UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO
CONHECIMENTO

FRANCE MABEL FERNANDES COSTA SANTOS

TRILHOU: UMA AVENTURA GAMIFICADA COM MARIA LIVRÃO NO
UNIVERSO DA PESQUISA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I

São Cristóvão/SE
2021

FRANCE MABEL FERNANDES COSTA SANTOS

TRILHOU: UMA AVENTURA GAMIFICADA COM MARIA LIVRÃO NO UNIVERSO
DA PESQUISA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I
Dissertação apresentada à Universidade Federal de
Sergipe, como parte da exigência do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação para
obtenção do título de Mestre em Gestão da
Informação e do Conhecimento.
Orientadora: Profa Dra Janaina Fialho

São Cristóvão/SE
2021

Dados de catalogação na publicação (CIP)
Santos, France Mabel Fernandes Costa.
S237t

Trilhou [manuscrito] : uma aventura gamificada com Maria Livrão no
universo da pesquisa escolar no ensino fundamental I / France Mabel
Fernandes Costa Santos. - São Cristóvão, SE, 2021.
121 f. : il. ; color.
Orientadora: Dra. Janaina Fialho.
Dissertação (mestrado profissional em Gestão da Informação e do
Conhecimento) - Universidade Federal de Sergipe, Programa de Pósgraduação em Ciência da Informação, 2021.
1. Biblioteca escolar. 2. Gamificação. 3. Jogos educacionais. 4. Maria Livrão.
5. Pesquisa escolar. I. Fialho, Janaina, orient. II. Título.
CDU 027.8
CDD 020

France Mabel Fernandes Costa Santos CRB/5 nº1769

FRANCE MABEL FERNANDES COSTA SANTOS

TRILHOU: UMA AVENTURA GAMIFICADA COM MARIA LIVRÃO NO UNIVERSO
DA PESQUISA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL I

Dissertação apresentada à Universidade Federal de
Sergipe, como parte da exigência do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação para
obtenção do título de Mestre em Gestão da
Informação e do Conhecimento.
Avaliação: 9,5 (A)
Data da defesa: 27/10/2021

Profa. Dra. Janaina Fialho
(Orientadora)

Profa. Dra. Martha Suzana Cabral Nunes
(Membro convidado interno – UFS)

_
Profa. Dra. Niliane Aguiar
(Membro convidado externo – UFS)

Aos usuários da Biblioteca

AGRADECIMENTOS

A DEUS pela oportunidade de chegar viva em 2021 e ter o que comemorar, enquanto tantas
famílias choram devido à pandemia.
Aos meus familiares, por acreditarem mais em mim do que eu mesma. Nunca pensei que
conseguiria fazer uma faculdade, quanto mais um mestrado.
À minha orientadora, a professora Dra. Janaina Fialho, que, de forma tranquila e competente,
compartilhou suas ideias e conhecimentos, dando-me a oportunidade de crescer
profissionalmente.
Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – PPGCI/UFS, pela
convivência e pela defesa de uma educação de qualidade e gratuita. Conviver com vocês é
sempre enriquecedor. Gratidão especial às professoras Dra. Martha Suzana Cabral Nunes pelo
exemplo de educadora que inspira (minha eterna admiração). À professora Dra. Niliane Aguiar,
sempre disposta a ajudar e contribuir para o fortalecimento da biblioteca escolar. Muito
obrigada!
Aos colegas da turma 2019, gratidão pelo carinho, descontração e momentos de alegria e
desespero regados pelo nosso cafezinho. Chegamos ao final e ninguém soltou a mão de
ninguém!
Ao Departamento de Computação da UFS (DCOMP), na pessoa da professora Dra. Kenia
Kodel Cox e dos alunos participantes do Edital n. 02 PROEX/PIAEX/UFS de 10 de maio de
2021, pelo desenvolvimento técnico do jogo. Sei que vocês fizeram o melhor.
Gratidão especial à bibliotecária Raquel Fernandes por sempre ter uma palavra de apoio nos
momentos em que me desesperei. Em um desses momentos, ela me falou: “Não se sinta inferior.
Só agradeça por estar nesse lugar”. Foi com essas palavras que eu me fortaleci.
Agradecimento especial a minha amiga Solange Balbino, uma parceria regada de conselhos,
otimismo, pessimismo, choros e alegrias. Obrigada por sempre me apoiar e compartilhar o seu
conhecimento para o desenvolvimento deste trabalho.
Ao Colégio Liceu, pela oportunidade de poder contribuir com o processo de aprendizagem dos
nossos alunos.

“Ensinar a aprender é criar possibilidades para
que uma criança chegue sozinha às fontes de
conhecimento que estão à sua disposição na
sociedade”
Marcos Bagno

RESUMO
As mudanças ocorridas pela sociedade suscitam a reflexão sobre a formação do cidadão e suas
competências e habilidades na sociedade atual, não podendo a escola estar à deriva. As
metodologias ativas podem desempenhar importante papel nesse cenário. No contexto do
ensino da prática de pesquisa, foi levantado o seguinte problema: como a biblioteca escolar, por
meio da atuação do bibliotecário, pode contribuir e/ou participar dessa transformação
tecnológica, educacional e metodológica, além de colaborar no processo de busca e uso da
informação dentro da escola? O objetivo geral desta pesquisa é reconhecer a biblioteca escolar
e o profissional bibliotecário como colaboradores na utilização do Espaço Maker, construindo
um recurso que facilite o entendimento das necessidades de busca e uso da informação pelos
alunos. Derivando do mesmo, seus objetivos específicos são: analisar junto aos professores e
coordenadores do Ensino Fundamental I, do Colégio Liceu, qual o conhecimento necessário
para suprir as necessidades informacionais e cumprir as etapas de um projeto Maker; provocar
a criatividade nos alunos com base no Movimento Maker, propondo a construção de um jogo
eletrônico educativo como recurso para delinear as necessidades, as fontes, a busca e a
recuperação da informação; inserir a biblioteca escolar e o bibliotecário de maneira efetiva nos
projetos desenvolvidos no Espaço Maker. Do ponto de vista metodológico, é uma pesquisa
exploratória, aplicada e com abordagem qualitativa. A amostra é constituída pelos professores
titulares do Ensino Fundamental I do 1º ao 5º ano do Colégio Liceu de Aracaju, bem como do
coordenador pedagógico desse segmento e da coordenação de tecnologia educacional. Tendo a
pesquisa sido aprovada pelo comitê de ética da Universidade Federal de Sergipe, a coleta de
dados se deu com a aplicação de entrevistas semiestruturadas com professores e coordenadores.
O produto final do mestrado profissional foi um game sobre pesquisa escolar para o ensino
fundamental baseado no modelo ISP de Kuhlthau, com acesso aberto na plataforma Simmer.io
e desenvolvido em parceria com o Departamento de Computação. Entende-se que, de forma
lúdica e criativa, o jogo educativo desenvolvido pode contribuir para uma aprendizagem de
pesquisa mais relevante e significativa, sendo também um instrumento democrático, pois
poderá ser utilizado por qualquer escola. E que os bibliotecários e professores, juntos, podem
facilitar essa trilha de aprendizagem. Percebeu-se que os professores não possuem uma visão
da biblioteca como lugar de pesquisa e que é preciso redimensionar esse olhar. Espera-se que
outros estudos envolvendo games em bibliotecas sejam desenvolvidos.
Palavras-chave: Biblioteca escolar - jogos. Espaço Maker – Colégio Liceu. Letramento
Informacional. Metodologias ativas. Pesquisa escolar-Ensino Fundamental.

ABSTRACT
The changes that have taken place in society lead to reflection on the formation of citizens and
their skills and abilities in today's society, and the school cannot be adrift. Active methodologies
can play an important role in this scenario. In the context of teaching research practice, the
following problem was raised: How the school library, through the role of the librarian, can
contribute and/or participate in this technological, educational and methodological
transformation and collaborate in the process of searching and using information inside the
school? The general objective of this research is to recognize the school library and the
professional librarian as a collaborator in the use of the Maker Space, building a resource that
facilitates the understanding of the needs for searching and using information by students.
Derived from it, its specific objectives are: to analyze, together with elementary school teachers
and coordinators, from Colégio Liceu, what knowledge is needed to meet informational needs
and fulfill the stages of a Maker project; provoke creativity in students based on the Maker
Movement, proposing the construction of an educational electronic game as a resource to
outline the needs, sources, search and retrieval of information; to effectively insert the school
library and the librarian in the projects developed at Espaço Maker. From a methodological
point of view, it is an exploratory, applied research with a qualitative approach. The sample
consists of full professors of elementary school from 1st to 5th grade at Colégio Liceu de
Aracaju, as well as the pedagogical coordinator of this segment and the coordination of
educational technology. Once the research was approved by the Ethics Committee of the
Universidade Federal de Sergipe, data collection took place through the application of semistructured interviews with professors and coordinators. The final product of the professional
master's degree was a game about school research for elementary education based on Kuhlthau's
ISP model, with open access on the Simmer.io platform and developed in partnership with the
Department of Computing. It is understood that in a playful and creative way, the educational
game developed can contribute to a more relevant and meaningful research learning, being also
a democratic instrument, as it can be used by any school. And that librarians and teachers
together can facilitate this learning path. It was noticed that teachers do not have a vision of the
library as a place of research and that it is necessary to resize this view. It is expected that other
studies involving games in libraries will be developed.
Keywords: School library- games. Active methodologies. Information literacy. Maker spaceColégio Liceu. School research-elementary school.
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1 INTRODUÇÃO
A biblioteca escolar exerce um papel que vai muito além dos empréstimos de livros.
Esse espaço movimenta a rotina dos alunos envolvendo qualquer tipo de solicitação no âmbito
informacional, de forma confiável e segura. Um espaço de grande valor pedagógico que,
atrelado ao professor, contribui para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.
Sendo assim, se faz necessária uma reflexão de como a biblioteca pode ser um
espaço facilitador no contexto da aprendizagem. Para isso, é indispensável que o profissional
bibliotecário se atente aos métodos e metodologias convidativas, que irão nortear o processo de
aprendizagem para o aluno do século XXI. A sociedade informacional e midiática é latente e
nela a grande maioria da população tem acesso aos meios de comunicação. É preciso capacitar
os alunos para superarem o gap entre a sociedade da informação e a do conhecimento,
pavimentando o caminho.
De acordo com a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a sociedade do
conhecimento impõe ao aluno o desenvolvimento de novas competências e habilidades, um
perfil inovador, questionador, proativo e colaborativo nas tomadas de decisões, características
da conhecida geração Z ou geração digital. Para saber lidar com a avalanche de informações a
cada dia mais disponível, “o indivíduo precisa ser informacionalmente letrado para atuar como
cidadão crítico e reflexivo, dotado de autonomia e responsabilidade e, desse modo, colaborar
na superação dos graves problemas de toda ordem que atingem hoje a humanidade” (GASQUE,
2010, p. 90).
Entende-se que existe um número maior e mais frequente de diferentes gerações
convivendo na sociedade. A geração Z ou geração digital é composta por jovens que nasceram
a partir da metade dos anos 1990 e estão à procura por inovações o tempo todo, demonstrando
uma necessidade de aprendizagem e busca pelo conhecimento diferente das outras gerações
(BORTOLAZZO, 2012).
A geração Z é constituída por jovens de muita atitude e pouco conteúdo que nutrem
a necessidade de serem bajulados e aceitos em grupos. Ignoram o poder das redes sociais em
possibilitar que pequenos grupos se tornem grandes e saiam do controle (FAVA, 2014). São
jovens naturalmente tecnológicos e que não entendem o mundo sem os recursos eletrônicos e
suas conexões. Uma geração caracterizada por ser extremamente impaciente e
instantaneamente midiática.
A partir desse novo perfil, propõe-se que o contexto desafiador exija também novas
metodologias de ensino. Nessa linha de pensamento, as metodologias ativas têm despontado
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como práticas pedagógicas que levam o aluno a participar do processo de ensino-aprendizagem,
podendo provocar o fazer e o pensar sobre o que faz, estimulando, assim, a criatividade e a
autonomia. Neste sentido, Dias e Chaga (2017) entendem que a principal finalidade das
metodologias ativas é desenvolver o processo de ensino-aprendizagem com o foco no
desenvolvimento da autonomia do aprendiz, complementando que, “o ensino cognitivo cede
um pouco de espaço para outras formas de aprendizagens laterais, cujo enfoque principal está
no acadêmico, e não apenas no professor” (DIAS; CHAGA, 2017, p. 43).
Dentro desse contexto, é vital que as metodologias ativas e os diversos espaços da
escola estejam conectados. Entre eles, a biblioteca escolar, espaço que sempre deve colaborar
para o desenvolvimento das competências informacionais dos alunos, pois é mais flexível,
colaborativo, ou seja, um centro informacional de múltiplas habilidades, gerenciado por um
profissional bibliotecário que atue com práticas inovadoras. O trabalho colaborativo ajuda a
enfrentar barreiras e oportuniza o crescimento sempre respeitando as diferenças, as aptidões e
a história de cada um.
No universo das metodologias ativas, uma das propostas é o Movimento Maker ou
Cultura Maker, que estimula as pessoas a colocarem a mão na massa no momento do
aprendizado, mostrando que a melhor forma de aprender é fazendo, um movimento que aborda
a essência da formação da coletividade interagindo com diversas áreas do conhecimento
(SAMAGAIA; DELIZOICOV NETO, 2015).
Baseado nesta proposta, surge a importância de incluir a biblioteca escolar nesse
movimento, no qual os alunos possam utilizar criativamente o Espaço Maker, estimulando-os
a realizar tarefas práticas que colaborem na resolução de problemas do seu dia a dia, tendo o
bibliotecário como mediador para acompanhar e orientar no processo de ensino-aprendizagem.
É possível elencar alguns benefícios para os estudantes que utilizam esse modelo
de espaço, como: desenvolvimento das habilidades de comunicação e colaboração; promoção
da iniciativa; desenvolvimento do pensamento crítico; instigação da pesquisa, da criatividade e
da ampliação de competências e habilidades para resolução de problemas cotidianos.
Um dos problemas enfrentados pelos bibliotecários nas bibliotecas escolares é o
desconhecimento dos alunos de como fazer pesquisa escolar. Esta é uma preocupação que os
professores partilham diariamente em suas práticas em sala de aula. Nesse contexto, a biblioteca
escolar é o espaço estratégico para o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, mas que
precisa de um direcionamento do profissional bibliotecário.
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A partir da interação com o professor, pode ser desenvolvido um trabalho
colaborativo, no qual o bibliotecário, sabendo antecipadamente da pesquisa, pode fazer um
levantamento de fontes que contribuam para uma pesquisa de qualidade.
Compreende-se que os alunos da chamada Geração Z1 um perfil, como já foi citado
anteriormente, proativo, conectado e inquieto. A biblioteca escolar, para atrair esses alunos,
precisa estar conectada com todas as inovações que surgem na educação. O pensamento crítico,
a criatividade e a experimentação são ferramentas que podem propiciar a formação do cidadão
capaz de ampliar sua capacidade de atuar no mundo.
A pretensão da pesquisa é ensinar os alunos do Ensino Fundamental I a trabalharem
com a busca e o uso da informação através de um recurso criativo, desenvolvido através da
metodologia de projetos. Tal trabalho foi desenvolvido em parceria entre o Programa de PósGraduação em Ciência da Informação (PPGCI) e o Departamento de Computação (DCOMP)
da Universidade Federal de Sergipe (UFS), com apoio do edital PROEX/PIAEX/UFS n. 02, de
10 de maio de 2021. Houve um cadastro do projeto no SIGAA como ação de extensão,
envolvendo quatro alunos e sob coordenação das professoras Dra. Kenia Kodel Cox e Dra.
Janaina Fialho.
Acredita-se, com este trabalho, que é possível e necessário incluir a biblioteca
escolar como um instrumento facilitador e promotor de aprendizagem; lembrando que a
atividade de pesquisa requer a aprendizagem de competências de busca e uso da informação, e
o bibliotecário escolar é o profissional que pode colaborar nesse processo, tanto de formação
dos alunos quanto no auxílio para com os professores. Gasque (2012) já defendia que, além de
atuar na formação de professores na orientação sobre pesquisa, os bibliotecários devem
participar e contribuir no desenvolvimento dos projetos educacionais. Neste sentido, a
biblioteca escolar e o professor devem ter perspectivas e objetivos sincronizados, promovendo
assim, as metodologias de aprendizagem.
De acordo com Campello (2003), a parceria entre professores e bibliotecários é uma
questão discutida por muitos autores. E pode-se dizer que a palavra-chave é interação (grifo
nosso). Tanto professores como bibliotecários precisam entender a importância do trabalho em
conjunto para um melhor desempenho profissional.
O projeto foi desenvolvido no Colégio Liceu, situado no bairro Coroa do Meio em
Aracaju-SE, onde a pesquisadora exerce o cargo de bibliotecária escolar. Pela vivência
1

O termo geração Z é a definição sociológica para a geração de pessoas nascidas, em média, entre os anos de 1994
e 2010. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/sociologia/geracao-z.htm. Acesso em: 01 set. 2019.
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profissional adquirida no cargo de bibliotecária do Colégio Liceu, tem sido possível
testemunhar algumas mudanças tecnológicas e metodológicas adotadas pela escola.
Uma delas foi a adoção do Projeto Educacional UNOi2, criado na década de 1990,
eleito como uma das propostas educacionais mais inovadoras da América Latina. Presente em
mais de 22 países, faz parte do grupo Santillana, maior grupo de educação básica em língua
portuguesa e espanhola no mundo. Só no Brasil, são mais de 400 escolas parceiras e mais de
130 mil alunos. O projeto é baseado em quatro pilares: recursos de aprendizagem, ambientes,
serviços educacionais e avaliações. Ele sugere uma transformação educacional baseada nas
novas tecnologias que visa atender às necessidades dos estudantes do mundo contemporâneo,
promovendo uma mudança significativa nas escolas, interligando pedagogia, conteúdos,
tecnologia, metodologias ativas e formação continuada dos professores.
Quando a escola adota esses modelos de “projetos” ou “sistemas” educacionais,
eles não trazem uma proposta específica para a biblioteca ou sala de aula. O objetivo é
proporcionar ferramentas para uma mudança de comportamento em relação às tecnologias,
conectando todos os atores (professores, alunos, bibliotecários e famílias) responsáveis pelo
processo de desenvolvimento das competências e habilidades para encarar os desafios da
sociedade contemporânea. Afinal, para saber lidar com as constantes inovações do mundo
contemporâneo, é necessário, segundo Belluzzo (2007, p. 12), ir além da simples cópia e
memorização, é preciso manusear o conhecimento como um instrumento essencial no processo
inovador e humanizá-lo para que possa ser um instrumento de educação e construção.
A instituição educacional percebeu a necessidade de evoluir em torno da educação
4.0 e não poderia ficar alheia a essas transformações, sempre preocupada em integrar e conectar
professores/bibliotecários e alunos, inovando na aprendizagem e nas ferramentas tecnológicas.
Com o uso praticamente constante das tecnologias, as mudanças com a aplicação das
metodologias ativas, a construção do Espaço Maker e outros diferenciais, foi observado, pela
pesquisadora, a dificuldade dos alunos em fazer a busca e o uso da informação, conhecer o
passo a passo e aprender a aprender de forma que proporcionasse uma aprendizagem
significativa.
Partindo deste texto, foi levantado o seguinte questionamento para esta pesquisa:
como a biblioteca escolar, por meio da atuação do bibliotecário, pode contribuir e/ou participar

2

Projeto Educacional UNOi. Disponível em: https://www.unoeducacao.com/sobre-o-uno/. Acesso em: 01
set. 2019.
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dessa transformação tecnológica, educacional e metodológica e colaborar no processo de busca
e uso da informação dentro da escola?
O objetivo da pesquisa em qualquer ciência é buscar respostas claras, precisas,
racionais e objetivas para os problemas que são propostos. O objetivo geral desta pesquisa é
reconhecer a biblioteca escolar e o profissional bibliotecário como um colaborador na utilização
do Espaço Maker (faça você mesmo), construindo um recurso que facilite o entendimento das
necessidades de busca e uso da informação pelos alunos. Afinal, a sociedade da informação
cobra que a formação dos alunos seja regada de competências e habilidades que irão norteá-los
na caminhada por diversos cenários informacionais para que possam participar ativamente do
processo da construção dessa sociedade.
Os objetivos específicos da pesquisa, decorrentes do objetivo geral, são: analisar
junto aos professores e coordenadores do fundamental I, do Colégio Liceu, qual o conhecimento
necessário para suprir as necessidades informacionais e cumprir as etapas de um projeto Maker;
provocar a criatividade nos alunos com base no Movimento Maker, propondo a construção de
um jogo eletrônico educativo como recurso para delinear as necessidades, as fontes, a busca e
a recuperação da informação; inserir a biblioteca escolar e o bibliotecário de maneira efetiva
nos projetos desenvolvidos no Espaço Maker.
Com a apresentação do tema, do problema, da justificativa e dos objetivos, faz-se
necessário criar entendimento teórico sobre o assunto abordado. Inserir o profissional
bibliotecário no espaço de desenvolvimento de projetos do Movimento Maker ainda é uma
novidade e um grande desafio, pois, conforme já mencionado, a biblioteca não é representada
nesse projeto educacional e esse é um caráter inovador desta pesquisa de mestrado profissional.
O mundo está se reinventando e a educação também precisa se reinventar. Tanto a
biblioteca escolar como o profissional da informação precisam se fazerem presentes nessa
“nova forma” de ensinar. De acordo com o professor David Lankes, em palestra proferida na
26ª edição do Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD), “alguns
aprendem lendo, outros vendo, outros fazendo; mas a maioria aprende com a combinação destes
verbos” (LANKES, 2015). Tal afirmativa conduz ao entendimento de que a biblioteca deve
atuar com todas as possibilidades de aprendizagem e acompanhar a evolução de seus usuários.
A pesquisa se faz necessária para que a biblioteca escolar possa ser vista também
como um recurso transformador educacional e não apenas como um espaço sem potencialidade,
um depósito de livros e muitas vezes sala de castigo. Sabe-se que a biblioteca é um espaço de
livros e que pela 5ª Lei de Ranganathan (2009) é também um organismo em crescimento e deve
atender às necessidades da comunidade que a integra.
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Construir um ambiente colaborativo e com profissionais dispostos ao diálogo nunca
é uma tarefa fácil. O bibliotecário escolar precisa assumir a sua função de educador e passar a
fazer parte do processo educacional, sair da sua zona de conforto e se fazer presente em todos
os espaços da escola, atendendo esse “novo” aluno, colaborando com o seu desenvolvimento
criativo e investigativo e, contribuindo assim, com o processo de Letramento informacional
(LI) ao longo da sua vida escolar.
Para dar suporte a esse cenário dinâmico e desafiador, trabalha-se nessa pesquisa
com o aporte da teoria do LI. De acordo com Gasque (2012, p. 39), na área de informação, o LI
é o “processo de aprendizagem necessário ao desenvolvimento de competências e habilidades
específicas para buscar e usar a informação”. Hoje, trabalhar em equipe, ser criativo, respeitar
as diversidades, inventar, questionar e propor resoluções de problemas são requisitos
fundamentais para a formação das pessoas. Os novos desafios tecnológicos e metodológicos da
educação instigam o desenvolvimento de novas habilidades e competências para a apropriação
desse “novo” processo de ensino-aprendizagem, mais dinâmico, lúdico, midiático e
transformador. Acompanhar esse processo de mudança faz parte do crescimento necessário
tanto para os bibliotecários quanto para o espaço da biblioteca escolar.
Esta pesquisa propõe um jogo eletrônico educativo para auxiliar os mediadores na
aprendizagem da prática da pesquisa escolar de forma gamificada. Importante ressaltar que o
jogo é um ponto de partida, e cada mediador pode trabalhar segundo a realidade de sua escola,
seus

recursos

disponíveis.

O

game

Trilhou

está

disponível

em:

https://simmer.io/@Maria_Livrao/trilhou. É necessário ler as instruções antes de utilizá-lo e
que seja visualizado em tela cheia. Os códigos devem ser inseridos pelo mediador, seja ele o
professor ou o bibliotecário, o qual contém a palavra trilhou, espaço e o número subsequente.
O trabalho está estruturado da seguinte forma: na seção dois, encontra-se o
referencial teórico, o qual apresenta os autores e suas teorias, envolvendo temas como LI;
biblioteca escolar e o papel pedagógico do bibliotecário; a pesquisa escolar e o Modelo ISP
(Information Search Process) de Kuhlthau; metodologias ativas; metodologia STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) e Movimento Maker e sua influência na
educação.
Subsequentemente, seguem-se ainda as seções da metodologia, os resultados da
intervenção e discussão, o produto final da pesquisa, as considerações finais e as referências.
Encontram-se como apêndices os roteiros de entrevista com os professores e coordenadores
pedagógicos do Colégio Liceu, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a
narrativa do jogo. A autorização da escola e do comitê de ética da UFS também foram anexadas
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ao trabalho. O jogo obteve patente junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 22
de março de 2022, sob inscrição n. BR512022000549-2, a qual se encontra no Anexo C.
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2 LETRAMENTO INFORMACIONAL
O LI proporciona o desenvolvimento de competências necessárias para a busca e o
uso da informação na sociedade do conhecimento. A busca da informação está associada às
necessidades informacionais de cada sujeito. Sendo assim, para suprir essas necessidades se faz
necessário entender o processo de LI, que, segundo Gasque (2012), “ocorre com a adoção de
metodologias globalizantes, orientadas para a resolução de problemas e com o uso do
pensamento reflexivo”.
O movimento do LI começou no final da década de 1970, com o bibliotecário Paul
Zurkowsky, quando utilizou o termo information literacy pela primeira vez para discutir a
abertura dos caminhos para que a população norte-americana pudesse usufruir de produtos
informacionais disponíveis (CAMPELLO, 2003). Com o tempo, surgiram várias definições
para o termo, como alfabetização informacional e literacia da informação. A princípio, o termo
foi idealizado como uma ferramenta para resolução de problemas de competência em
informação no ambiente profissional. Desde então, o termo vem sendo utilizado de uma forma
mais abrangente e envolvendo outras perspectivas.
Traduzido no Brasil para competência informacional (COINFO), o termo começou
a ser estudado no ano 2000 com um trabalho desenvolvido por Caregnato (CAMPELLO, 2003;
DUDZIAK, 2008; VITORINO; PIANTOLA, 2009). Na sociedade contemporânea, entende-se
o termo como habilidades desenvolvidas pelo indivíduo que o permitem realizar atividades em
determinadas situações a partir de seu conhecimento.
De acordo com o Manifesto da Federação Internacional de Associações e
Instituições Bibliotecárias (IFLA)3, elaborado para ajudar os profissionais da informação a
atenderem os requisitos de habilidades em informação, as diretrizes se baseiam em: 1) Acesso:
a informação é acessada de forma eficaz e eficiente, reconhece suas necessidades, busca,
localiza a informação e reconhece suas fontes; 2) Avaliação: a informação é avaliada de forma
crítica e competente, explorando a que melhor se enquadra em sua pesquisa e 3) Uso: aplicação
da informação de maneira concisa de forma a reconhecer seu aprendizado com a pesquisa
realizada.Campello (2002) defendia que desenvolver competências informacionais e trabalhálas em biblioteca escolar contribui para uma educação do século XXI. Sendo assim, enquanto

3

Diretrizes sobre o desenvolvimento de habilidades em informação para a aprendizagem permanente.
Disponível em: https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-pt.pdf.
Acesso em: 18 maio 2020.
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bibliotecários escolares, deve-se contribuir com esse desenvolvimento, trabalhando de forma
efetiva na construção do conhecimento para uma educação inovadora na atual sociedade da
informação.
Uma das mais importantes pesquisadoras sobre o tema, Soares (2002, p. 144) afirma
que letramento “são as práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que essas práticas
são postas em ação, bem como as consequências delas sobre a sociedade”. Ou seja, é estar
inserido em um contexto educacional como sujeito ativo e pensante.
Dessa forma, se faz necessária a participação do bibliotecário no planejamento
curricular e seu posicionamento quanto a sua função pedagógica na biblioteca escolar,
lembrando que, já na década de 1960, as bibliotecas escolares foram influenciadas pelas teorias
pedagógicas baseadas nas diretrizes para bibliotecas escolares da American Association of
School Librarians (AASL) que recomendava conectar o ensino de uso de matérias com as
disciplinas curriculares (CAMPELLO, 2003).
Dudziak (2008) considera que o LI vai muito além da tecnologia, e atende um
conceito inclusivo envolvendo as áreas tecnológica, acadêmica e cultural. Na perspectiva de
Campello (2003) o termo foi utilizado para alertar sobre as mudanças do papel da biblioteca
escolar na educação do séc. XXI. De acordo com Campello (2009, p. 9), o LI compreende
“tornar pessoas capazes de aprender a partir de informações”. Ou seja, entender a sua
necessidade informacional, fazer a recuperação e saber utilizá-la.
Nota-se que o tema extrapola o contexto escolar no sentido de orientar e preparar
as crianças e jovens na resolução de problemas, levando em consideração o uso responsável da
informação, afinal o processo de letramento ocorre quando, segundo Gasque, o indivíduo é
capaz de:
Determinar a extensão das informações necessárias; acessar a informação de forma
efetiva e eficientemente; avaliar criticamente a informação e suas fontes; incorporar a
nova informação ao conhecimento prévio; usar a informação de forma efetiva para
atingir objetivos específicos; compreender os aspectos econômico, legal e social do
uso da informação, bem como acessá-la e usá-la ética e legalmente (GASQUE, 2012,
p. 32).

Baseando-se nessa afirmação, podem-se elencar alguns benefícios para os
estudantes quando a biblioteca participa desse processo como: desenvolvimento das habilidades
de comunicação e colaboração; iniciativa; desenvolvimento do pensamento crítico; incentivo à
pesquisa e à criatividade e desenvolvimento de competências e habilidades para resolução de
problemas cotidianos.
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Com o avanço tecnológico cada vez mais crescente, se faz necessário saber lidar
com essa avalanche informacional e preparar o sujeito não só para localizar e recuperar a
informação, porém, o mais importante é colaborar no desenvolvimento de competências
informacionais e habilidades para lidar com a informação de forma criteriosa e eficaz. Segundo
Lévy (2000), a relação que o homem passou a ter com as tecnologias, a informação e o saber,
expandiu as suas funções cognitivas e construiu novos ambientes de conhecimentos. Para Lévy
(2000, p. 158), “o que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente
definido com antecedência [...]”. Devemos construir novos modelos de espaço de
conhecimentos e olhar para a internet como um instrumento de desenvolvimento social. A
inclusão digital é um processo de vital importância para a sociedade.
A busca por uma sociedade mais democrática e inclusiva favorece a construção do
saber coletivo e nos permite colaborar para a chamada democratização da informação. É
fundamental reconhecer e organizar as habilidades de cada indivíduo para serem utilizadas em
favor do coletivo. Dessa forma, se faz necessário:
Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das
comunicações e da Informática. As relações entre os homens, o trabalho, a própria
inteligência dependem, na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos
informacionais de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação e
aprendizagem são capturadas por uma Informática cada vez mais avançada (LÉVY,
1993, p. 7).

Como diz Vianna e Blattmann (2016, p. 262), “[...] a introdução da inovação nas
escolas com bibliotecas tem um alto potencial estratégico”. A biblioteca escolar precisa buscar
formas de acompanhar esse aluno em suas habilidades, descobertas e competências. Não existe
mais espaço para uma biblioteca estática. Precisa-se ter um ambiente onde o conhecimento seja
utilizado por todos que fazem esse espaço.
É essencial que haja um entrosamento entre o bibliotecário e todos que fazem a
escola. O trabalho hoje é em rede, compartilhamento de informação com ética, veracidade e
responsabilidade, portanto, a ampliação do papel educativo da biblioteca exige a colaboração
constante entre bibliotecários e professores (CAMPELLO, 2010).
O processo de letramento é fazer com que os alunos passem de um nível de leitura
simples, cotidiana, para um nível que dê a eles contentamento e que proporcione uma liberdade
de conhecimento, trazendo mudanças individuais e sociais. Como afirmam Becker e Grosch
(2008), não estamos falando do ato de saber ler e escrever e sim das transformações culturais,
sociais, econômicas e políticas que a leitura pode proporcionar ao indivíduo ou a um grupo
quando adquirem o conhecimento de como usá-la.
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É uma busca pela inovação e ressignificação para fazer parte dessa sociedade
midiática, caracterizada pela enorme quantidade de informação disponível nos dias atuais. No
âmbito educacional, os desafios são grandes e a biblioteca não deve medir esforços para assumir
o seu papel pedagógico e contribuir para o desenvolvimento do sujeito.
2.1 Biblioteca escolar e o papel pedagógico do bibliotecário
A atual sociedade da informação ou do conhecimento surgiu no século XX com a
globalização, é altamente competitiva e encontra-se em constante expansão; com isso, a
informação tornou-se um fator primordial em qualquer atividade humana. Nesse contexto, se
faz necessário que o homem tenha informação para viver de forma produtiva nesta sociedade.
Essa necessidade de comunicação sempre foi um desafio para o homem e este sempre procurou
uma forma de supri-la, começando por desenhos pré-históricos e representações de ideias
abstratas. Já houve época em que saber ler e resolver cálculos matemáticos atendiam as
necessidades da sociedade, porém, a partir do século XXI, o cenário mudou, os anseios de
aprendizagem são outros e, em decorrência dessas mudanças, elevou-se a carência de
profissionais qualificados, com informações amplas, espírito empreendedor, altamente criativo
e disposto a resolver problemas, acompanhando a evolução e a transformação da sociedade da
informação.
Para as bibliotecas, essas transformações acompanharam a sua história, visto que
elas, