informações é intensa e constante, e de acordo com a atual circunstância
informacional, existe uma multiplicidade de canais de informação que exige da função
educacional das universidades e das bibliotecas, ações sistemáticas que permitam
aos discentes o desenvolvimento de capacidades, a fim de, assim, percorrerem os
caminhos cada vez mais volumosos, de múltiplas possibilidades, principalmente as
digitais.
Para Abe e Cunha (2011), existe um grande desafio crítico para essas
instituições na atual sociedade da informação, que é permitir o aprendizado a partir
dessa variedade de fontes informacionais, pois a tecnologia, em especial a Internet,
está transformando o ambiente de aprendizagem educacional, mesmo quando a
instituição não dispõe de tanto recurso tecnológico. De acordo com Kuhlthau (1991),
“não se pode perder de vista que o mundo para o qual se está preparando o estudante
é um mundo voltado para a tecnologia". Por esse motivo, a autora destaca que os
educadores precisam preparar os estudantes para o uso inteligente e competente da
informação.

2.1 Alguns conceitos e métodos de aprendizagem

A nossa sociedade tem sofrido drásticas mudanças tecnológicas, culturais,
políticas e sociais, o que vem gerando uma grande necessidade de se reavaliar os
aspectos relativos ao preparo profissional. As Universidades têm um papel desafiador
no que diz respeito a debater o ensino, dando ênfase à aprendizagem e as suas
inferências para as práticas pedagógicas (MAIO; NICOLINI, 2015).
Em função dessas mudanças questiona-se a forma de preparação do
discente durante sua aprendizagem para o mercado de trabalho, de forma a exigir um
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profissional multifuncional que venha a atender as demandas do mercado competitivo.
Cavalcante e Bonalumi (2014), dizem que para atender às demandas provenientes da
Sociedade da Informação, as escolas e universidades precisariam modificar suas
metodologias de ensino centradas no professor para metodologias centradas no
aluno. Metodologias como estas, destacam o aprendizado ao longo da vida,
mostrando ao discente não somente o que é, mas, como é, através de práticas,
projetos e pesquisas.
Para Gil (1994), no parâmetro da educação, a aprendizagem se define
como a forma de adquirir conhecimento e desenvolvimento de competências e
atitudes que tem como efeito, a experiência. De uma forma geral, ela é vista como um
método intenso de estruturação de conhecimento vivenciado pelo ser humano e
assimilado em sua estrutura cognitiva.
Já para Nicolodi (2013), a definição para aprendizagem se resume em um
método onde a aquisição do conhecimento se desenvolve por meio, também, de
experiência e cita ainda que a aparição de tal desenvolvimento se diferencia entre os
seres humanos, uma vez que cada pessoa possui um artifício e uma forma particular
para expandir seu conhecimento. Ele relata que a identificação dos diversos estilos
de aprendizagem pode se tornar um diferencial na absorção desse processo de
assimilar conhecimentos. Assim, o estilo de aprendizagem não é determinado pelo
que a pessoa aprende, mas pelo comportamento revelado para desenvolver o seu
método particular.
Suplementar a esse ponto de vista, Rodrigues Correia e Moura Júnior
(2017), apontam que os conceitos mais modernos de aprendizagem envolvem adquirir
mais conhecimento por meio de aplicação de fatos ou procedimentos, memorização
e reprodução de informações que são diferenciados em cada indivíduo, e que os
fazem transformar-se como pessoa. Esse tipo de técnica permite maior interação do
discente, estimulando-o e eliminando o sentimento de desinteresse e desvalorização
dentro da sala de aula.
Na busca por ensinar de um modo que satisfaça a todos, Colenci (2011)
destaca que as críticas ao modelo tradicional de ensino crescem a cada dia, devido a
sua limitada adequação às necessidades dos educandos e da sociedade. Muitas
vezes o processo de ensino é massificado, tratando a todos como iguais. Portanto,
torna-se necessário que tal processo de transmissão de ensino/aprendizagem seja
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mais eficiente e eficaz, sendo destacada a relevância em considerar os estilos de
aprendizagem no ambiente educacional.
Complementando a ideia do último autor, Lopes (2002) ressalta que os
conceitos de estilos de aprendizado vêm obtendo gradativa atenção dos professores
universitários, onde estes fornecem uma caracterização de maneira satisfatória e
estável para planejar táticas pedagógicas mais efetivas em relação às necessidades
dos educandos, e fornecem melhores oportunidades de aprendizado, dando assim,
um novo sentido ao ensino.
Vê-se, portanto, nas considerações dos autores acima que existem
diferentes formas de encontrar a aprendizagem, mediante diferentes pontos de vista
que induzem a criação de novos diálogos entre os conceitos citados, contribuindo para
variados caminhos que levam ao aprender onde os alunos podem e devem
desenvolver suas habilidades alinhadas a cada tipo de estilo de aprendizagem.
O processo de ensino, principalmente no modelo universitário, é complexo
e os estilos de aprendizagem participam diretamente dele e não se limitam apenas à
obtenção de respostas ou mesmo de conhecimentos, mas envolvem inúmeras
variáveis que se combinam de diferentes formas e estão sujeitas à influência de
fatores externos, internos, individuais e sociais (LOPES, 2002). Assim, a didática de
ensino na graduação vai muito além de um professor que possui domínio da disciplina
a ser lecionada, mas, precisa possuir um tipo de pedagogia que transmita
conhecimento, de uma forma clara para a melhor obtenção de conteúdo por parte do
discente.
Segundo Silva (2006), os métodos de aprendizagem estão associados à
forma individual de adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes por meio da
experiência ou anos de estudo e tais aspectos, seriam como um subconjunto dos
estilos cognitivos. As teorias de métodos de aprendizagem consideram os diferentes
estilos cognitivos como resultados da hereditariedade (código genético), educação,
personalidade e da adaptação do indivíduo às demandas do ambiente.
Jacobsohn (2003), alerta que os estilos de aprendizagem podem mudar ao
longo do tempo, em função da maturidade do indivíduo. É a intensidade de como cada
pessoa aprende, de forma diferente das outras, que faz com que determinados
métodos sejam efetivos para certo público, enquanto não o é para outro. E quanto
mais forte for determinada preferência, mais importante será atendê-la, para se obter
maior eficácia no processo de ensino e aprendizagem.
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O processo de aprender, mesmo visto de diferentes perspectivas, pelos
diferentes autores citados, necessita da aquisição de conhecimento, habilidades,
atitudes e valores que são possibilitados através do estudo, do ensino ou da
experiência. É indispensável durante esse processo, a construção da mudança
estável de comportamento como resultado dessa experiência, mudança essa, vista
de forma acentuada quando há a assertiva de escolha dos métodos de aprendizagem
que satisfaça as necessidades individuais dos cada discente, dando-lhes maiores
ganhos de aprendizado.

2.2 A necessidade e o uso da busca de informação na universidade

Estudar o comportamento informacional é um dos campos de investigação
da Ciência da Informação, que de maneira generalizada, tem em vista reconhecer os
motivos que originam a necessidade de informação, os passos do processo de busca,
os elementos que influenciam este comportamento e por último, para qual finalidade
o usuário utiliza a informação obtida (CASARIN; OLIVEIRA, 2012). A necessidade da
informação, muitas vezes, deriva de situações associadas às tarefas profissionais de
cada um ou às atividades estudantis de cada indivíduo.
A conflitante relação entre universidade e discentes ocorre em uma
atmosfera de inter-relações em constante estado de transformação, e assim, neste
contexto, Silva e Almeida (2013) citam que o valor da busca pela informação é
determinante para que a universidade possa prever, compreender e responder às
mudanças ambientais, no sentido de alcançar e manter a sua função de instituição
social, principalmente para com os alunos. Além do que, a interação ensinar/aprender
da universidade para com seus discentes é impulsionada pela informação e pela
busca dela, que pode ser encontrada em diferentes ambientes, quantidades e
diversidades. Assim, os autores citam a importância de mostrar o valor e a relação da
informação para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão
dentro da instituição, e a necessidade da gestão da informação, numa perspectiva que
possa assimilar alterações informacional, institucional e social.
Figueiredo (1994), citou em uma de suas escritas que, estudar os serviços
e fontes de informações das universidades, incide em compreender o uso e
necessidade dessa informação. Para tal, torna-se importante descrever os estudos
dos discentes, principalmente no âmbito das bibliotecas. Nota-se, desta forma, que o
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assunto em questão é pauta de discussão há bastante tempo e que, ainda assim, é
tema atual e discutido no âmbito da Ciência da Informação.
Fontes de informação são recursos que tem por objetivo atender, de forma
prática, às demandas de quem as usa, conforme mencionado por Alves e Santos
(2018) e como exemplo, podemos citar: bibliotecas digitais, bases de dados, portal de
periódicos, catálogos, entre outras.
A dedicação aos estudos dessas fontes informacionais tem contribuído
para o progresso de uma gama de serviços das bibliotecas universitárias, já que
possibilitam o reconhecimento das necessidades dos alunos e fornecem contribuições
para o planejamento de produtos e serviços mais ajustados à universidade, uma vez
que, as demandas aos serviços de bibliotecas não anunciam na sua totalidade de que
os usuários carecem (BARRET, 2005). É importante enfatizar que a biblioteca,
geralmente, é um dos locais mais requeridos no ambiente universitário para a busca
de informações e estimular o discente na sua capacidade de identificar a
potencialidade de seus recursos informacionais é essencial para o bom andamento
desse processo. Para isso, as bibliotecas contam com treinamentos, que se
constituem de programas de estudos de usuários, modelados a partir das
necessidades detectadas.
Todo indivíduo que necessita da informação para a realização de suas
atividades é denominado, por Sanz Casado (1994), de usuário da informação, mas,
em determinado momento da vida, qualquer sujeito pode e será usuário da
informação, visto que, a necessidade de busca por ela, surge constantemente no dia
a dia das pessoas, sendo assim, é apropriado o estudo de usuários para que se
entenda cada vez mais onde se encontra a dificuldade em administrar a informação,
objetivando sempre um sujeito auto suficiente na busca e administração da mesma.
Lancaster (1996), categorizou que necessidades e demandas nos serviços
de informações constituem-se como situações distintas e listou fatores como: o
tamanho da população a ser servida; o nível educacional da população a ser servida;
a acessibilidade física, intelectual e psicológica do serviço de informação; a
experiência do usuário com o serviço; a rapidez do serviço; entre outros, como
elementos importantes e que influenciam significativamente nos pontos de
necessidades e demandas. Em trabalhos posteriores, o autor também apoiava a
hipótese de que seria inevitável a mudança das publicações impressas para uma
sociedade mais tecnológica e informatizada. De acordo com essa ideia foi que
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Lancaster visualizou que a biblioteca, como uma instituição física, poderia vir a se
tornar ultrapassada. Ele enxergou que a frequência de visitas a esse departamento
diminuiria, na medida em que as buscas eletrônicas ganhassem importância e os
computadores se tornassem itens básicos e habituais nas empresas e nos domicílios
(ARAÚJO et al., 2009). Ressalte-se, entretanto, que são as bibliotecas que alimentam
as bases de informação para que os usuários consigam realizar suas buscas e, além
disso, muitos usuários ainda não têm os recursos tecnológicos necessários para
acompanhar toda essa evolução, fazendo da biblioteca seu principal ambiente para
acesso à Internet.
Durante todo o tempo, as bibliotecas passaram por modificações e os
impactos tecnológicos vêm mostrando, na atualidade, não ser um novo fator para
essas mudanças. Para Suaiden (2000), no passado essas organizações eram
constituídas por materiais mais pesados e grandes, livros robustos com muitas
páginas e possuía sua administração nas mãos de membros da igreja. Passado um
certo tempo, esse cenário arcaico cedeu lugar a uma biblioteca fornecedora de
informação em diferentes formatos, podendo ser acessada por qualquer pessoa. O
autor fala ainda que no presente momento, a inserção dos recursos tecnológicos
surgiu para somar, convertendo os materiais físicos para a realidade virtual facilitando
o desenvolvimento da informação. Assim, temos uma biblioteca não obsoleta, mas
sim automatizada.
Segundo Morigi e Pavan (2004), a utilização das tecnologias em bibliotecas
universitárias trouxe também novas sociabilidades, além do mais, observou-se que
essas bibliotecas universitárias ainda mantêm familiaridade com os aspectos
tradicionais, adicionados aos novos suportes eletrônicos. Dessa forma, a execução
habitual do bibliotecário não se modifica radicalmente com a utilização das modernas
tecnologias. De acordo com os mesmos autores, os bibliotecários entendem que a
aplicação das tecnologias torna os usuários mais autônomos, sem substituir
inteiramente o processo de interação tradicional entre bibliotecários e usuários.
Tais inserções tecnológicas, trazem como resultado favorecer os seres
humanos a despertarem intrinsecamente a necessidade de buscar a informação,
gerando um comportamento que sofre interferências de fatores emocionais, cognitivos
e situacionais (CHOO; ROCHA, 2003).
Os termos como Internet, multimídia, virtual, cibernética, tecnologias da
informação entre outros, surgem repetidamente no processo educacional, como
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resultado das premeditadas transformações econômicas, políticas e sociais, que
foram determinantes com a progressiva inserção da tecnologia no cotidiano (OTTO,
2016).
Essa transformação na construção tradicional na busca da informação tem
como uma das causas, acompanhar essas mudanças sociais e tecnológicas, levando
em conta a adaptação do novo comportamento do usuário que vem se modificando
diante da inserção dessas tecnologias, assim sendo, o profissional da informação
deve passar a refletir a respeito dessa modernização e rever o seu papel como
mediador da informação, facilitando a ansiedade de quem os procura (AGUERO,
2008).
Para Soares e Sousa (2014), todo esse processo de busca é inquieto e
causa no sujeito, sentimentos de incerteza que devem ser trocados por sentimentos
como confiança, otimismo e clareza. De acordo com o modelo de comportamento do
usuário “Sense-Making” descrito por Brenda Dervin (1983), e que busca analisar os
aspectos fundamentais intrínsecos na interação entre seres humanos e tecnologia, a
informação é tida como a construção do sujeito com base em suas experiências
culturais, sociais, econômicas e políticas, onde a vivência de sua busca é repleta de
sentimentos e emoções como: confusões, angústias, desordens, entre outros.
Fazendo uma comparação entre a metodologia de Dervin com as
Metodologias Ativas, a presença desses mesmos sentimentos é notada por parte dos
discentes a medida em que eles são os responsáveis pelo gerenciamento de seu
aprendizado. Em uma abordagem de ensino que é fortemente centrada no estudante,
o aluno acaba vivenciando suas próprias emoções, bem como a de seus colegas,
visto que, o ambiente de debate é composto por um grupo composto por discentes e
o tutor (BENTO et al., 2017). Dentro do enfoque PBL o tutor tem também o papel de
avaliar o discente quanto à atitude, comunicação, responsabilidade, habilidade e
capacidade de autoavaliação (LUNA; BERNARDES, 2016). Além dos aspectos já
citados, particularidades como a personalidade, fragilidades, capacidades de
adaptação ou não com o grupo formado são possíveis estímulos geradores dos tais
sentimentos.
Ainda sobre Soares e Sousa (2014), a autora relata que o fator cognitivo,
descrito por Dervin (1992), é tido como um processo de preencher um gap (vazio)
relativo ao conhecimento, como descrito anteriormente. A perspectiva do meio
profissional/social em que os discentes estão inseridos pode limitar ou ampliar o
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comportamento de busca de informação, sendo que, a identificação de fontes pode
também ser limitada, dependendo da qualidade e estrutura informacional prestadas
pela organização.
A pesquisadora Dervin não foi a única a criar modelos que objetivaram
estudar o comportamento de busca da informação pelo usuário. Outros autores com
diferentes posicionamentos lançaram modelos, como por exemplo: O State of
Knowledge (ASK), Valor Agregado de Taylor, Modelo de Ellis, Information Search
Process (ISP), Modelo de Wilson e Modelo Integrativo de Choo, foram, muitas vezes,
analisados por pesquisadores objetivando a identificação de semelhanças e
diferenças, mas, consideram que todos eles descrevem a trajetória percorrida no
processo de identificação das necessidades, busca e uso da informação por parte do
usuário (FURTADO; ALCARÁ, 2015)
O uso da informação se dá como uma forma de utilização de respostas às
quais servem tanto para responder a uma questão, solucionar um problema ou tomar
uma decisão, alterando o conhecimento original. Todo esse processo depende da
expectativa do grupo a que se pertence, podendo promover sensações de satisfação,
confiança, decepção ou frustração (CHOO; ROCHA, 2003).
O homem moderno está muito vulnerável a uma avalanche de informações
que chega constantemente, de uma maneira rápida, pelos mais diferentes meios de
comunicação, onde a absorção dessas informações precisa acontecer da forma mais
proveitosa possível no menor prazo de tempo, onde o resultado disso é essa mistura
de sensações emocionais (ALVES; SANTOS, 2018).
Analisando esse aspecto, é necessário que o homem tenha habilidades e
competências para buscar, avaliar e usar a informação de forma sábia, tranquila e
responsável, principalmente na tomada de decisões e resolução de problemas,
contribuindo, desta forma, para a competência em informação.

2.3 Competência em informação na universidade

Vivencia-se uma época em que, segundo Takahashi (2002, p. 16), "a
informação flui em quantidades inimagináveis" e a tecnologia avança cada vez mais
continuamente e tais aspectos requerem, da sociedade, a capacidade para o uso
apropriado dos recursos informacionais disponíveis, bem como a apropriação da
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informação, que nada mais é que a habilidade em utilizar adequadamente as diversas
fontes existentes. Essa habilidade de uso é chamada competência em informação.
Inicialmente usada nos Estados Unidos, competência em informação
(Information Literacy) é uma palavra bastante utilizada para intitular as práticas ligadas
ao uso da informação e, tal palavra, foi bastante consumida pela classe bibliotecária
americana. Hoje em dia, o termo incorpora-se de forma enérgica na linguagem dos
bibliotecários americanos, sendo pauta gradativa de interesse por parte de diversos
bibliotecários de todo o mundo (BRUCE, 1998).
O responsável por expressar o termo “information literacy” pela primeira
vez no mundo foi o advogado americano chamado Paul Zurkowski (1974, p.1; 6), onde
o citou em um relatório que possui o título: The information service environment
relationships and priorities. Nas primeiras linhas de seu texto, Zurkowski já manifesta
sua preferência pela denominação do termo “information literacy” quando usa o título
“The goal: achieving information literacy” (REIS, 2016).
Como o termo foi extremamente utilizado por diversos autores,
bibliotecários, pesquisadores de todo mundo, ele acabou dispondo de diferentes
significados e obtendo diferentes definições referentes ao seu uso. Assim, para Brum
(2018), a palavra competência em informação surgiu a partir da necessidade de
controlar a produção de material informacional e os trabalhadores da informação. O
autor ainda diz que: “já que nos encontramos em uma era em que o poder é feito pela
informação, reconhecer valores e competências em informação de cada indivíduo se
torna essencial para a gestão de qualificação”.
Já Belluzzo (2008,) defende que o termo competência em informação pode
ser interpretado sob diversos pontos de vista, da mesma maneira que é necessário
entendê-lo a partir de duas dimensões:
[...] a primeira, um domínio de saberes e habilidades de diversas naturezas
que permitem a intervenção prática na realidade e, a segunda, uma visão
crítica do alcance das ações e o compromisso com as necessidades mais
concretas que emergem e caracterizam o atual contexto social [...]
(BELLUZZO, 2008, p. 13).

O conceito de competência em informação nasceu em um mundo voltado
ao trabalho, ambientalmente laboral e somente depois foi sendo integrado ao mundo
acadêmico. Entende-se como competência, um agrupamento de habilidades,
conhecimentos e ações necessários para um determinado ambiente, citou Ferrés e
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Piscitelli (2012). Com tanta informação chegando continuamente, a sociedade
contemporânea desencadeou uma necessidade imediata de adquirir, de forma
instantânea, informações que fossem precisas e atualizadas. Como resultado dessa
circunstância, surgiram diversas bases geradoras de informações que precisaram ser
administradas de forma específica e responsável, fazendo assim surgir a definição do
que é a competência em informação (WERTHEIN, 2000).
Zurkowski (1974), antes de emitir pela primeira vez a palavra “Information
Literacy”, já apontava discretamente a competência em informação como uma
alternativa para as pessoas aplicarem os recursos informacionais em suas vidas em
geral, em seu trabalho, estudos, ou seja, cotidianamente. Posteriormente, um relatório
da American Library Association – ALA imprime considerável evolução ao conceito de
competência em informação ao definir que:
Para ser competente em informação uma pessoa deve ser capaz de
reconhecer quando a informação é necessária e ter habilidade para localizar,
avaliar e usar efetivamente a informação [...] por fim, pessoas competentes
em informação são aquelas que aprenderam a aprender (ALA,1989, tradução
nossa, p. 1).

Para Assmann (2000), esse crescimento informacional incessante acaba
clamando por uma informação que seja transformada em aprendizado e
conhecimento, também de forma incessante. Tal autor (2000, p. 9), cita que existe
significância da manifestação de um amplo e frequente processo de aprendizagem e
acrescenta que “é imprescindível promover o acesso universal à info-alfabetização e
à info- competência”. Desta forma, a competência em informação engloba desde os
processos de busca da informação para a construção do conhecimento através das
aptidões em tecnologia da informação, até o aprendizado de maneira independente,
por intermédio da comunicação social dos sujeitos.
Os primeiros contatos para o desenvolvimento da competência em
informação no ser humano, são inseridos no decorrer das fases de desenvolvimento
que ele percorre e precisam estar associadas à sua evolução cognitiva. De início, essa
familiaridade da criança com a informação foi assim chamada de letramento
informacional ou a mais conhecida, alfabetização (GASQUE, 2012). De acordo com
Campello (2003), há uma importância significativa em elaborar tal processo nos
primeiros contatos com a escola, já que ela contempla atividades informacionais
direcionadas ao público infantil. O autor relata que inserir a criança ao contato escolar
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é o estágio crucial para desenvolvimento de habilidades e comportamentos que vão
acompanhar o indivíduo durante toda a sua vida, influenciando na aquisição de
aptidões ou gostos, como por exemplo, o interesse por leituras ou habilidades com
computadores.
No Brasil, o termo “competência em informação” foi usado pela primeira
vez por Caregnato (2000, p. 50), e foi o próprio autor que o interpretou como
“alfabetização informacional” dissertando um texto que recomendava o aumento do
conceito de estudo de usuários e destacava a necessidade de que as bibliotecas
universitárias se organizassem de forma a oferecer novas possibilidades de
desenvolver nos alunos habilidades informacionais necessárias para a comunicação
e interação no ambiente digital. Tal autor, diz que o acolhimento dessa nova
construção, faz com que as bibliotecas deixem de ofertar uma orientação comum em
sua atribuição e permita o crescimento das capacidades informacionais em seus
usuários. Essa necessidade se tornou tão visível que muitas universidades têm
aceitado

nas

grades

curriculares

de

seus

cursos,

sugestões

educativas

fundamentadas em competências básicas e essenciais necessárias à formação de
um determinado profissional da informação.
Tendo como base esse cenário, o profissional da informação acaba
conduzindo toda a responsabilidade quanto a fornecer um trabalho qualificado diante
da inserção tecnológica, dessa forma, o processo de competência em informação se
torna diretamente atrelado à sua atividade com o intuito de contribuir para uma postura
sempre ativa, incentivadora e inovadora desse especialista, frente a sua atuação junto
aos usuários.
Rocha (2008), relata que o profissional da informação é um dos principais
responsáveis pela seleção e transmissão da informação com qualidade ao usuário,
que, na maior parte das vezes, não sabe a distinção do que é informação e do que é
uma mensagem inútil, até mesmo pelo motivo de não possuir habilidades para isso.
A todo momento, a informação deteve sua função de evidência na
sociedade, mas apenas com suas inúmeras possibilidades de uso e de tecnologias
gradativos é que se pode notar maior valorização do profissional da informação. Esse,
surge caracterizado como aquele capaz de ir além da busca da informação, mas
também capaz de deixar pronto o usuário para essa grande jornada que é trabalhar a
informação (PERES, 2011).

34

O bibliotecário é o profissional da informação que tem ganhado bastante
destaque no Brasil. Ele tem sido o responsável pela inserção de uma diversidade de
cursos de biblioteconomia ofertados pelas universidades, contendo uma qualificada
grade de disciplinas, no intuito de formar um profissional atualizado, dinâmico e que
possua a capacidade de encarar tais dificuldades que a sociedade vem impondo
(MATA, 2014).
Dando seguimento ao pensamento acima, Martins e Karpinski (2018), citam
que existe um desafio muito grande dentro das universidades, que é inserir esse
profissional em um processo educativo por meio de uma atuação dialogada com
professores e demais profissionais da educação. Além disso, o bibliotecário pode ser
chamado a atuar em programas de habilidades e competências informativas que
permitam o aprendizado do aluno, onde estes possam se apropriar da informação.
Corroborando tal aspecto, Belluzzo (2008), cita que é de extrema
importância a interação professor/bibliotecário já que a educação necessita de
indivíduos competentes em informação e afirma que a competência em informação
deve ser tratada e entendida como algo complexo, pois envolve desde o conceito de
informação até as demandas informacionais da sociedade.
A realidade atual das universidades, tem se caracterizado por
transformações tecnológicas, culturais e científicas muito rápidas, o que vem exigindo
dos profissionais, capacitações e habilidades de formação continuada, bibliotecários
sintonizados com a dinâmica da informação e capazes de agirem como mediadores
no acesso às suas fontes, bem como prontos para atuarem também como educadores
(SANTOS, 2015).
Ponjuán Dante (2000), conceitua que o bibliotecário é aquele profissional
que está entrelaçado de forma intensa em qualquer estágio do ciclo de vida da
informação e, portanto, precisa ser capaz de atuar eficiente e eficazmente em tudo
que se conecta com o manejo da informação, em organizações de qualquer tipo ou
em unidades especializadas de informação.
A competência e a mediação da informação andam de mãos dadas no
processo de educação do usuário. De acordo com Farias G. e Farias M. (2019), a
mediação é uma palavra que, na Ciência da Informação, necessita de uma
comunicação comum entre o usuário e o bibliotecário para que a interação entre os
dois seja possível. As autoras dizem que:
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[...] a prática da mediação requer a interferência do profissional mediador no
processo de aquisição da informação visando à apropriação dela para
possibilitar a construção do conhecimento (FARIAS; FARIAS, 2019, p. 39).

Apropriar-se da informação e possuir as habilidades responsáveis pela
criação da competência da informação, depende da participação ativa do usuário e de
sua própria vontade para que seus conhecimentos e habilidades aconteçam, diferente
da mediação, que necessita da ação constante do profissional. É assim que acontece
a ação do mediador. Ao educar o usuário, o indivíduo sofre uma interferência de
mediação da informação, desenvolve habilidades, competências e conhecimento
evoluindo seu senso crítico, mantendo-se informado (FEITOZA, 2019).
Para Belluzzo et al., (2014), a mediação da informação é inerente à
competência da informação já que o processo de mediação envolve a evolução e
aperfeiçoamento dos comportamentos relativos à busca, recuperação, avaliação e
disseminação da informação. Os mesmos autores citam que
[...] competências e habilidades em informação não significam moldar a
pessoa para a sociedade, mas sim, mostrar que a partir de todo este novo
conhecimento que lhe foi atribuído a partir da mediação da informação, há a
possibilidade de tornar-se um cidadão que reflete sobre a sociedade em que
vive, que reivindica direitos e sabe exercer sua cidadania (BELLUZZO et al.,
2014).

Levando em consideração que o bibliotecário possui competências
específicas para atuar como intermediário da informação, o papel do bibliotecário
torna-se mais evidente, e dessa forma, os profissionais que atuam em instituições
como universidades precisam elaborar ações para o desenvolvimento de habilidades
nos usos da informação, contribuindo para a melhoria das capacidades de leitura dos
seus usuários (RASTELI; CAVALCANTE, 2013). Tal profissional precisa demonstrar
essa competência em informação enquanto facilitador da aprendizagem e facilitador
da informação, por isso é essencial que esse profissional participe ativamente do
processo de aprendizagem.
A competência em informação e mediação da informação, são elementos
que estão diretamente ligados e trazem juntos uma situação favorável na aquisição
de uma atividade bem-sucedida no conhecimento informacional, já que o usuário em
geral, não é especialista em informação, contexto que será abordado mais à frente,
dentro dessa pesquisa. Baseado nesse aspecto, um outro elemento chamado de
“estudo de usuário” surge através das ações e programas desempenhados pelas
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bibliotecas para estimular as instituições educacionais, assim como, orientar seus
usuários a caminharem no universo informacional que se encontra cada vez mais
enigmático. A competência em informação com foco nos usuários tem como proposta
capacitar as pessoas a enfrentarem melhor o grande volume de informações e
manusear a variedade de mídia onde estas informações são propagadas.

2.4 O usuário da informação na universidade

A informação é atualmente classificada, de acordo com Amaral (1994),
como um instrumento primordial para as organizações. Porém, isso não quer dizer
que a informação seja uma inovação, até porque ela faz parte do eixo de qualquer
instituição, mas, para o autor, quer dizer que somente nos últimos tempos é que sua
importância real foi reconhecida. O seu reconhecimento como uma solução significa
que esta terá que ser administrada como tal, que será necessária a existência de uma
estrutura capaz de assegurar que a informação esteja disponível no momento, na
forma e na quantidade desejável para os seus consumidores, ou seja, que ela tenha
qualidade (MORAES; TERENCE; ESCRIVÃO FILHO, 2004).
As universidades, especificamente as do Brasil, possuem um papel
importante no que se refere ao desenvolvimento social, político e tecnológico do país.
Por meio do conhecimento por elas construído, essas organizações preparam e
estruturam ações para com a sociedade. É através da transferência da informação,
que o conhecimento pode ser permeado dentro e fora das universidades, entre seu
público-alvo e transferido para o povo (DIAS, 2016).
A universalidade contemporânea, mais do que em qualquer época
passada, gerou uma sociedade com numerosos mecanismos de composição e
propagação

do

armazenamento,

conhecimento,
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a

necessidade
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de
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e
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Com o surgimento de novas formas colaborativas de produção, o uso
intensivo de informação e a criação de conhecimento tornou-se valioso. De acordo
com Dziekaniak e Rover (2011), a informação é considerada como a matéria prima
para o desenvolvimento do conhecimento, ou seja, eles não são sinônimos. Eles falam
também que, o conhecimento vem a ser o valor acompanhante à informação, é o uso
dela que gera o conhecimento e esse diferencial é o que culminará na tomada de
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decisões acertadas, no saber fazer. Dessa forma, informação e conhecimento
convertem-se em um recurso poderoso no ambiente competitivo das organizações e
fazem parte da dinâmica da sociedade da informação;
Na chamada sociedade da informação, ou sociedade do conhecimento
como muitos conhecem, o aparecimento da World Wide Web – WEB, transformou-se
num condutor dos mais diversos tipos de informação, permitindo trocas cada vez mais
rápidas (SARLO (2014).
A qualidade de comunicação com os meios digitais, a habilidade de lidar
com eles e a segurança de seu conteúdo são pontos que atravessam a concepção do
diálogo da presente sociedade com o crescimento e a intensificação do conhecimento,
assim como provoca a discussão sobre os aspectos econômicos e sociais
transformados por esse meio. Assim, Nicolau e Santos (2012), explanaram que as
tecnologias foram fundamentais na modificação da vida social ao ponto de os usuários
poderem acessar, manipular ou transformar a informação quando esses estão diante
de um ambiente digital.
Os termos são diferenciados, mas sociedade da informação ou sociedade
do conhecimento possuem o objetivo de identificar e entender o alcance das
modificações sociais com o advento da sociedade pós-industrial, a partir do século
XX, quando a tecnologia permitiu o acesso mais rápido à informação. Essa variação
de termos é apontada por Naisbitt e Aburdene (2000), como uma ampla diversidade
de conceitos utilizados para caracterizar a nova sociedade, ou uma megatendência,
que nada mais é do que mudanças, sejam sociais, econômicas, políticas ou
tecnológicas, que se formam lentamente e nos influenciam por algum tempo.
Vilaça e Araújo (2016), confirmam tal afirmação quando citam que embora
não exista um conceito exigente sobre o termo sociedade da informação, percebe-se
que o seu significado está associado ao momento de transformações pelo qual
passam as sociedades contemporâneas, onde a informação e suas tecnologias e
comunicações assumem relevância no novo padrão de produção capitalista. Dessa
maneira, as tecnologias da atualidade caminham dentro da sociedade por locais como
hospitais, escolas, universidades, dentre tantos outros, fazendo com que as TIC
(Tecnologias de Informação e Comunicação) se tornem mais evidentes na sociedade
atual.
Com uma especificidade particular, as instituições universitárias possuem
em seus currículos, o ensino, a pesquisa e a extensão que formam um tripé como a
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base essencial para que o ensino superior trabalhe suas funções socioeducacionais
de forma indissociada, ou seja, de forma equivalente. Conforme Lobato et al. (2012),
dentro dessa perspectiva, o ensino surge como as atividades voltadas para os alunos,
na forma da disseminação pedagógica e interativa dentro da sala de aula ou nas
demais dependências, como a biblioteca, por exemplo. Em seguida tem-se a pesquisa
que se constitui de práticas e atividades desenvolvidas com o propósito de fomentar
a pesquisa dentro das universidades, onde a produção acadêmica é o seu principal
produto. Por último a extensão que objetiva criar uma intimidade entre a comunidade
e a universidade, visando uma troca de conhecimentos e reafirmando seu
compromisso social.
Dessa forma, as universidades acabam por deter o poder do conhecimento
como o fator que impulsiona o seu sucesso, assim, a informação surge nesse contexto
como a principal exigência no processo de ensino/aprendizagem, logo, se torna um
componente relevante na formação de profissionais capacitados que estarão prontos
a suprirem as demandas do mercado de trabalho.
Levando em consideração que a informação vem sofrendo um crescimento
exponencial com o desenvolvimento das tecnologias, Tavares (2005) mostra que,
aliado

a esse

contexto,

o

aumento dessas informações disponibilizadas,

principalmente na Internet, vem afetando o comportamento de busca dos usuários,
gerando neles uma inevitável necessidade de se familiarizar com a busca eficaz da
informação nesse processo.
Com o mesmo pensamento, Giopato (2004), disserta que as necessidades
informacionais dos indivíduos estão se intensificando diante do volume de dados ao
alcance deles e que a aplicação de meios de comunicação mais eficientes,
principalmente o online, possibilita a exploração maior de informação. Essa nova
realidade evidencia ainda mais a função a ser desempenhada dentro das bibliotecas,
fazendo com que bibliotecários passem a atuar como intermediários no acesso à
informação dos usuários.
Bibliotecários americanos começaram a explorar novas maneiras de
atender a seus usuários e as suas necessidades informacionais, a partir do
surgimento da Internet, uma vez que o aumento na complexidade de buscar,
recuperar e usar informações começou a existir. Como resultado disso, a prática da
educação de usuário executada nas bibliotecas já não conseguia atender às
demandas informacionais dos usuários. Nesse aspecto, caberia o estudo de usuário
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para traçar um perfil dos mesmos, oferecendo à unidade de informação a
possibilidade de atender as reais necessidades informacionais deles (CAMPELLO,
2003).
Campello (2009), explica que mesmo que a tarefa de administrar a
informação vinda por parte dos bibliotecários esteja sendo compreendida no Brasil
desde meados dos anos 60, ela não é, de fato, aplicada por eles. Para que esse
profissional deixe de ser visualizado apenas como um organizador bibliográfico,
precisa assumir uma postura ativa com relação a sua função educativa e pedagógica
para com os usuários.
Se o usuário da informação é aquele sujeito que necessita de informação
para expandir suas atividades, assim, todo ser humano se tornará um usuário da
informação pelo fato dela ser indispensável para suas atividades, sejam elas pessoais
ou profissionais. Inúmeras são as definições, teorias, métodos, campo e estudiosos
que cuidam do usuário da informação e essa atenção particular percorre vários
caminhos científicos e tecnológicos (SANZ CASADO, 1994).
Em concordância com tal autor, Coutinho e Lisbôa (2011), dizem que
dentro da sociedade da informação, todo indivíduo, seja ele instruído ou não, é, no
mínimo, um usuário em potencial da informação e todas as dificuldades para buscála ou para usar as tecnologias relativas a ela, constituem-se em barreiras que devem
ser superadas para que se consolide o acesso e a usabilidade. Não basta o acesso
ao documento ou ao sistema: o importante é o acesso ao conteúdo da informação.
Ao levar esse pensamento para dentro do sistema acadêmico, tem-se uma
biblioteca universitária responsável por administrar a informação e, a partir da inclusão
de ações, esse setor poderá fazer a coleta, tratamento, disseminação e recuperação
da informação, tanto de forma presencial, como remota. Para Silva et al. (2017), é
neste espaço que deve partir o embasamento científico necessário para o pleno
funcionamento da universidade.
Santos (2012), propõe que a biblioteca universitária conectada às novas
tecnologias, se torna responsável pela integração usuários/fontes de informação,
reforçando o desenvolvimento dos cidadãos. As tecnologias permitem o acesso ao
conhecimento e a biblioteca foca nas ações e nas ferramentas que permitam localizar,
filtrar e organizar as informações que sejam úteis a quem as usa. Contudo, para que
tenha êxito nestes segmentos, essa unidade deve centrar sua atuação nas diferentes
modalidades de frequentadores presentes no contexto acadêmico, como por exemplo,
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discentes, docentes, técnicos, funcionários ou até mesmo a comunidade, levando em
conta as particularidades de cada um. Dessa maneira, é importante frisar que todas
as ações planejadas e executadas devem ter o “cliente” (grifo nosso) como o centro
das atenções.
É importante que neste processo exista interação, principalmente entre o
bibliotecário e professor, entre biblioteca e universidade para que a mediação de fato
aconteça. A postura ativa, alcançada por meio das funções educativa e pedagógica,
pode ser demonstrada através da cooperação bibliotecário/professor na elaboração
de projetos de aprendizagem que estejam de acordo com as diretrizes pedagógicas
da escola a qual provavelmente visa ao desenvolvimento das competências
informacionais dos aprendizes (CAVALCANTE; BONALUMI, 2014).
As quantidades de exigências solicitadas às bibliotecas são muitas e, para
que essas unidades de informação consigam atender seus usuários disponibilizando
produtos e serviços de forma satisfatória, precisam realizar os estudos de usuário
periodicamente, possibilitando o conhecimento aprofundado desta esfera, tornando o
usuário, eixo para o planejamento efetivo da biblioteca universitária e para a conquista
de seus objetivos como atividade de apoio à universidade (MARCELINO, 2009).
O estudo de usuários possuiu seu início associado à Biblioteconomia e
alguns autores conceituam sua origem em meados da década de 60, outros
consideram seu início na década de 50 e existem ainda aqueles que observam que
em meados de 1920 já existia uma preocupação relativa a esse tipo de estudo onde
foram realizadas pesquisas estatísticas em bibliotecas observando-se que sua
relevância concentrava-se nos empréstimos que eram efetuados pelos usuários,
como apontam (SANTOS; RODRIGUES, 2013).
Atualmente, as bibliotecas de todos os tipos fornecem serviços que
predominam a característica do conhecer o seu cliente, principalmente as
universitárias, que graças ao seu papel vem apresentando melhoras gradativas em
sua infraestrutura técnica e administrativa.
Analisar o problema individual do usuário é de suma importância, mas
paralelo a isso, a sensibilidade da identificação de quais informações um indivíduo
quer encontrar e como o sistema de informação pode melhor ser planejado para
satisfazer essas necessidades, deve existir. A sua identificação pode resultar em uma
estrutura capaz de assegurar que a informação esteja disponível em uma estrutura
que seja desejável para os seus consumidores e que tenham qualidade (FERREIRA;
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LEITE, 2003). Assim Figueiredo (1994), diz que os estudos de usuários são
transformados no reconhecimento das necessidades de informação dos indivíduos, e
na visualização se essas necessidades estão sendo supridas adequadamente.
O planejamento de serviços e produtos a serem desenvolvidos dentro da
biblioteca universitária, para Pontes (2013) é fruto da dedicação de conhecimento de
seus alunos, onde, somente através desse conhecimento, de suas áreas de
interesses e demandas referente à informação, a biblioteca poderá desenvolver,
como por exemplo, uma coleção de livros específicos, adotar sistemas de
classificação e organização de catálogos que proporcionem acessibilidade e facilidade
de uso da informação e o mais importante, colaborar em um indivíduo consciente de
suas necessidades informacionais e que sabe como buscar, avaliar, organizar, usar e
produzir informação ética e legal para supri-las, sendo assim apto para a tomada de
decisão e resolução de problemas em uma sociedade cada vez mais mediada pelas
tecnologias da informação e da comunicação.
Para alcançar tal objetivo, o bibliotecário deve estar sempre atualizado em
relação às novas fontes informativas para melhor exercer seu papel de mediador e
querer aprender continuamente. O bibliotecário escolar, por exemplo, deve estar
atento à questão da leitura, uma vez que ao atuar com a mediação de leitura, ele é
responsável por organizar campanhas que incentivem a leitura de diferentes gêneros
literários e planeje atividades que motivem o apreço a diversidade cultural, tais como:
exposições de fotos, pinturas, esculturas; feiras de artesanato; oficinas de música,
saraus musicais e literários etc. (CAVALCANTE; BONALUMI, 2014).
De acordo com Barreto (1994), a informação quando é compreendida de
forma apropriada, vem a gerar conhecimento, transformando o estoque mental de
informações do indivíduo e trazendo melhoramentos ao seu desenvolvimento e ao
desenvolvimento da sociedade em que ele vive. Esse pensamento define muito bem
os frutos da competência em informação, onde, ao analisar uma maneira de extrair
todos os benefícios que ela pode vir a proporcionar ao usuário, alguns pesquisadores
produziram um conjunto de recursos que envolve normas, modelos, indicadores de
desempenho, avaliações, manuais de boas práticas, encontros científicos, programas
e projetos, como forma de orientar o desenvolvimento da competência em informação.
Já que usuários competentes em informação se tornam preparados para
colocar em prática suas habilidades e usar melhor a biblioteca, os estudos de usuários
contaram com as contribuições de diferentes pesquisadores mundo afora e também
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no Brasil, os quais focaram no comportamento de usuários de bibliotecas
(CAMPELLO, 2003). Dando destaque a uma dessas contribuições, nota- se a
pesquisadora, escritora e professora Carol Collie Kuhlthau, que desenvolveu o modelo
de processo de busca de informação Information Search Process (ISP), com vistas à
compreensão do comportamento do usuário, tornando-se um dos trabalhos pioneiros
no que concerne à perspectiva dos usuários durante o processo de busca da
informação. O modelo mencionado será descrito na próxima seção.

2.5 Information Search Process (ISP) por Carol Kuhlthau

A conectividade entre a competência em informação com o conceito de
aprendizagem encontra-se muito presente ao longo do tempo, pois possui o objetivo
de tornar indivíduos autossuficientes na busca da informação e que detenham controle
sobre seu próprio aprendizado. Assim, desde meados dos anos 90, modelos
importantes de competência da informação surgiram com intuito de aprimoramento
nessa área informacional (SANTOS, 2017).
Foi a partir do início dos anos 90, que diversos pesquisadores identificaram
que estudar o usuário da informação traria um alto potencial no que diz respeito a
realização de diagnóstico de bibliotecas, objetivando o planejamento de suas
atividades, bem como a avaliação de suas coleções (ALMEIDA, 2000). Os primeiros
estudos encontravam-se direcionados nas necessidades dos usuários com forte
tendência de pesquisa empírica, e não necessariamente nos documentos em
particular.
O crescente distanciamento dos usuários e uma sucessiva aproximação
das fontes de informação, das bibliotecas e sistemas de informação tiveram grande
destaque nesse momento, transformando os estudos de usuários em ferramentas de
elaboração de diagnóstico para a melhoria dos serviços (FIGUEIREDO, 1994).
Várias foram as contribuições dos pesquisadores empenhados em estudar
o usuário atrelado à informação e Carol Collier Kuhlthau, conhecida como Carol
Kuhlthau, foi uma delas. Pesquisadora, educadora americana e bibliotecária, Carol foi
a responsável por criar no ano de 1991, um modelo de competência em informação
denominado Information Search Process (ISP). O ISP foi definido como um exemplar
de comportamento de busca por informação com propósito de ser empregado, logo
mais adiante, nos alunos universitários (SILVA et al., 2020).
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Kuhlthau, estudou o processo de busca de informação numa perspectiva
construtivista, ressaltando a importância da mediação no processo de ensinar e de
aprender que ocorre por meio da busca e uso da informação (KELLY, 1963 apud
CAMPELLO; ABREU, 2005).
Esses estudos basearam-se em teorias da aprendizagem, especialmente
as de abordagem psicológica, assim como a teoria de George Kelly, em meados da
década de 60, onde auxiliam no entendimento dos aspectos afetivos envolvidos, bem
como na compreensão da maneira como são construídos os conhecimentos, por meio
de um processo ativo e complexo de reconstrução de conhecimentos anteriores
(MOREIRA, 1997).
As pesquisas de Kuhlthau foram baseadas no olhar do comportamento de
usuários, mais especificamente, de alunos de ensino médio que frequentavam a
biblioteca de sua escola para construir trabalhos de pesquisa solicitados pelos
professores. Mesmo sabendo do funcionamento da biblioteca e recebido orientações
sobre as fontes de informação, tais alunos mostravam-se confusos e ansiosos,
expressando sentimentos de negatividade em relação à tarefa, à biblioteca e a eles
próprios, expressando de forma clara suas frustrações, segundo Abe e Cunha (2011).
De acordo com esse cenário, a pesquisadora questionou o motivo que
levava os alunos a terem dificuldade em iniciar o trabalho, os porquês apresentavam
sentimentos confusos sobre a tarefa a ser desenvolvida e demonstravam falta de
confiança na sua habilidade para realizá-la, além de baixa motivação e interesse. Para
responder a essas questões, a pesquisadora realizou uma série de estudos que
confirmaram a dimensão construtivista da aprendizagem através da busca de
informação e propiciaram a construção de um modelo de busca de informação, o
Information Search Process (ISP), composto de seis estágios (SILVA et al., 2020)
Ainda de acordo com Silva et al. (2020), o modelo possuía como proposta,
traçar em seis fases (iniciação, seleção, exploração, formulação, coleta e
apresentação) como operava o sistema de busca por informação dos usuários,
ressaltando, porém, aspectos cognitivos e afetivos relacionados a esse processo, que
até então, não continha o devido cuidado dentro das ações nos estudos de usuários,
principalmente nos Estados Unidos.
Em outras palavras, o método ISP apresenta foco no usuário e analisa os
sentimentos deles nas etapas que compõem o processo de busca da informação. As
seis fases em que ele é dividido procuram investigar o “sentir” do usuário na busca
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por informação, indo desde a sua necessidade até sua satisfação ou não no resultado
obtido.
Para a própria Kuhlthau (2004, p. 52):
A especificação exata da necessidade pode ser impossível para o usuário,
sendo que à medida que ele tem maior compreensão de seu problema pode
ocorrer uma alteração em sua habilidade de representar sua necessidade
para o sistema de informação.

Ao inserir o ISP em determinado estudo, o pesquisador tem a possibilidade
de trabalhar a competência em informação de diversas formas junto aos discentes,
seja dentro das Universidades, durante os tutoriais, nas disciplinas acadêmicas, entre
outros contextos que buscam organizar a desordem causada pela explosão
informacional com vistas a solucionar problemas associados a ela, onde numa
abordagem alternativa, o usuário da informação passa a ser visto como um sujeito
ativo e protagonista no processo de recuperação da informação (TANUS, 2014)
Carol Kuhlthau foi responsável, durante muitos anos, em fazer esse
acompanhamento de alunos face à busca de informação e fez avaliações sobre o
ensino da pesquisa, a partir da biblioteca (ABE, 2009). Seu modelo foi inovador para
área da informação e foi baseado nas teorias construtivistas de Dewey, Kelly, Bruner
e Vygotsky, que de acordo com Alves e Alcará (2014), foi indicado a estudantes com
mais de 12 anos, onde engloba o campo cognitivo e se apresentam os pensamentos
do sujeito em relação à tarefa que deve realizar; o campo emocional, onde se elucidam
os sentimentos que o acompanham na evolução do seu pensamento e por último o
campo físico, que se define nas ações que realizam e nas estratégias que empregam.
Atestando as ideias que o modelo ISP propunha, Choo e Rocha (2003, p.
66) destacam:
[...] a informação e o insight nascem no coração e na mente dos indivíduos,
e que a busca e o uso da informação são um processo dinâmico e
socialmente desordenado que se desdobra em camadas de contingências
cognitivas, emocionais e situacionais.

Para Konkiewitz (2013), os estados cognitivo e emocional ao longo do
processo de busca são bastante satisfatórios, pois eles podem conduzir o usuário para
que aceite ou procure novas informações, também os correlacionam às vivências
anteriores e apontam qual o tipo de sentimento está sendo demonstrado. Esse
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sentimento pode ser de dúvida, aversão, confiança, satisfação, incerteza etc. e
poderão motivar ou não o usuário durante suas investigações para que continuem ou
desistam do processo de busca pela informação.
Silva et al. (2017) diz que a princípio, uma perspectiva tradicional de estudo
de usuário tomava como eixo a ideia de pesquisa com conceitos qualitativos, ou seja,
levava em conta os serviços oferecidos pela unidade de informação, como por
exemplo, a biblioteca. O modelo ISP oferecido por Carol Kuhlthau apresentou a
possibilidade de estudar o usuário para além dos questionários de pesquisas
quantitativas, mas com a visão de conhecê-lo em profundidade, identificando de forma
crucial o seu comportamento em relação à informação, sob os domínios afetivo,
cognitivo e físico.
Os estágios identificados por Kuhlthau (2018) em seu modelo proposto,
possibilitam a condução do usuário a partir do momento exato em que ele consegue
identificar uma falha em sua base de conhecimento. A autora relaciona as fases de
questionamento que surgem por parte dos alunos, como uma experiência em que eles
demandam mais do que uma simples orientação em relação à localização e utilização
das fontes de informação, pois eles necessitam gerar conhecimento, aprender com a
informação que encontraram, assim sendo, um processo de busca por informação é
desencadeado e essa informação encontrada é usada de forma a amparar os
interesses desse usuário.
Furtado e Alcará (2015), falam que os modelos de competência da
informação de Ellis e Dervin são bastante semelhantes por causa das características
relacionadas às atividades de comportamento de busca, características estas que não
foram compartilhadas pelo modelo de Kuhlthau, cujas atividades estão direcionadas
aos estágios das etapas de busca e também de uso da informação. Em relação aos
aspectos que os influenciam, os três modelos estão focados nos cognitivos e o modelo
de Kuhlthau apresenta além, aspectos afetivos, emocionais e físicos.

2.5.1 Fases do ISP: Iniciação, Seleção, Exploração, Formulação, Coleta e
Apresentação.
Abaixo serão descritas as seis etapas do modelo ISP desenvolvido por
Carol Kuhlthau (1996), responsável por estudar os momentos do processo de busca
e uso da informação de estudantes do ensino médio, durante a realização do seu
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Trabalho de Conclusão de Curso, em 1991. A autora definiu um modelo centrado no
indivíduo, levando em consideração os sentimentos, pensamentos e ações que
ocorrem durante o processo (CRESPO, 2005).
a) Iniciação: Aqui se encontra o início da atividade. É nessa etapa que os
discentes despertam para a necessidade da informação para realização de seu
trabalho e sentimentos de incerteza e apreensão começam a surgir. Segundo
Kuhlthau (2018), nesta fase que o usuário busca informação por tópicos de acesso ao
assunto de interesse e por isso se faz necessária a relação do mesmo com um
profissional especializado.
b) Seleção: Essa é a etapa em que os discentes escolhem o tema ou a
linha de pesquisa que preferem trabalhar. Nesta etapa há sentimentos de otimismo,
uma vez que a escolha da linha de trabalho é feita em função da possibilidade de
sucesso, pois sua pesquisa é mais voltada para sua área de interesse e
disponibilidade de acesso à informação.
c) Exploração: Fase em que há a procura exaustiva, a exploração da
informação geral sobre o tópico para definir um foco ou um ponto de vista pessoal. É
um processo de esgotamento, onde o discente busca por informações importantes
referentes à sua área de interesse, porém durante esse processo aumentam as
dúvidas pela quantidade de informações encontradas.
d) Formulação: Durante a fase formulação o usuário diminui suas
incertezas e aumenta o grau de compreensão e confiança, delimitando seu foco de
pesquisa e agregando novas informações, avaliando se a mesma é pertinente ou não
à sua pesquisa. Incide na escolha de uma abordagem específica para seu trabalho e
onde o foco, na maioria das vezes vai surgindo à medida que o trabalho progride.
e) Coleta de informação: nessa fase o aluno usa o sistema de informação
com mais intensidade para encontrar informações que apoiem suas ideias.
f) Encerramento da tarefa: nesta etapa são comuns os sentimentos de alívio,
acompanhados de satisfação, se caso a busca de informação apresentou sucesso, e de
frustração, caso contrário.
O quadro 1, a seguir, apresenta o processo de busca proposto pelo modelo ISP
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Quadro- 1 - Processo de Busca da Informação (ISP)
ESTÁGIOS DO
MODELO ISP
1. Início
2. Seleção
3. Exploração
4. Formulação
5. Coleta

SENTIMENTO
ENCONTRADO

PENSAMENTOS
ENCONTRADOS

AÇÕES COMUNS
ENCONTRADAS

Incerteza

Generalizados

Buscando informações
gerais

Otimismo

------

-----

------

Buscando informações
relevantes

Específicos /
Claros
Aumento do Stress

------

Confusão / Frustração /
Dúvida
Clareza
Senso de direção /
Confiança

6. Apresentação

Alívio / Satisfação ou
Frustração

Focado

Buscando informações
focadas
------

Fonte: Adaptado de Kuhlthau (1996) por Silva et al. (2017).

De acordo com Campello e Abreu (2005), esses estudos demostraram que
grande parte dos alunos possuíam a tendência, após a etapa de escolha do tema, a
seguir de imediato para o estágio de coleta de informação, pulando essa fase
necessária que é a exploração de ideias (momento em que as estratégias mais
adequadas seriam listar tópicos importantes e interessantes sobre o assunto,
utilizando poucas fontes, lendo e refletindo), para então passar para a fase seguinte
que seria encontrar, o que Kuhlthau chama de foco do trabalho (estágio de
formulação) que serviria para orientar a busca subsequente de informação. Os alunos
partiam imediatamente para coletar informação, realizando levantamento exaustivo de
fontes e cópia detalhada de trechos.
Ainda para Campello e Abreu (2005) os alunos evidenciaram que, no
transcorrer do processo, existiu uma transformação na percepção e nas expectativas
envolvidas com a tarefa. Ao final do processo, os alunos evidenciaram a necessidade
de saber mais sobre o assunto, mesmo após o encerramento da tarefa. Um ponto
importante do trabalho de Kuhlthau foi a percepção de que a mediação dos
educadores (professor e bibliotecário) seria essencial, já que o sistema de informação
(biblioteca) não seria capaz, por si só, de resolver questões inerentes a certas fases
do processo. Ao mesmo tempo, a autora verificou que a percepção dos alunos com
relação ao papel do bibliotecário é limitada: esses são vistos como meros
localizadores de fontes. Aliás, o papel dos bibliotecários, como mediadores formais no
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processo, foi considerado inadequado pelos alunos que manifestaram frustração com
a orientação recebida.

2.6 Mediação da informação na universidade

A informação é, sem dúvida, um componente de união na sociedade. Como
já citado, a produção de informação em rede contribuiu bastante para um grande
quantitativo de informações facilitadas no meio tecnológico, proporcionando a
construção de novos conhecimentos de forma constante. Esta quantidade acelerada
de volume informacional findou estabelecendo que precisaria existir uma organização
e gerenciamento, de forma a selecionar, de fato, tal informação que possui caráter
positivo para o usuário (MOLINA, 2013).
A mediação da informação, que existe entre usuário e informação, surge
nesse contexto como colaborador, tanto na diminuição de tempo na busca
informacional, como organizador da melhor informação, efetiva e eficaz. Para Lopes
Barboza e Almeida Junior (2017), o vínculo que se faz entre os fluxos informacionais
e a mediação da informação se inicia a partir da ideia da importância da mediação no
contexto do uso das informações que estão à disposição nos diversos equipamentos
informacionais, acima de tudo, sob as responsabilidades do bibliotecário como
mediador entre a informação e este usuário.
Correlacionando a ideia dos autores, na leitura de Fachin (2013, p. 27) ela
cita que:
Os serviços específicos do mediador de informação, que acaba agindo como
elo, intervindo na forma de buscar e recuperar a informação, orientando e
potencializando a obtenção da informação para a construção do
conhecimento, agindo de forma diferente nos sistemas da web para o sistema
presencial

Já na visão de Almeida Júnior (2009), a mediação da informação é um
método histórico-social e o momento em que se consolida não se restringe a um
período estático e isolado, muito pelo contrário, resulta da relação dos sujeitos com o
mundo. Se levarmos em conta que as universidades possuem o papel social, político
e tecnológico na interação ensino/ aprendizagem, podemos afirmar que elas
constroem e desconstroem ações para com a sociedade baseadas no uso de
informações e na mediação delas para a construção de conhecimentos.
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A dinâmica informacional das universidades possui a função fundamental
para o seu próprio desenvolvimento e manutenção, certamente percebendo a
informação como elemento para a construção do conhecimento. A organização
adequada do trabalho informacional está diretamente ligada ao desempenho das
atividades desenvolvidas pelos sujeitos organizacionais e pelo cumprimento de seu
papel frente à sociedade.
A universidade afeta de forma direta o ambiente em que está inserida,
através de suas atividades e ações ela atua não só na formação dos estudantes que
nela ingressam, mas na sociedade de forma geral. Desta maneira, essas instituições
são as responsáveis por mediar o conhecimento produzido por elas mesmas, dentro
de uma perspectiva que envolve diversos usuários em diferentes interesses, tanto
dentro dela como fora, contemplando seu público particularizado, quanto a sociedade
em geral. A universidade precisa pensar em formas adequadas de disseminação do
conhecimento gerado, situação que causa uma grande responsabilidade que cabe,
principalmente, às universidades públicas, já que recebem da sociedade os recursos
indispensáveis para desempenhar sua função (GARCIA; ALMEIDA JUNIOR;
VALENTIM, 2011).
À medida que o tempo passa, um avanço, no que diz respeito às bibliotecas
universitárias, tem sido bastante visualizado. Esse setor informacional vem
frequentemente se atualizando e melhorando suas estratégias, inventando produtos
e ampliando seus serviços, tendendo com isso, mediar aos seus usuários
probabilidades de aquisição de conhecimento. Em conformidade ao desenvolvimento
tecnológico, Brito e Vitorino (2017), afirmam que a biblioteca universitária necessita
estar completa para abrigar as novas necessidades que se apresentam em virtude da
celeridade imposta pelas novas tecnologias.
Observando a biblioteca universitária no âmbito acadêmico, verifica-se que
ela é considerada como elemento de suporte às práticas ensino, pesquisa e extensão.
Sendo assim é importante lembrar que não é suficiente apenas dispor aos usuários
suportes informacionais como livros, bibliotecas virtuais e periódicos, faz-se
imprescindível que seja compreendido que tais meios precisam ser trabalhados em
melhoramento de sua comunidade acadêmica. Nessa perspectiva, as pesquisas
sobre mediação da informação têm permitido o reconhecimento de medidas, métodos
e procedimentos que proporcionem à biblioteca universitária trabalhar como ambiente
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de construção de sentidos no decorrer do processo de apropriação do conhecimento
pelo usuário (NOGUEIRA; BERNARDINO, 2018).
O papel de mediador da informação é determinante no setor da biblioteca,
não apenas por parte do profissional da informação, que é peça importante desse
processo, como também de todos que compõem a equipe de servidores, uma vez que
estes também devem saber como proporcionar auxílio aos usuários.
É válido lembrar a missão da biblioteca universitária, que, dentre outras, é
“[...] adquirir, tratar, armazenar e mediar os suportes informacionais e a informação
[...]” de forma que permita aos usuários apropriar-se da informação, construir
conhecimentos e contribuir para novas pesquisas (SANTOS NETO, 2014, p. 23).
Assim, pode-se afirmar que a atribuição da biblioteca universitária é,
especialmente a de mediar, de forma eficiente, a informação aos seus usuários, de
modo que possam apropriar-se da informação e gerar conhecimentos. Para isso, é
necessário que ela esteja organizada e atualizada em relação ao acervo e às
tecnologias empregadas para o desenvolvimento dos processos organizacionais, para
que possa atender com qualidade às necessidades informacionais de cada usuário.
É imprescindível ainda que o bibliotecário esteja habilitado a essa atividade de
mediação e consciente do seu papel como mediador. Portanto, as bibliotecas
universitárias são organizações complexas, que devem servir sem distinção a
diversos públicos (SANTOS; DUARTE; LIMA, 2014) E para Santos Neto (2014), ela
deve ser um ambiente livre de preconceitos ou rótulos, um espaço que deve se
adaptar à comunidade na qual está inserida, promovendo assim pesquisa, cultura e
lazer.
A seguir apresenta-se a seção 3 Metodologia, que descreve os passos
metodológicos para a realização do estudo desenvolvido por esta pesquisadora.
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3 METODOLOGIA

A metodologia, de acordo com Barros e Lehfeld (2007), é definida como a
escolha da melhor forma de explanar problemas no estado presente de nossos
conhecimentos, através da aplicação de métodos e técnicas. Assim, o referido
trabalho que determinou lançar discussões acerca da temática: A Relação Discente
no Processo de Busca em Fontes de Informação da Biblioteca do Sertão (BISER/UFS)
Relacionado ao Uso da Aprendizagem de Metodologias Ativas na UFS – Campus
Sertão, apresenta, nesta seção, os procedimentos adotados para o desenvolvimento
desse estudo.
Para responder a problemática desta pesquisa: como se dá o
comportamento no processo de busca de informação dos estudantes dos 1º e 2º ciclo
no período entre a abertura e o fechamento dos problemas propostos em tutoriais das
Metodologias Ativas da UFS Campus Sertão, associados ao uso das seis dimensões
do modelo ISP da Carol Kuhlthau? trabalhou-se com a pesquisa descritiva e
bibliográfica, com abordagem qualiquantitativa. O levantamento das informações
contou com a aplicação de questionários para coleta, análise e interpretação de dados
buscando entender acerca da inquietude existente, principalmente, nos discentes do
1° e 2° ciclos da UFS – Campus Sertão dos cursos de Agroindústria, Engenharia
Agronômica, Veterinária e Zootecnia. A escolha pelos discentes do 1° e 2° ciclo para
realização desta pesquisa se deu a partir da reflexão de que esses alunos vêm, a
maioria deles, acostumados com a metodologia tradicional de ensino. Ao chegarem
na UFS - Campus Sertão se deparam com a nova abordagem de aprendizagem,
iniciando uma descoberta que os tira da zona de conforto, precisando assim se
readaptar a esse conceito que a Metodologia Ativa com o enfoque PBL propõe. Uma
vez inseridos nesse enfoque, se tornam protagonistas de seu próprio aprendizado,
tendo que, de forma independente, buscar informações necessárias e suficientes para
a formação de seu conhecimento, rompendo com a antiga postura do professor
atuante, que enviava as informações essenciais para o seu aprendizado.
A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico,
que permite descobrir novos fatos em dadas relações ou leis, em qualquer campo de
conhecimento. Elas são, portanto, um procedimento formal, com métodos reflexivos
que requer um tratamento científico e se constrói no caminho para conhecer a
realidade ou para descobrir verdades parciais (ANDER-EGG. 1978, p. 28).
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Conforme Sampieri, Collado e Lucio (2013), pesquisa descritiva significa
coletar, medir e/ou avaliar dados sobre os diferentes aspectos, dimensões ou
elementos do fenômeno, desta maneira, é o processo de descrever o que se pesquisa.
De acordo com Augusto et al. (2013), ao se propor fazer observações cuidadosas e
detalhadas de um fenômeno de interesse, a pesquisa descritiva é a mais
recomendada, pois, através dela, o estudo dentro de comunidades específicas pode
ser favorecido com um olhar aprofundado sobre aquela realidade e com a inserção de
métodos qualitativos, de acordo com os problemas pesquisados, o que gera novas
ideias e questionamentos.
Já a pesquisa bibliográfica, é usada com muita frequência nesses estudos
descritivos e exploratórios já que sua indicação está relacionada com o fato de que a
aproximação com o objeto em estudo é dada por intermédio de fontes bibliográficas,
propiciando um maior alcance de informações. Para Gil (1994), a pesquisa
bibliográfica permite a utilização de dados que assessoram na construção do quadro
conceitual que envolve o objeto de estudo proposto, em inúmeras publicações. Já de
acordo com Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica objetiva a resolução de um
problema/hipótese por intermédio de referenciais teóricos publicados, analisando e
discutindo as várias contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trouxe subsídios
para o conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica.
Salomon (2004), traz um pensamento muito curioso quando cita que a
pesquisa

bibliográfica

se

baseia

em

conhecimentos

proporcionados

pela

Biblioteconomia e Documentação, entre outras ciências e técnicas empregadas de
forma metódica envolvendo a identificação, localização e obtenção da informação,
fichamento e redação do trabalho científico. Esse processo solicita uma busca
planejada de informações bibliográficas para elaborar e documentar um trabalho de
pesquisa científica
A utilização de aplicação de questionários para uma determinada
quantidade de pessoas com objetivo de coleta de dados, é um fator determinante que
configura a pesquisa como qualiquantitativa onde Minayo (2002), diz que os
tratamentos quantitativos e qualitativos dos resultados em um estudo científico
acabam se tornando complementares, engrandecendo a análise e os resultados.
Para Bryman (1992), a conciliação entre métodos qualitativos e
quantitativos tende a fornecer um relato mais abrangente da questão em estudo.
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Assim sendo, as pesquisas qualitativas e quantitativas se apoiam proporcionando uma
exploração estrutural do fenômeno com métodos quantitativos e uma análise
processual mediante métodos qualitativos.
De acordo com Grácio e Garrutti (2005), é fundamental aproximar a
pesquisa qualitativa com a quantitativa, pois essa junção possibilita uma concepção
mais ampla e completa dos problemas que encontramos durante uma pesquisa. De
acordo com os autores, “as quantificações fortalecem os argumentos e constituem
indicadores importantes para análises qualitativas” (GRÁCIO; GARRUTTI, 2005, p.
119).
Segundo Parasuraman (1991), questionário é meramente um conjunto de
questões, construído para formar os dados necessários que servem para atingir os
objetivos do projeto. O questionário de pesquisa é um dos instrumentos mais
empregados por pesquisadores dentro de uma pesquisa. Por esse motivo, a
elaboração das perguntas é a fase crucial para a obtenção de um bom questionário,
isto é, de um instrumento que cumpra seu papel na coleta de dados de maneira a
revelar, da melhor forma possível, a realidade dos fatos ocorridos dentro do alvo do
estudo proposto.
Em concordância, Gil (2008, p. 128), define questionário:
Como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo
o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas,
situações vivenciadas etc.

Desta forma, elaborou-se três questionários (APÊNDICE A), (APENDICE B) e
(APENDICE C) semiestruturados, com perguntas abertas e fechadas respectivamente
aos alunos dos ciclos 1° e 2°, aos professores e à bibliotecária da BISER com vistas
à investigar dados que trouxessem resultados de forma qualiquantitativa, apoiado nos
objetivos geral, bem como nos objetivos específicos que se apresentam em: Identificar
como as seis dimensões do modelo ISP da pesquisadora Carol Kuhlthau se
caracterizam frente ao comportamento de busca da informação nos alunos dos 1º. e
dos 2º. ciclos para a resolução dos tutoriais propostos nas Metodologias Ativas de
ensino e aprendizagem praticadas na UFS Campus Sertão; levantar as fontes de
pesquisas, físicas e/ou virtuais, comumente utilizadas na biblioteca pelos discentes
dos cursos de graduação da UFS - Campus Sertão para a construção do
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conhecimento teórico-prático na resolução dos problemas propostos pelos tutoriais
dos cursos; identificar os sentimentos dos alunos no momento da busca de informação
na biblioteca para resolução dos problemas propostos pelos tutoriais dos cursos;
identificar se os docentes participam do processo de busca de informação pelos
alunos com orientação quanto às tipologias de fontes de pesquisas disponíveis na
biblioteca; identificar o que representa, para os alunos, estudarem com o modelo de
Metodologias Ativas; verificar a competência em informação dos alunos em relação
ao uso dos recursos informacionais e tecnológicos presentes na BISER de modo a
identificar necessidades de treinamentos e capacitação.
Ressalte-se que os questionários aplicados aos docentes (APÊNDICE B) e
à bibliotecária da BISER (APÊNDICE C) objetivou elucidar, de forma genérica,
questionamentos referentes as diversas variáveis dentro dos tutoriais. Todos os
envolvidos na pesquisa assinaram o Termo de Compromisso Livre e Esclarecido –
TCLE (APÊNDICE D), contendo o aceite em participar da pesquisa e divulgar seus
resultados.
Segue abaixo o quadro 2 que sintetiza todos os objetivos contidos na
pesquisa, delineados e correlacionado aos seus procedimentos específicos:
Quadro 2 - Síntese dos objetivos, procedimentos e coleta de dados
OBJETIVOS

PROCEDIMENTOS ADOTADOS

FONTE DE COLETA
DE DADOS

Identificar como as seis dimensões do
modelo ISP da pesquisadora Carol
Kuhlthau se caracterizam frente ao
comportamento de busca da informação
nos alunos dos 1º. e dos 2º. ciclos para a
resolução dos tutoriais propostos nas
Metodologias Ativas de ensino e
aprendizagem praticadas na UFS
Campus Sertão.

Pesquisa bibliográfica em diversas
fontes
de
informação
para
conceituação
Elaboração de questionários para
o
grupo
analisado
em
conformidade com o modelo
escolhido.

Portal de Periódicos
CAPES, Bases de
dados
BRAPCI
e
OASIS,
Repositório
UFS e IBICT, Google
Acadêmico

Levantar as fontes de pesquisas, físicas
e/ou virtuais, comumente utilizadas na
biblioteca pelos discentes dos cursos de
graduação da UFS - Campus Sertão
para a construção do conhecimento
teórico-prático
na
resolução
dos
problemas propostos pelos tutoriais dos
cursos;

Foi
realizada
aplicação
de
questionário
para
coletar
Informações sobre as fontes mais
utilizadas
pelos
discentes
(Apêndice A).

Discentes
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Identificar os sentimentos dos alunos no
momento da busca de informação na
biblioteca para resolução dos problemas
propostos pelos tutoriais dos cursos;

Foi
realizada
aplicação
de
questionário
para
coletar
Informações sobre os sentimentos
dos alunos no momento da busca
de informação na biblioteca para
resolução
dos
problemas
propostos pelos tutoriais dos
cursos (Apêndice A).

Identificar se os docentes participam do
processo de busca de informação pelos
alunos com orientação quanto às
tipologias de fontes de pesquisas
disponíveis na biblioteca;

Foi
realizada
aplicação
de
questionário
para
coletar
Informações sobre a participação
dos docentes no processo de
busca de informação pelos alunos
com
orientação
quanto
às
tipologias de fontes de pesquisas
disponíveis
na
biblioteca
(Apêndice B).

Docentes

Identificar o que representa, para os
alunos, estudarem com o modelo de
Metodologias Ativas

Foi realizada
aplicação
de
questionário
para
coletar
Informações
sobre
o
que
representa, para os alunos,
estudarem com o modelo de
Metodologias Ativas. (Apêndice
A).

Discentes

Verificar a competência em informação
dos alunos em relação ao uso dos
recursos informacionais e tecnológicos
presentes na BISER de modo a
identificar necessidades de treinamentos
e capacitação.

Foi realizada
aplicação
de
questionário
para
coletar
Informações
sobre
a
a
competência em informação dos
alunos em relação ao uso dos
recursos
informacionais
e
tecnológicos presentes na BISER
de
modo
a
identificar
necessidades de treinamentos e
capacitação.
(Apêndice C)

Discentes

Bibliotecária

Fonte: elaborado pela autora (2020).

Desta forma, os participantes da pesquisa foram divididos em três grupos,
a saber: Grupo 1 - discentes, Grupo 2 - professores e Grupo 3 - bibliotecária. Os
questionários, para cada grupo, constituíram- se de perguntas específicas,
considerando-se as especificidades de cada um, como podem ser observados nos
modelos constantes nos Apêndices.
O número específico total de sujeitos selecionados para responder tal
questionário aplicado, foi estabelecido após o levantamento e análise estatística que
proporcionou uma visão probabilística do fenômeno estudado. O questionário
destinado aos discentes (APÊNDICE A), baseou-se no modelo ISP de competência
em informação da Carol Kuhlthau, que busca analisar o comportamento do usuário,
nesse caso, os discentes, em três campos de experiência: emocional, cognitivo e
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físico, como também pensamentos, ações e sentimentos, todos avaliados a partir dos
seis estágios que o modelo propõe: Iniciação, Seleção, Exploração, Formulação,
Coleta e Apresentação.
O questionário para os discentes apresentou 13 questões, onde constavam
três perguntas abertas, sete de múltipla escolha e três dicotômicas, ou seja, com duas
opções de respostas. O questionário para os docentes apresentou um total de 07
questões subjetivas, não havendo realização de amostragem probabilística, uma vez
que o número de docentes é pequeno, assim sendo, foram escolhidos oito docentes
de forma espontânea, porém, levando em consideração que esses oito docentes
possuem participação ativa nos módulos tutorias. Por último, o questionário destinado
à bibliotecária apresentou o total de oito questões abertas.
Para o planejamento das amostras, segue abaixo o Quadro 3 contendo a
composição da população e suas respectivas amostras:
Quadro 3 - Número de discentes de acordo com o Ciclo estabelecido e Cursos
Cursos

1º Ciclo *
População

1º Ciclo **
Amostra

Agroindústria
Engenharia Agronômica
Veterinária
Zootecnia
Educação*

110

86

Total

110

86

2º Ciclo
População
28
43
58
35

2º Ciclo ***
Amostra
20
30
41
25

164

116

* O ciclo 1, chamado de Educação, refere-se às disciplinas afins, que são comuns a todos os cursos oferecidos.
** Amostragem aleatória simples, nível de confiança de 95% e erro máximo admissível de 5%.
*** Amostragem aleatória estratificada proporcional, nível de confiança de 95% e erro máximo admissível de 5%.

Observa-se que a população do 1º ciclo corresponde à 110 alunos e que a
amostra para esse grupo foi caracterizada por 86 alunos, considerando-se a
amostragem aleatória simples, com nível de significância de 95% e erro máximo
admissível de 5%.
Em relação ao 2º ciclo, tem-se uma população de 164 alunos, sendo a
amostra constituída por 116 alunos, considerando-se a amostragem aleatória
estratificada proporcional, com nível de confiança de 95% e erro máximo admissível
de 5%.
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Portanto, para o esquema amostral contou-se com uma população geral de
274 alunos, que resultou em uma amostra de 202 discentes necessários para a
atribuição dos questionários. O quadro 1 mostra que o núcleo de educação possui a
maior população por ministrar disciplinas e conteúdos comuns a todos os cursos
(Veterinária, Zootecnia, Engenharia Agrônoma e Agroindústria), ou seja, os calouros
desses cursos, assim que iniciam seus estudos, começam pelo ciclo 1, voltado ao
núcleo da educação o qual possui conteúdos afins. A partir do ciclo 2 cada discente
segue para seu respectivo curso, com o conteúdo voltado à grade curricular específica
proposta. A população para o ciclo 1, no momento da realização desta pesquisa, era
composta por 110 discentes que estavam cursando ativamente os cursos, sendo
assim, foi preciso uma amostra de 86 discentes para responder o questionário. No
curso de Agroindústria possuiu uma população de 28 discentes ativos, resultando em
uma amostra de 20 alunos. Para o curso de Engenharia Agronômica, sua população
foi de 43 alunos atuantes para uma amostra de 30. O curso de Zootecnia possuiu uma
população de 35 para uma amostra de 25. Por fim, no curso de Veterinária, que tem
o maior número de alunos, teve uma população de 58 e amostra de 41 alunos. Para
melhor entendimento de como foram calculadas as amostras, tem-se, abaixo, a
fórmula e o método utilizados para tal resultado:

1º Ciclo:
O 1º ciclo, também chamado como Ciclo da Educação, é aquele onde são
ministradas disciplinas afins a todos os cursos. Desta forma, escolheu-se como
procedimento para determinação do tamanho da amostra a técnica denominada
Amostragem Aleatória Simples (AAS). O cálculo do tamanho da amostra é dado da
seguinte forma:

Em que:
N: tamanho da população
p: proporção da população que contém a característica desejada
q=1–p
B: erro máximo de estimação

58

Zα: abscissa da distribuição normal padrão, fixado um nível de significância alpha

2º Ciclo
No 2º ciclo, os discentes cursam disciplinas específicas para cada curso,
que chamamos de estratos. Logo, escolheu-se como procedimento para
determinação do tamanho da amostra a técnica denominada Amostragem Aleatória
Estratificada (AAE). Após o cálculo, o tamanho da amostra encontrado é multiplicado
pelo “peso” de cada estrato (Wi) e, assim, foi encontrado o tamanho de amostra
proporcional à cada curso. O cálculo do tamanho da amostra é dado da seguinte
forma:

Em que:
Ni: tamanho do estrato i, sendo i = 1, 2, ..., k
pi: proporção de elementos que possui a característica desejada no estrato i
qi = 1 – pi
Wi = Ni / N (peso ou proporção do estrato i)
N: tamanho da população
B: erro máximo de estimação
Zα: abscissa da distribuição normal padrão, fixado um nível de significância alpha

Como as características de interesse são desconhecidas, assume-se p = q
= 0,50, gerando assim, o maior produto possível entre p e q, implicando em uma
amostra maior.
Assume-se, para determinação do tamanho da amostra para o 1º Ciclo e
2º Ciclo, o erro máximo de estimação (B) igual a 5% e nível de confiança de 95% (Zα
= 1,96). Com isso, o resultado pode ser visto no quadro que foi mostrado acima.
De acordo com Gil (2008), o benefício mais satisfatório do levantamento
estatístico de uma determinada população, relacionado à uma pesquisa específica é
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a facilidade de quantificação de dados, agrupando-os em tabelas e gráficos,
possibilitando, desse modo, a visualização estatística de forma ampla.
Para o grupo 1, pretendeu- se conhecer como se dá o processo de busca
de informação dos alunos a partir do momento que os objetivos são lançados dentro
dos tutoriais. No decorrer do tutorial o problema é apresentado pelo tutor e os alunos
presentes precisam dividir-se em grupos, onde organizam-se de forma que suas
ideias sejam debatidas de acordo com os conhecimentos que já possuem a respeito
do assunto. Daí em diante perguntas são formuladas e anotadas como resultado da
discussão gerada e não respondida pela falta de conhecimento deles. Os alunos
continuam sendo estimulados a expor e indicarem o que sabem e o que não sabem,
anotam tais formulações, principalmente as que consideram não resolutivas naquele
momento, classificam as mais importantes e decidem o problema chave a ser
investigado. Na semana seguinte os alunos retornam e debatem a resolutiva do
problema explanado anteriormente. Esse intervalo de uma semana é o tempo
estipulado para a busca das informações que elucidarão os problemas propostos em
sala e é também a janela onde encontra-se os objetivos da pesquisa os quais foram
revelados através do questionário (APÊNDICE A) e onde foram utilizados os seis
passos do modelo proposto por Kuhlthau.
Dividiu-se o questionário em dois segmentos, onde o primeiro segmento
buscou identificar quais as fontes de pesquisa física e/ou virtual mais utilizadas pelos
discentes para realizar suas pesquisas, bem como em quais ambientes eles realizam
suas pesquisas e também qual nível de competência em informação eles possuem.
O segundo segmento baseou-se no modelo ISP (Iniciação, Seleção, Exploração,
Formulação, Coleta e Apresentação), objetivando

compreender melhor os

sentimentos que os acadêmicos apresentam em relação a sua competência em
informação.
Por outro lado, a pesquisa buscou conhecer o papel dos docentes em
relação ao comportamento de busca dos alunos quando instigados a responder,
através do questionário (APÊNDICE B), se participam no processo de escolha das
fontes de informação. Por sua vez, a bibliotecária pôde auxiliar em questões
relacionadas a como os alunos buscam as informações, como se dá a relação desses
alunos ao uso dos recursos informacionais e tecnológicos presentes na BISER, se
conhecem as bases de dados, se necessitam de treinamento para o uso das fontes
de informação e se conseguem identificar as fontes existentes na biblioteca, através
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da aplicação do questionário (APÊNDICE C) a essa profissional. De acordo Triviños
(1987, p. 146), um questionário semiestruturado possui como característica,
perguntas básicas, e essas perguntas foram sustentadas em fundamentos que se
associam ao tema da pesquisa. Essas perguntas objetivam dar resultados a novas
hipóteses alcançadas a partir das respostas dos entrevistados. Tal autor acrescenta,
declarando que as perguntas semiestruturada: “[...] favorece não só a descrição dos
fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade,
além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de
coleta de informações [...]”.
Esclarece-se ainda que, este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da
UFS, através do parecer número: 4.576.462 (Anexo A). O local da intervenção onde
o estudo foi realizado é a Biblioteca do Sertão da Universidade Federal de Sergipe,
localizado na cidade de Nossa Senhora da Glória, no Estado de Sergipe tratando-se
de pesquisa de levantamentos de abordagem qualitativa com caráter investigativo,
objetivando trazer a melhor compreensão sobre os procedimentos dos discentes na
realização de busca de informações relacionadas à sua aprendizagem.
De acordo com Neves (2015), a abordagem qualitativa não apresenta
atenção voltada para um grande número de dados, pois não há preocupação em
demonstrar resultados para a população. Dessa forma o autor entende que a pesquisa
qualitativa tem como principal objetivo, interpretar o fenômeno em observação. Já
para Flick (2009), não existe uma definição comum sobre essa abordagem e ela é
aceita pelos grupos de pesquisadores das diferentes áreas do conhecimento
científico. De maneira simples, ele caracteriza a abordagem qualitativa como aquela
que estuda o mundo externo, ou seja, não se restringe a laboratórios e experimentos,
o que se adequa a essa pesquisa. Além disso, sua preocupação é entender, descrever
e, às vezes, explicar os fenômenos sociais ‘de dentro’ de maneiras distintas. Nos
estudos que fazem uso da abordagem qualitativa, o pesquisador pode elaborar
questionamentos e hipóteses antes, no decorrer da investigação e após a coleta e
análise dos dados, conforme afirmam Sampieri; Collado e Lucio (2013).

3.1 O Campus Sertão da Universidade Federal de Sergipe

A UFS - Campus Sertão apresenta 4 cursos voltados para a área das
ciências agrárias, com aproximadamente 550 alunos regulares distribuídos nos cursos
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de: Bacharelado em Agroindústria, Bacharelado em Engenharia Agronômica,
Bacharelado em Medicina Veterinária e Bacharelado em Zootecnia, todos
desenvolvidos na Metodologia Ativa, PBL, do primeiro ao quinto ciclo. Levando-se em
consideração a regionalização do campus, aproximadamente, 90% dos alunos são da
região do Alto Sertão Sergipano e provenientes das redes de ensino público da região.
Em meados de março foi noticiada a informação de que aconteceria, logo
a frente, a criação do novo Campus da UFS localizado no sertão sergipano. A ideia,
por parte do Ministério da Educação (MEC) surgiu como uma forma inovadora de
solidificar um projeto de interiorização do ensino superior no Estado, onde o município
de Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano, foi a localidade escolhida para
a implantação do campus (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2020).
Foi com o pensamento de que a presença da instituição, no interior
sergipano, poderia vir a formar jovens socialmente conscientes e críticos, que a UFS
praticou a ideia de implementação do campus como um fator que viria fazer mudança
na realidade social, econômica, educacional, científica e tecnológica das diversas
regiões do Estado, já que a ausência da educação superior nessas regiões implica na
perda de jovens inteligentes e de potenciais agentes de mudanças sociais, que
migram do interior para os centros urbanos em busca de novas oportunidades.
Baseado neste contexto, com a efetiva construção do Campus do Sertão, a UFS
comprovou um trato que incentiva a criação cultural e o desenvolvimento do espírito
científico, formando cidadãos engajados com a transformação da realidade social do
meio em que vivem. Ainda, de acordo com Universidade Federal de Sergipe (2020),
pode-se considerar que foi a partir de inúmeras parcerias entre a UFS, instituições
governamentais e também, o Ministério Público do Trabalho, que o Campus do Sertão
se tornou realidade em nosso Estado. Atualmente o campus possui sua instalação
temporária em um prédio emprestado pela prefeitura da cidade, mas, possui um
espaço próprio onde está sendo construídas as instalações da Fazenda Experimental
do Campus, fruto de uma outra parceria firmada com a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) do Semiárido, que concedeu esse espaço. Em
continuidade, as informações apontam que as principais atividades econômicas da
região é a agropecuária, que se destaca com a produção de leite e milho que foi
impulsionada após a inserção da Universidade no local. De acordo com a atividade
econômica da cidade e com objetivo de interagir com os setores produtivos, foram
escolhidos para o campus, os quatro cursos na área das Ciências Agrárias.
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Para cada curso são ofertadas 50 vagas anualmente, onde os candidatos
que cursaram o ensino médio em escolas regulares e presenciais dentro dos
municípios do Semiárido Sergipano, têm direito a uma cota de inclusão regional
correspondente ao acréscimo de 10% (dez por cento) na nota final do candidato. O
acréscimo tem efeito apenas classificatório, não sendo levado em consideração na
análise dos critérios eliminatórios (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2020).
Em continuidade às informações extraídas do site do Campus Sertão, destaca-se que,
nos cursos, a Metodologia Ativa em formato PBL, do inglês Problem Based Learning,
e no Brasil, Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP, fez com que o Campus do
Sertão se destacasse como a primeira universidade brasileira na área de Ciências
Agrárias a utilizar a metodologia em todos os cursos. Com a formulação do programa
pedagógico de cada curso tendo como base a Metodologia Ativa da ABP, a ideia é
que os estudantes desenvolvam, de forma participativa e em contato com a
comunidade, conhecimentos, habilidades e atitudes que os auxiliem na construção de
um pensamento crítico, oportunizando-os, assim, assumirem uma postura proativa
diante dos problemas encontrados em campo.

3.2 Diagnóstico

É na etapa do diagnóstico que o trabalho concedeu informações sobre o
local onde a pesquisa e intervenção foram desenvolvidas, direcionando perspectivas
que promoveram conhecer o ambiente onde a instituição se enquadra, enfocando o
ambiente externo e o interno, assim como os pontos fortes e fracos. Desta forma temse como caracterização do objeto de pesquisa:
a) Nome e natureza: Biblioteca do Campus do Sertão- BISER
b) Histórico: Implementada em 2014 a BISER está vinculada diretamente as
diretrizes estabelecidas pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade
Federal de Sergipe – SIBIUFS.
c) Descrição dos principais serviços: A BISER possui a proposta de atender
o tripé ensino, pesquisa e extensão aos cursos de Agroindústria,
Engenharia Agronômica, Medicina Veterinária e Zootecnia. Contém um
acervo específico em sua área de abrangência, agrárias e tem como
objetivo dar suporte aos usuários, atendendo aos planos e programas da
Universidade Federal de Sergipe. Possui serviços de empréstimos e
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devoluções de livros, consulta local de livros, computadores com Internet
para pesquisas acadêmicas.
d) Porte, instalação e tipo: Atualmente a BISER está temporariamente
instalada nas dependências da UFS- Campus Sertão, onde situa-se em
uma propriedade emprestado pela prefeitura.
e) Principal foco: Regional
f) Tipos de usuários: discentes, docentes, servidores, terceirizados e
comunidade externa.
g) Recursos Humanos: Possui 01 bibliotecária e 2 terceirizados.

3.3 Análise SWOT

A análise SWOT, sigla americana dos termos Strengths (Forças),
Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) ou
FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), se define como uma
ferramenta de suporte importante para a tomada de decisão dentro de uma
organização. É regularmente usada como uma maneira sistemática de analisar os
ambientes interno e externo da organização (KOTLER, 2007). Através da identificação
dos pontos fortes, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças, a organização
pode construir estratégias em face dos pontos fortes, eliminar as suas fraquezas, e
explorar as oportunidades para as usar contra as ameaças (DUTRA, 2014). Essa
ferramenta subdivide-se em duas análises complementares entre si: a análise externa
e a análise interna (DYSON, 2004).
De acordo com a definição de Morais (2011), a SWOT é usada para a
realização de análise de ambiente e serve de base para planejamentos estratégicos
e de gestão de uma organização e serve para posicionar ou verificar a situação e a
posição estratégica da empresa no ambiente em que atua.
A análise SWOT apresentada neste trabalho foi obtida a partir do
levantamento dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças dentro da
BISER- Biblioteca do Campus do Sertão para realização do diagnóstico institucional
que procurou identificar e extrair o que de melhor o departamento tem a oferecer em
seu ramo de atuação, conforme Quadro 4.
A seguir, apresenta-se a análise SWOT da BISER- Biblioteca do Campus
do Sertão, que foi elaborada por esta pesquisadora, juntamente com a bibliotecária
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Jackeline Santos Cruz e equipe, onde objetivou identificar as forças e fraquezas do
ambiente interno e as oportunidades e ameaças do ambiente externo.
Quadro 4 - Análise SWOT da Biblioteca do Campus Sertão- BISER
A
M
BI
E
N
T
E
I
N
T
E
R
N
O

FORÇAS

FRAQUEZAS

-Acervo específico que atende a área de
agrárias
-Horário de Atendimento que atende à
necessidade

-Falta de um sistema antifurto
- Consulta dos livros de forma manual e visual
através de fichas pregadas nas prateleiras.

- Trabalho cooperativo em equipe

- Espaço limitado que atende apenas a exigência
do campus

- Bibliotecária com capacitação frequente
através de cursos.

-Falta de armários para a guarda dos objetos
pessoais dos usuários.
- Apenas uma bibliotecária existente
- Espaço físico mínimo
- Diminuição no número de frequentadores da
BISER

A
M
BI
E
N
T
E
E
X
T
E
R
N
O

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

-Pioneirismo no Brasil na implantação de
cursos utilizando as Metodologias Ativas de
Ensino de Aprendizagem

Surgimento de outras universidades na área de
agrárias com maior estrutura bibliotecária para
atender a Metodologia Ativa, enfoque PBL.

-Reconhecimento nacional.

- Desvalorização dos serviços realizados na
biblioteca se comparada a outras do país que
possuam melhores condições e estudos de
competências baseados nos usuários.

- Aumento dos Recursos Orçamentários.

Fonte: elaborado pela autora (2020)

Após levantamento de dados e de acordo com o Quadro 3, as Forças foram
sinalizadas pela composição de um acervo adequado ao tamanho da biblioteca e que
possui sua literatura que atende as necessidades mínimas da área de agrárias. O
horário de atendimento da BISER vai de 8 às 17h e comtempla o acesso dos usuários,
visto que não há funcionamento com grade de aulas no turno da noite.
A biblioteca do Campus Sertão tem em seu quadro uma bibliotecária e dois
funcionários terceirizados que a auxiliam no atendimento ao público, nas operações
de empréstimos e devoluções de livros. A equipe é bastante unida e sempre possuiu
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disposição para o trabalho e disponibilidade e atenção para atender as dificuldades
dos usuários. A única bibliotecária do setor possui cursos de capacitação,
treinamentos e especializações mensalmente o que contribuiu para o melhor
desenvolvimento da competência em informação no setor, colaborando na construção
do conhecimento dos discentes.
A BISER, foi implementada junto ao campus do sertão em 2014, a princípio
ainda não possuía uma sala específica para a disposição do acervo, mas, com as
reformas contínuas do prédio, logo conseguiram um ambiente que suportasse no
limite o volume bibliográfico.
Atualmente, conta com cinco estantes que dão suportes aos livros e mais
duas prateleiras onde estão localizadas as revistas de consulta local. Possui seis
computadores, com internet, disponíveis para pesquisas em sites, estudos e atendem
de forma satisfatória ao público que visita a biblioteca. O público que frequenta a
BISER está mais centrado nos discentes e docentes, principalmente quando se
iniciam a abertura dos tutoriais e os mesmos vão em busca de conteúdo necessário
para obtenção das respostas aos problemas que serão elucidados em sala de aula,
pois isso, requer que busquem a informação em fontes confiáveis e que atendam aos
objetivos no prazo estipulado de uma semana, quando assim ocorre o fechamento do
tutorial e as discussões das resoluções.
De acordo com os itens assinalados em Fraquezas, foram destacados a
falta de um sistema antifurto; falta de um computador específico de consulta ao
acervo, já que essa consulta, de forma geral, é feita visualmente ao observar as fichas
que estão pregadas nas prateleiras. Em virtude da falta de um sistema antifurto no
local, as pessoas que visitam a BISER precisam deixar suas bolsas em cima do balcão
de atendimento ou em um pequeno guarda-volumes, sendo assim, seria necessária a
instalação de armários com chaves para a guarda rotativa desse material ou, a
instalação do sistema antifurto que substituiria imediatamente esses armários e
resolveria o problema. Outra fraqueza observada foi a diminuição no número de
frequentadores da BISER uma vez que, como mencionado pela bibliotecária, a
despreparação, falta de estrutura física, tecnológica e falta de estudos de usuários e
competência em informação, faz com que exista uma diminuição gradativa dos
discentes que a frequenta. Esse cenário foi um motivador a mais para o estudo da
competência em informação nos discentes do campus.
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A biblioteca conta com a organização de apenas uma bibliotecária, onde
na falta da mesma, fica sob supervisão dos terceirizados e se esses se ausentam, por
um momento que seja, tem-se a necessidade de fechamento do setor. Finalizando os
pontos fracos, foi destacado que o espaço onde se encontra a estrutura da biblioteca
é mínimo e possui um acervo que consegue atender no limite as exigências da área
de abrangência.
Levando em consideração as Oportunidades analisadas dentro da BISER
foi consideravelmente relevante o fato da UFS - Campus Sertão ser a primeira
universidade a constituir toda sua grade curricular das agrárias, voltada à Metodologia
Ativa, podendo assim vir a obter titulação de Pioneirismo no Brasil na implantação de
cursos que utilizam as Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem. Ainda
associando tal contexto às oportunidades, surge consequentemente como fator
oportuno, o Reconhecimento Nacional pelo seu pioneirismo, situação que alavancaria
progressivamente o currículo da universidade.
Outra oportunidade elencada à biblioteca do sertão, foi a possibilidade de
aumento de recursos orçamentários para que o campus mantenha seu patamar de
universidade reconhecida nacionalmente, oportunidade essa que contribuirá para a
expansão do campus, melhorando significativamente os serviços da biblioteca e seus
serviços de forma geral, mantendo assim seus usuários cada vez mais ativos. Com a
inserção de recursos, existe maior possibilidade de projetos inseridos na BISER que
visem a competência em informação dos discentes, voltada para a Metodologia Ativa,
enfoque PBL.
Foi destacado como Ameaças para BISER, o surgimento de outras
universidades na área de agrárias que venham a possuir maior estrutura bibliotecária,
de uma forma que atenda, de maneira mais eficaz, a Metodologia Ativa, enfoque PBL
em matriz curricular, o que levaria a primeira universidade com toda sua grade
curricular em Metodologias Ativas, a não possuir a excelência no gerenciamento de
informação. Foi destacado como segunda ameaça, a desvalorização dos serviços
realizados na biblioteca comparada a outras com melhor competência em informação
e estudos baseados nos usuários.
De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003), a ferramenta SWOT tem como
função o cruzamento de oportunidades e ameaças externas à organização
relacionando seus pontos fortes e fracos. Assim sendo, as informações obtidas e
explanadas sobre a BISER serviram de base para a construção da análise acima e,
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consequentemente, favoreceu a elaboração de um planejamento estratégico mais
consistente que vise, cada vez mais, as melhorias organizacionais do setor como um
todo.
De acordo com o diagnóstico desenvolvido e a análise SWOT apresentada,
foi elaborado, como forma de intervenção constituinte desse trabalho, um infográfico
(APÊNDICE E) que orienta e facilita as pesquisas dos discentes do Campus Sertão
que precisam encontrar informações necessárias, que contribuam nos problemas e
seus objetivos lançados nas aberturas dos Tutoriais.
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4 RESULTADOS DA INTERVENÇÃO E DISCUSSÃO

Tendo em vista as etapas realizadas para elaboração desta pesquisa que
teve como objetivo geral identificar como as seis dimensões do modelo ISP da
pesquisadora Carol Kuhlthau, se caracterizam frente ao comportamento de busca da
informação nos alunos dos 1º e dos 2º ciclos para a resolução dos tutoriais propostos
nas Metodologias Ativas de ensino e aprendizagem praticadas na UFS Campus
Sertão, considera-se, nessa seção, o resultado da intervenção.
A partir dos questionários aplicados, foi possível fazer a verificação de quão
aptos estão os alunos a utilizarem as fontes de informação de forma independente, e
também, quais foram os sentimentos existentes relatados durante esse processo de
aquisição e busca pela informação desejada. Apesar de delimitar os ciclos 1 e 2 não
se pretendeu fazer um comparativo entre eles, mas, pretendeu conhecer a
diferenciação dos comportamentos de busca da informação e a distinção dos
sentimentos existentes durante o processo, entre os dois ciclos. De acordo com os
resultados obtidos através das respostas, pôde verificar que grande parte dos alunos
sentiram dificuldade entre a transição do ensino médio, onde vinham de um método
tradicional de ensino, para a Metodologia Ativa, que propõe que eles sejam totalmente
independentes no seu processo de aprendizado. Mesmo não objetivando fazer tal
comparativo, foi possível notar que o ciclo 1 possuiu, previamente, uma maior
dificuldade, uma vez que são iniciantes, apresentando assim uma confusão referente
ao caminho que devem percorrer diante da Metodologia Ativa aplicadas na UFS
Campus Sertão.
Abaixo segue o detalhamento de resultados de acordo com as perguntas
realizadas no Apêndice A:
4.1 Ciclo que está cursando e impressões sobre a Metodologia Ativa
A pesquisa coletou respostas de 202 discentes, 86 deles fazem parte do
ciclo 1 e 116 do ciclo 2. Referente ao questionamento sobre as impressões que eles
têm sobre a Metodologia Ativa, diferentes relatos foram mencionados, mas, a maioria
deles citou frases como: frustração ao se deparar com o novo método; no começo foi
muito difícil; metodologia que busca “puxar” muito raciocínio do aluno; ruim quando o
aluno é introvertido; muita pressão; apaixonante com o passar do tempo; metodologia
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questionadora e que faz pensar; metodologia cansativa e que causa confusão;
metodologia atrativa; parece ser assustadora, mas com o tempo se mostra
interessante; o medo me marcou no início, entre outras opiniões que respondem a
identificação do que representa para eles, estudarem com tal método.
Gráfico 1 – Indicação do Ciclo estudado pelo discente
1-Indique o ciclo atual que você está cursando
Ciclo 1

Ciclo 2

42,6%
57,4 %

Fonte: elaborado pela autora (2021)

Para Saviani (2010), grande parte dos estudantes possuem a dificuldade
inicial em compreender a complexidade de uma proposta transformadora e os
requisitos teóricos para discriminar e distingui-la das demais metodologias de ensino,
no entanto, é fundamental que o docente tenha conhecimento da metodologia e
assim, venha a nortear a prática a esses estudantes da melhor forma possível.
De acordo com as respostas obtidas, é visto que a maior parte dos alunos,
assim que entram na UFS Campus Sertão e se deparam com a Metodologia Ativa,
sentem medo pelo desconhecido, mas, acabam se adaptando ao método com o
tempo, chegando a transitar entre a sensação de terror para uma sensação de
satisfação frente ao novo método de ensino.

4.2 Planejamento da iniciação da pesquisa e o processo de busca da informação
para resolução dos problemas tutoriais
Pesquisa é um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução de
um problema, que têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa
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é realizada quando se tem um problema e não se tem informações para solucioná-lo
(BOAS, 2007). Faqueti e Albino (2008), dizem que desempenhar um projeto de
pesquisa antes de tudo, quer dizer preparar-se para realizar uma ação que pretenda
buscar uma resposta de sucesso a uma indagação inicial. O projeto, para o autor,
representa uma bússola, apontando o direcionamento do pesquisador, ou seja, o
projeto é o resultado obtido ao se projetar no papel tudo o que é necessário para o
desenvolvimento de um conjunto de ações a serem executadas.
Multifacetadas foram as respostas dadas pelos alunos a essa pergunta. A
maioria deles respondeu que busca na internet informações superficiais e depois
fazem uma leitura cientifica, outros disseram que seguem para a procura nos livros
que, as vezes é disponibilizado via PDF (Portable Document Format) pelos
professores, quando não disponibilizados, tentam na biblioteca algum livro que
obtenha a informação desejada. Outros alunos citaram buscar na BISER os livros que
são previamente indicados pelos tutores ou no Google Acadêmico e artigos online,
assim sendo, notou- se que não há um padrão de um caminho a seguir na busca
dessas informações, além disso, notou-se uma confusão referente onde achar esse
conteúdo, deixando expresso que o mesmo não possui competência em informação
em relação ao uso dos recursos informacionais e tecnológicos presentes na BISER, o
que sugere, nesse caso, algum tipo de treinamento ou capacitação.
Ainda para Faqueti e Albino (2008), é muito normal pesquisadores
iniciantes não saberem construir o projeto da pesquisa, empolgar-se com algum
assunto ou não saber tratar determinada informação e querer impulsivamente
trabalhá-lo como um todo, o que decorre em pesquisadores esgotados, dificuldade na
análise de fluxo de dados, pesquisa sem assertividade, entre outras consequências.
Tais autores evidenciam que uma pesquisa antes de ser desenvolvida, precisa ser
inicialmente planejada para obtenção de seu sucesso, sem correr o risco de
descaracterizar seu estudo.
Foi observado, porém, que falta um planejamento da parte desses alunos
para dar início às suas pesquisas. Muitos deles mostraram estar acostumados com
os livros PDF enviados pelos professores, e assim, se sentem aliviados e conformados
com uma única referência bibliográfica, o que pode trazer respostas repetitivas aos
problemas e também gerar uma zona de conforto que os impedem de buscar mais
materiais necessários para um maior conhecimento do problema exposto.
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4.3 Avaliação na forma de escolha para selecionar informações referentes à
realização da pesquisa acadêmica pós abertura dos tutoriais, de acordo com as
fontes e materiais disponibilizados dentro do Campus Sertão
Tal item foi analisado, buscando conhecer como os discentes avaliam sua
forma de separar e selecionar as informações relevantes para sua pesquisa e assim,
Morehhead e Rouse (1982) descreveram a busca da informação como um processo
dinâmico, em que métodos e critérios para seleção ou rejeição da informação variam
com o tempo, o que está fortemente relacionado aos hábitos pessoais do indivíduo e
ao tipo de necessidade que deve ser satisfeita.
Conforme a etapa Seleção descrito pelo modelo ISP, a principal tarefa do
aluno ou do pesquisador nesse momento é o de identificar e selecionar tópicos gerais
para investigação ou achar um meio de consegui-los, gerando, na maior parte das
vezes, sentimentos positivos (PALETTA; BRITO; MONTANAR, 2014). Ao relacionar o
que se fala na literatura em concordância com as respostas obtidas, 162 alunos
(80,2%) disseram estar satisfeitos com a sua forma de escolha para seleção das
informações, 27 alunos (13,4%) disseram estar pouco satisfeitos e 13 (6,4%) muito
satisfeitos. Nenhum aluno escolheu o item insatisfeito.
Gráfico 2 – Avaliação da seleção de informações pelos discentes
Como você avalia a forma escolhida por você para selecionar
informações referentes à realização de sua pesquisa acadêmica
pós abertura dos tutoriais, de acordo com as fontes e materiais
disponibilizados dentro do Campus Sertão.
0,0%

6,4%

13,4%

80,2%

Fonte: elaborado pela autora (2021)
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4.4 Conhece as fontes da BISER, preferências e formato dos materiais
As fontes de informação podem ser encontradas em todos os lugares, seja,
através de documentos visuais, escrito ou áudios, e até mesmo organizações e
pessoas são uma fonte de informação. Sendo assim, pode-se dizer que elas são
qualquer material que, contenha informação e seja pesquisado. A classificação mais
comum para as fontes de informação as divide em fontes primárias, secundárias e
terciárias (LEMOS; FERREIRA, 2016).
É

importante

ressaltar

que,

cada

unidade

informacional

possui

particularidades quanto às fontes de informações, pois a escolha e aquisição delas
dependem da necessidade informacional dos usuários. As fontes utilizadas em
bibliotecas universitárias são de cunho científico, dessa maneira Santos (2012) diz:
[...] a biblioteca universitária deve estar preparada para atender a demanda
de pesquisas e levantamentos bibliográficos e técnicos, visando suprir os
projetos em desenvolvimento na universidade. É necessário analisar o papel
das bibliotecas universitárias, principalmente na sua inserção nos projetos em
desenvolvimento como um elemento de cooperação técnica e científica.
Assim, os recursos humanos e financeiros devem estar previstos nos
projetos, visando principalmente à melhoria dos acervos, para que possam
responder as necessidades específicas de cada projeto (SANTOS, 2012, p.
35).

Para os alunos que responderam tal questionamento, 187 (92,6%)
disseram que não conhecem todas as fontes disponibilizadas na BISER e 15 (7,4%)
disseram que conhecem, ou seja, a maioria desses alunos acabam não sabendo
como desenvolver uma pesquisa dentro da BISER ou acabam usando poucos
recursos por falta desse conhecimento.
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Gráfico 3 – Fontes de informações disponibilizadas pela BISER conhecida pelos discentes
5) Você conhece todas as fontes de informação
disponibilizadas na Biblioteca do Sertão para utilização em
suas buscas?
7,4%

92,6%

Sim

Não

Fonte: elaborado pela autora (2021)

De acordo com as preferencias desses discentes, 103 (51%) disseram
preferir livros para alcançar resultado em suas pesquisas, 31(15,3%) disseram preferir
capítulos de livros, empatando com 31 (15,3%) que citaram preferir Monografias
(trabalho de conclusão de curso, dissertações e teses). Dos 37 alunos que restaram,
27 (13,4%) responderam preferir base de dados e 10 (5%) preferem periódicos
(revistas).
Gráfico 4 – Fontes de pesquisas preferida pelos discentes
6) Cite quais as fontes de sua preferência

15,3%

13,4%
5,0%

51,0%

Base de dados

Periódicos (revistas)

Livros

Capítulos de livros

Fonte: elaborado pela autora (2021)
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Para o formato dos materiais, foi estipulado físico e online e ambos ficaram
equiparados, onde 102 (50,50%) alunos disseram preferir material físico e 100
(49,50%) preferem online.
Gráfico 5 – Formato do material de pesquisa preferido pelos discentes
Referente ao formato do material você tem preferência por
Material físico

Material on line

49,50%
50,50%

Fonte: elaborado pela autora (2021)

4.5 Sensação ao acessar sites, ler livros e não encontrar informação que
suscitem os problemas explanados
A Iniciação é a primeira etapa que constitui o modelo ISP e nela, a busca
por informação se inicia por meio de uma tentativa de satisfazer e reconhecer uma
necessidade dessa informação. É o primeiro estágio descrito por Kuhlthau, onde
Souza, Silva e França (2014), dizem que o pesquisador identifica a falta de
conhecimento ou entendimento, ou seja, reconhece a necessidade de informação.
Segundo a autora, nesse estágio são manifestados os sentimentos de incertezas e a
pessoa pode se sentir apreensiva. Na pesquisa realizada com os acadêmicos, das
202 respostas, 98 (48,5%) estudantes se identificaram com os sentimentos de
frustração, 57 (28,2%) com sentimento de incerteza, 34 (16,8%) com confusão, 9
(4,5%) com dúvida, 3 (1,5%) com otimismo, 1 (0,5%) com satisfação, entrando em
concordância com o que diz o modelo ISP proposto.
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Gráfico 6 – Sensação do discente ao não conseguir a informação buscada
Ao iniciar sua pesquisa você percebeu que, mesmo
acessando sites ou lendo livros, ainda não encontrou
informação que suscitem os problemas explanados. Qual a
sua sensação nesse momento:
Incerteza

Otimismo

Confusão

Dúvida

0,0%

Frustação

Confiança

Satisfação

0,5%

28,2%
48,5%
1,5%
16,8%

4,5%

Fonte: elaborado pela autora (2021)

4.6 Sentimentos existentes no começo da seleção de informações que serão
pertinentes a pesquisa

Na etapa Seleção, segunda fase que constitui o ISP, a tarefa principal do
pesquisador é identificar e selecionar tópicos gerais para serem investigados, onde o
reconhecimento e a identificação de métodos para localizar a informação é de suma
importância. Nessa fase o sujeito pesquisador identifica um tema e no decorrer do
processo de busca pelas informações pertinentes à sua pesquisa, o otimismo surge
como sentimento predominante. Esse sentimento de otimismo prevalece, uma vez
que há uma confiabilidade inicial e empolgação ao desbravar o tema da pesquisa
voltado para sua área de interesse (SOUZA; SILVA; FRANÇA, 2014).
Em concordância com a literatura citada, dos 202 alunos pesquisados, 132
(65,3%) julgaram sentir otimismo, 55 (27,2%) relataram sentir confiança, 8 (4,0%)
citaram sentir satisfação, 3 (1,5%) disseram sentir dúvida, 2 (1%) alunos falaram sentir
incerteza,1 (0,5%) citou confusão e 1 aluno (0,5%) disse sentir frustração.
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Gráfico 7 – Sentimento dos discentes ao iniciarem a seleção de informações
9) Suponha que você começou a seleção de informações
que serão pertinentes a sua pesquisa. Nesse caso você
sente:
4,0%

1,0%

27,2%

1,5%

0,5%

65,3%

0,5%

Incerteza

Otimismo

Confusão

Dúvida

Frustação

Confiança

Satisfação

Fonte: elaborado pela autora (2021)

4.7 Sentimento ao fazer a escolha apenas daquilo que será útil, e descarte do
não útil, depois de explorar muitas informações durante uma pesquisa
De acordo com Pereira e Freitas (2010), existe uma extrema importância
em capacitar alunos, professores, profissionais da informação e membros da
comunidade em geral, a explorar as possibilidades de utilização, tanto das bibliotecas,
como das tecnologias. Em continuidade com tal pensamento, Andrade e Massabni
(2011), falam que a maioria dos pesquisadores, principalmente os recém
pesquisadores conhecem apenas poucas possibilidades de uso das ferramentas que
geram informação e surge atividades possíveis com os alunos, onde mostre os
caminhos da exploração bem utilizada, o que vem a gerar a estimulação de
curiosidades durante a investigação do que o potencial das tecnologias de informação
e comunicação tem a oferecer.
A terceira fase denominada Exploração é caracterizada por um processo
de exaustividade, onde o usuário busca incessantemente por informações pertinentes
a sua área de interesse e os sentimentos que prevalecem, de acordo com o modelo
ISP são as sensações de confusão, de incerteza e de dúvida, que frequentemente
aumentam durante o decorrer deste período, principalmente quando surgem as
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indagações, consequência da grande quantidade de informações encontradas
(PALETTA; BRITO; MONTANARI, 2014).
De acordo com as respostas obtidas pelo questionário, 78 alunos (38,6%)
disseram sentir dúvida, 75 (37,1%) relataram sentir Confusão, 15 (7,4%) Incerteza, 14
(6,9%) Confiança, 14 (6,9%) Satisfação, 3 (1,5%) Otimismo e 3 (1,5%) Frustração,
ficando assim em acordo com a descrição do modelo ISP.
Gráfico 8 – Sentimento do discente ao separar e escolher apenas o que será útil a sua pesquisa
10) Suponha que você explorou muitas informações que podem
ser suficientes ou não para sua pesquisa. Como você se sente
tendo que fazer a separação e a escolha apenas daquilo que será
útil para sua pesquisa?

1,5%
1,5%

6,9% 7,4%
6,9%

37,1%
38,6%

Incerteza

Otimismo

Confusão

Dúvida

Frustação

Confiança

Satisfação

Fonte: elaborado pela autora (2021)

4.8 Suponha que a exploração de sua pesquisa se aprofundou bastante e você
encontrou informação suficiente para a solução dos problemas. Ao final você
percebeu que faltou solucionar um último questionamento, qual a sensação
você tem em saber que é necessário pesquisar mais um pouco e formular uma
nova resposta para o item faltante?

A Formulação consiste na 4ª fase do modelo ISP e é nela que o estudante
possui um direcionamento para o seu estudo. Para o ISP, este é considerado um
momento decisivo, pois o sentimento de incerteza diminui e a pessoa sente-se mais
confiante (PALETTA; BRITO; MONTANARI, 2014).
Para Venâncio e Nassif (2008), o estágio da formulação do foco, o qual
representa o ponto crítico do processo de busca da informação serve como orientador
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e selecionador de inúmeras opções, especialmente em condições de muita incerteza,
ambiguidade e sobrecarga informacional. Essa etapa, após sua finalização, quando o
foco é bem estabelecido, tende a propiciar certa estabilidade emocional, uma vez que
a incerteza e a confusão decrescem, a confiança aumenta e o interesse se intensifica.
Não obstante, é justamente nessa fase que usualmente se identificam sentimentos de
ansiedade, insegurança e confusão, típicos do início da busca, quando se seleciona
e explora grande quantidade de informações.
Levando em consideração as respostas dos discentes, 175 (86,6%)
responderam sentir confiança, 17 (8,4%) disseram sentir otimismo, 4 (2%) satisfação,
2 (1%) frustração, 2 (1%) confusão, 1 (0,5%) dúvida, 1 (0,5%) incerteza.
Gráfico 9 – Sentimento do discente ao perceber que necessita voltar a pesquisar para solucionar um
último problema
Suponha que a exploração de sua pesquisa se aprofundou
bastante e você encontrou informação suficiente para a solução
dos problemas. Ao final você percebeu que faltou solucionar um
último questionamento, qual a sensação você tem em saber que
é necessário
2,0%

0,5%
8,4%

1,0%
0,5%

1,0%
Incerteza
Otimismo
Confusão
Dúvida
Frustação

86,6%

Confiança
Satisfação

Fonte: elaborado pela autora (2021)

4.9 Informações coletadas e apresentação da pesquisa. Sentimento ao saber
que foi concluído.

As duas últimas etapas do modelo ISP da Carol Kuhlthau são: a Coleta e a
Apresentação. Dos 202 alunos pesquisados, 180 (89,1%) disseram sentir satisfação
nas etapas finais, 9 (4,5%) relataram sentir otimismo, 7 (3,5%) sentiram confiança, 3
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(1,5%) relataram sentir incerteza, 1 (0,5%) citou dúvida,1 (0,5%) disse sentir confusão
e 1 (0,5%) citou sentir frustração.
Gráfico 10 – Sentimentos dos discente com o final da pesquisa
Fim da pesquisa! Tudo pronto! Depois de coletar toda a informação
necessária é a hora de apresentar suas respostas no fechamento do
tutorial. Como você se sente?
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Fonte: elaborado pela autora (2021)

Crespo e Caregnato (2003), comentam que no período da Coleta, o usuário
já possui um senso de direção bem definido, sabendo que caminho irá tomar e por
isso é comum, sentir-se mais confiante. Ainda para os autores, outro aspecto que
ocorre durante a etapa da “Coleta” é a maior interação do usuário com os sistemas de
informação. Esta característica ocorre de um modo mais efetivo durante esta etapa,
comparando-se a outros momentos do processo. Os autores dizem ainda que a fase
da Apresentação é a etapa conclusiva, o fechamento e o resultado de todo o processo
e por isso são comuns os sentimentos de alívio, satisfação ou descontentamento,
dependendo do produto alcançado.
Por último, foi pedido aos discentes que indicassem, de forma aberta, suas
maiores dificuldades em relação ao uso dos serviços da BISER, com vistas a prover
informações para futuros treinamentos/capacitação. As respostas mais obtidas foram
que: há necessidade de treinamentos frequentes aos alunos, de como usufruir do
acervo da BISER; dificuldade em encontrar os livros sugeridos; não ter conhecimento
referente as fontes de informações contidas na BISER; não conhecer o funcionamento
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da biblioteca; não saber utilizar os serviços, entre tantas outras respostas nesse
sentido.
Em relação aos questionários direcionados aos professores, como dito
anteriormente, não houve a necessidade de realizar amostras estatísticas por ser um
grupo com número reduzido de docentes, dessa forma, foram aplicados questionários
a oito professores ativos nos tutoriais onde foram feitas sete perguntas abertas. A
primeira delas consistiu em saber qual o material utilizado para confecção dos
objetivos dos tutoriais e preparação das aulas. Todos os professores responderam
que utilizam livros como a fonte escolhida para a confecção dos problemas tutoriais.
Na segunda, onde questiona-se aos professores se há o hábito da
indicação de fontes de busca de informações aos discentes, todos responderam que
sim, corroborando com a resposta dos discentes e respondendo ao objetivo específico
que buscou saber se se os docentes participam do processo de busca de informação
pelos alunos com orientação quanto às tipologias de fontes de pesquisas.
Na questão três foi perguntado quais os tipos de fontes eles costumam
indicar aos alunos, e entre as respostas estavam: livros em PDF, capítulos de livros,
Google Acadêmico, Portal de Periódicos CAPES. Na questão quatro, foi indagado se
eles orientam os alunos sobre onde podem encontrar as fontes que são indicadas e
os mesmos responderam que sim e, um apenas disse que às vezes, apenas quando
eles perguntam.
A questão cinco investiga se há indicação do uso da BISER para a busca
de informações, quatro dos docentes responderam que sim e quatro responderam que
não, por achar que o acervo é deficiente, e por isso, sugerem outras fontes e até
disponibilizam o material em formato PDF para facilitar a pesquisas dos discentes.
Dessa forma, foi verificado que existe sim a participação dos docentes no processo
de busca de informação, mas, nem sempre está associada às tipologias de fontes
disponíveis na BISER.
Na sexta questão, foi perguntado como os docentes observam a reação
dos alunos após a abertura tutorial, antes da busca por informações. As respostas a
essa pergunta foram sobrecarregadas de adjetivos como: assustados, aparentam
pouco conhecimento, frustrados, limitados, sem conhecimento prévio, curiosos e em
dúvida, fatores que também corroboraram e corresponderam aos citados pelos
próprios alunos, o que faz identificar que os sentimentos iniciais são bastante
negativos, como indica o modelo ISP, na etapa da Iniciação.
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A última pergunta consistiu, na emissão de opinião por parte dos docentes
no que diz respeito o papel da BISER em relação ao auxílio para a busca de
informação para resolução dos problemas propostos nos tutoriais. Foram
mencionadas frases como: uma biblioteca sem estrutura e sem livros em quantidade
suficiente leva os alunos a procurarem informações em sites inadequados da internet;
deve ampliar divulgação e acervo, tanto físico quanto digital; acervo restrito;
insuficiente.
Conforme o questionário enviado à bibliotecária da BISER, o mesmo
pretendeu responder ao objetivo específico, onde buscou verificar a competência em
informação dos alunos, em relação ao uso dos recursos informacionais e tecnológicos
presentes na BISER, de modo a identificar necessidades de treinamentos e
capacitação. O questionário foi constituído de oito perguntas, a constar:
Ao ser questionada como avaliaria o conhecimento dos alunos quando vão
à biblioteca para buscar informações sobre os problemas dos tutoriais recebidos, a
profissional respondeu que avalia de forma positiva. O segundo questionamento foi
quais os tipos de fontes de informação os alunos costumam buscar na BISER para a
resolução dos problemas propostos nos tutoriais e ela respondeu que são os livros,
concordando com a reposta dos discentes ao indicarem o livro como tipo de fonte mais
procurado na BISER.
A terceira pergunta foi a frequência que os discentes solicitam a ajuda da
profissional e em quais situações. Ela citou que a frequência é de acordo com a
demanda deles. Um exemplo a ser dado é quando eles solicitam a baixa de multas
por não conseguir realizar empréstimo. A quarta pergunta questionava se a BISER
oferece algum treinamento/educação de usuário em relação aos serviços e produtos
oferecidos por ela, como: pesquisa em bases de dados, acesso ao catálogo etc. e a
mesma disse que sim. No quinto item foi pedido para ela citar, quais os produtos,
serviços e fontes de pesquisa (físicas e virtuais) que são utilizados pelos alunos na
BISER e a mesma respondeu que os mais utilizados são: empréstimo, renovação,
reserva, acesso ao catálogo, consulta local ao Meu Pergamum entre outros.
A sexta questão é bastante crucial para responder o objetivo, uma vez que
verifica, de acordo com o ponto de vista da bibliotecária, se os discentes da UFSCampus Sertão possuem autonomia para busca, localização e uso da informação. A
mesma disse que na maioria das vezes, não. Na sétima questão foi perguntado como
ela definiria o papel da BISER no auxílio aos alunos para resolução dos problemas
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dos tutoriais e, segundo ela, é de suma relevância. No oitavo item onde verifica os
aspectos positivos e negativos da BISER, a profissional citou que o negativo seria a
falta de alguns livros e o positivo é que a BISER oferece suporte, porém, não
conhecido a fundo pelos alunos.
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5 PRODUTO

Com base nos resultados dos Apêndices A, B e C, os quais aclararam os
questionamentos dos objetivos dessa pesquisa, foi observado que os discentes dos
Campus Sertão que fazem parte dos ciclos 1 e 2, preferem utilizar como fontes de
informação: Livros, Capítulos de Livros e Base de Dados, nessa ordem de preferência,
onde, as fontes de pesquisa mais comumente utilizadas por eles, físicas e virtuais,
encontram-se de forma equiparada em suas escolhas.
Levando em consideração o modelo ISP descrito pela autora Carol
Kuhlthau, que norteou todo o comportamento de busca pela informação desses
alunos, onde leva em conta os sentimentos existentes em cada etapa de suas
pesquisas, foi identificado que tais sentimentos entraram em concordância com o que
o modelo ISP sugere, havendo fases de maior Confiança, como outras em que a
Dúvida e a Frustração estarão mais visíveis, como mostrado nos resultados descritos
acima. Foi identificado também a falta de uma competência em informação por parte
desses alunos e assim, baseado nessas perspectivas, foi elaborado um Infográfico
que indica e direciona, através de links, como esses alunos conseguem chegar à base
de dados das bibliotecas da UFS e também da BISER, a qual contém todos os livros
que nela possui em suporte físico, bem como os exemplares em modo PDF. Ele
também direciona ao Repositório Institucional UFS que contem monografias,
dissertações e teses escritas pelos alunos que compuseram a graduação e pósgraduação dentro da instituição. Além disso, os alunos também terão acesso às
principais bases de dados, nacionais e internacionais, como Scielo, Gale, Academic
Search Premier, MEDLINE, Scopus, ScienceDirect, IEEE Xplore, ERIC, BioOne e
diversas outras. O Infográfico tem a função de guiar os alunos à tutoriais e manuais
que ensinam como utilizar diferentes fontes de informação, como exemplo, o sistema
PERGAMUM e o CAPES Periódicos.
O Infográfico elaborado é um facilitador na procura pela informação,
baseada nas palavras-chaves associadas aos problemas e objetivos propostos nas
aberturas de tutoriais e foi desenvolvido utilizando-se o recurso do Power Point, onde
possui ilustrações compostas por imagens que remetem às fontes de informação. O
Infográfico inicia seu percurso pela Pesquisa Integrada da Biblioteca, logo em seguida,
à ferramenta de pesquisa EBSCO que reúne todas as bases assinadas pelo SIBIUFS
(Sistema da Biblioteca da Universidade Federal de Sergipe). Logo após vem o link
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que direciona ao vídeo tutorial que ensina, de maneira bastante explicativa como
utilizar a ferramenta EBSCO Discovery Science (EDS). O infográfico possui ainda
acesso ao manual de utilização do Periódico CAPES; link de acesso ao Repositório
Institucional UFS e Manual explicativo de utilização do sistema PERGAMUM, o qual
possui inúmeros serviços das Bibliotecas UFS e também um vasto acervo de
pesquisas bibliográficas.
O

Infográfico

está

disponível

no

seguinte

endereço:

https://campusdosertao.ufs.br/pagina/22801-infografico-facilitador-na-pesquisa-deinformacoes-que-elucidam-os-problemas-tutoriais. A escolha por esse produto se deu
com base no fato deles preferirem livros e capítulos de livros, como também a
dificuldade/ falta de conhecimento mostrada em usufruir e utilizar os produtos e
serviços que a BISER tem a oferecer.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com as drásticas mudanças sociais e tecnológicas que a sociedade vem
sofrendo foi observada a necessidade de atualizar também os métodos de ensino,
abrindo assim, espaço para as Metodologias Ativas que carregam em sua bagagem
a proposta de ensinar o aluno a aprender, a ser crítico, dinâmico e a desenvolver
habilidades para situações problemas. Nesse aspecto, o discente é colocado na figura
de agente principal do seu aprender.
As Metodologias Ativas, diferente do método tradicional de ensino, buscam
estimular as atividades de pensamento, através de exercícios que favorecem o
protagonismo estudantil, a capacidade de argumentação e questionamento, de
pesquisa e reflexão. Utilizar metodologias de aprendizagem ativa, representa uma
inovação no ensino e romper com as aulas expositivas é um grande desafio para os
alunos, principalmente aqueles que se deparam com tal método de forma repentina e
radical, como foi o caso dos discentes dos cursos de graduação da UFS - Campus
Sertão.
O trabalho proposto levantou uma série de questões essenciais
relacionadas ao comportamento de busca de informações, tendo como base a
identificação de como as seis dimensões do modelo ISP da pesquisadora Carol
Kuhlthau se caracterizam frente ao comportamento de busca da informação nos
alunos dos 1º. e dos 2º. ciclos para a resolução dos tutoriais propostos nas
Metodologias Ativas de ensino e aprendizagem praticadas na UFS Campus Sertão.
Diante de tal perspectiva, a partir dos resultados dos questionários respondidos e
associados ao modelo ISP, foi comprovado que as etapas constituintes no processo
de busca de informação provocam sentimentos específicos correspondentes a cada
fase do modelo. Sentimentos como frustração, dúvida, incerteza são comumente
encontrados no início da pesquisa e sentimentos como otimismo e confiança são
encontrados, por exemplo, no momento da seleção de informações de uma pesquisa.
De acordo com as fontes de pesquisas, físicas e/ou virtuais, habitualmente mais
utilizadas na BISER, foi verificado que ambos os formatos possuem uma aceitação
equilibrada pelos discentes dos cursos de graduação da UFS - Campus Sertão dentro
da construção do conhecimento teórico-prático na resolução dos problemas propostos
pelos tutoriais dos cursos.
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A principal característica observada nos graduandos durante todo o
procedimento de busca, recaiu sobre a falta da competência em informação e falta de
conhecimento do que a BISER tem a oferecer, assim, dentro dos ensinos tradicionais
que são comumente inseridos nos estágios de ensino básico, fundamental e médio
das escolas, seria muito interessante que os professores e profissionais da educação
tivessem a preocupação de estimular os alunos, durante essa fase, a praticar um
método mais ativo. Grande parte dos discentes entrevistados citou ter sofrido com
esse rompimento entre aulas expositivas para método ativo, causando uma visão
muito negativa dessa metodologia diante de seu contato inicial.
Perante os sentimentos que foram revelados através do mapeamento do
modelo ISP, constatou-se que o comportamento de busca informacional está
relacionado à procura, ao uso e ao manejo de informações e fontes para satisfazer as
necessidades individuais dos alunos, despertando sentimentos negativos de
insegurança e incerteza, que devem ser substituídos por sentimentos de confiança,
Uma formação básica escolar voltada para métodos ativos possibilita que tais
sentimentos possam ser suavizados, pois, possibilita a eles uma maior independência
na busca de seu aprendizado, além de tornar importante a abordagem desse tema
nas formações continuadas desses alunos, levando-os a refletirem sobre a
aprendizagem que desejam construir lá na frente em sua graduação.
De certa forma esse trabalhou descobriu algumas falhas quando se refere
ao acervo que comporta a BISER, o que faz com que os docentes precisem buscar
outras alternativas, como livros PDF, artigos e revistas acadêmicas que auxiliem os
discentes na resolução dos problemas dos tutoriais, por outro lado proporcionou, por
meio da confecção do Infográfico, um facilitador nas pesquisas dos discentes que
contribui na resolução dos problemas lançados dentro dos tutoriais.
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APÊNDICE A – Questionário Discentes
Este questionário faz parte de uma pesquisa de mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação- PPGCI da UFS e tem por objetivo
identificar o comportamento de busca e uso da informação dos discentes dos ciclos 1
e 2 da UFS- Campus Sertão, desenvolvida pela mestranda Dayse Lima Rodrigues,
orientada pela Profa. Dra. Telma de Carvalho.
1) Indique o ciclo atual que você está cursando
1 ciclo (
2 ciclo (

)
)

2) Descreva suas impressões sobre a Metodologia Ativa/ PBL utilizada nos cursos
da UFS Campus Sertão.
3) Para alcançar a soluções dos problemas gerados nas aberturas de tutoriais,
como você planeja a iniciação da pesquisa e o processo de busca da
informação?
4) Como você avalia a forma escolhida por você para selecionar informações
referentes à realização de sua pesquisa acadêmica pós abertura dos tutoriais,
de acordo com as fontes e materiais disponibilizados dentro do Campus Sertão.
(
(
(
(

). Muito satisfeito
). Satisfeito
). Pouco satisfeito
). Insatisfeito

5) Você conhece todas as fontes de informação disponibilizadas na Biblioteca do
Sertão para utilização em suas buscas?
(
) Sim
(
) Não
6) Cite quais as fontes de sua preferência
( ) Base de dados
(
) Periódicos (revistas)
(
) Livros
(
) Capítulos de livros
(
) Monografias (trabalho de conclusão de curso, dissertações e teses)
Outros: __________
7) Referente ao formato do material você tem preferência por
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(
(

) Material físico
) Material online

8) Ao iniciar sua pesquisa você percebeu que, mesmo acessando sites ou lendo
livros, ainda não encontrou informação que suscitem os problemas explanados.
Qual a sua sensação nesse momento:
(
(
(
(
(
(
(

) Incerteza
) Otimismo
) Confusão
) Dúvida
) Frustração
) Confiança
) Satisfação

9) Suponha que você começou a seleção de informações que serão pertinentes
a sua pesquisa. Nesse caso você sente:
(
(
(
(
(
(
(

) Incerteza
) Otimismo
) Confusão
) Dúvida
) Frustração
) Confiança
) Satisfação

10) Suponha que você explorou muitas informações que podem ser suficientes ou
não para sua pesquisa. Como você se sente tendo que fazer a separação e a
escolha apenas daquilo que será útil para sua pesquisa?
(
(
(
(
(
(
(

) Incerteza
) Otimismo
) Confusão
) Dúvida
) Frustração
) Confiança
) Satisfação

11) Suponha que a exploração de sua pesquisa se aprofundou bastante e você
encontrou informação suficiente para a solução dos problemas. Ao final você
percebeu que faltou solucionar um último questionamento, qual a sensação
você tem em saber que é necessário pesquisar mais um pouco e formular uma
nova resposta para o item faltante?
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(
(
(
(
(
(
(

) Incerteza
) Otimismo
) Confusão
) Dúvida
) Frustração
) Confiança
) Satisfação

12) Fim da pesquisa! Tudo pronto! Depois de coletar toda a informação necessária
é a hora de apresentar suas respostas no fechamento do tutorial. Como você
se sente diante disso?
(
) Incerteza
(
) Otimismo
(
) Confusão
(
) Dúvida
(
) Frustração
(
) Confiança
(
) Satisfação
13). Indique suas maiores dificuldades em relação ao uso dos serviços da BISER, com
vistas a prover informações para futuros treinamentos/capacitação:
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APÊNDICE B – Questionário Docentes
Este questionário faz parte de uma pesquisa de mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação- PPGCI da UFS e tem por objetivo
identificar o comportamento de busca e uso da informação dos discentes dos 1º e 2º
ciclos da UFS Campus Sertão, desenvolvida pela mestranda Dayse Lima Rodrigues,
orientada pela Profa. Dra. Telma de Carvalho.
1- O material que utiliza para confecção dos objetivos dos tutoriais e preparação das
aulas são buscados onde?
2- Você costuma indicar fontes de busca de informações aos discentes?
3- Se a resposta anterior foi sim, quais os tipos de fontes você costuma indicar?
4- Há orientação os alunos de onde eles poderão encontrar essas fontes?
5- Costuma indicar o uso da BISER para a busca de informações?
6- Como você observa a reação dos alunos após a abertura tutorial, antes da busca
por informações?
7- Qual a sua opinião sobre o papel da BISER em relação ao auxílio para a busca
de informações para resolução dos problemas propostos nos tutoriais?
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APÊNDICE C –Questionário para a Bibliotecária
Este questionário faz parte de uma pesquisa de mestrado do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação- PPGCI da UFS e tem por objetivo
identificar o comportamento de busca e uso da informação dos discentes dos 1º e 2º
ciclos da UFS Campus Sertão, desenvolvida pela mestranda Dayse Lima Rodrigues,
orientada pela Profa. Dra. Telma de Carvalho.
1- Como você avalia o conhecimento dos alunos quando vão à biblioteca para
buscar informações sobre os problemas dos tutoriais recebidos?
2- Quais tipos de fontes de informação os alunos costumam buscar na BISER
para a resolução dos problemas propostos nos tutoriais?
3- Com que frequência os discentes solicitam a sua ajuda e em quais situações?
4- A BISER oferece algum treinamento/educação de usuário em relação aos
serviços e produtos oferecidos por ela, como: pesquisa em bases de dados,
acesso ao catálogo etc.?
( ) Sim
( ) Não
5- Indique os produtos, serviços e fontes de pesquisa (físicas e virtuais) que são
utilizados pelos alunos na BISER
6- De acordo com o seu ponto de vista, os discentes da UFS-Campus Sertão
possuem autonomia para busca, localização e uso da informação?
7- Como você define o papel da BISER no auxílio aos alunos para resolução dos
problemas dos tutoriais?
8- Quais aspectos você julga como positivo e negativo na BISER?
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO DEPARTAMENTO DE
CIÊNCIA DAINFORMAÇÃO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Convidamos o (a) Sr. (a) para participar da Pesquisa A Relação Discente com as Fontes de Informação da
Biblioteca do Sertão (BISER/UFS) na Aprendizagem das Metodologias Ativas na UFS – Campus
Sertão, sob a responsabilidade da pesquisadora Dayse Lima Rodrigues, sob orientação Profa. Dra.
Telma de Carvalho, onde pretende- se aplicar questionários objetivando a identificação das
dificuldades por parte dos discentes, na busca pela informação dentro da metodologia ativa praticada na
instituição, UFS- Campus Sertão. Após a assinatura desse termo, sua participação é voluntária e se dará
por meio de uma fase individual de atividades, que compreende o preenchimento de um
questionário, que não vai identificar individualmente seus dados. O questionário estará disponível em
seu e-mail e/ou também poderá ser aplicado via impresso, caso prefira. Se você aceitar participar, estará
contribuindo para o debate e a disseminação de ações e o compartilhamento de estratégias que visem
promover com efetividade a popularização da ciência na universidade. Se depois de consentir em
sua participação o (a) Sr. (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de
retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados,
independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr. (a) não terá nenhuma
despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados
e publicados, e sua identidade será preservada, mediante a anuência deste termo que está
assinando voluntariamente. Para qualquer outra informação, o (a) Sr. (a) poderá entrar em contato
com a pesquisadora, pelo WhatsApp do telefone (79) 99817-6557, ou poderá entrar em contato
com o Departamento de Ciência da Informação do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da
Universidade Federal de Sergipe – DCI, pelo telefone (79) 3194-6228.
Atenção: Todo experimento com seres humanos apresenta RISCO de constrangimento pela
exposição à observação social, que escapam ao senso comum. O risco de cunho emocional, poderá
ser proporcional à frustração na consecução da atividade proposta, porém esse risco será
minimizado pelo BENEFÍCIO DIRETO a partir da contribuição que o(a) Sr.(a) está dando para
promover o acesso ao conhecimento científico de modo mais próximo da linguagem popular,
tornando mais fácil o uso desse conhecimento por maior parte da população, através de informação
que possa ser utilizada no seu dia-a-dia das pessoas.
Consentimento: Eu, (escreva seu nome completo), fui informado (a) sobre o que a
pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, tendo assim, consciência do
conteúdo. Pude esclarecer todas as minhas dúvidas com a pesquisadora e, por isso, eu concordo
em participar do projeto, sabendo que não vou ser remunerado por isso e que posso sair quando
quiser sem prejuízo.
Nome: ___________________________________________________________
CPF: ______________________________ Data: ___________
Assinatura do participante: ________________________________________________________
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APÊNDICE E - Infográfico facilitador na pesquisa de informação
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP

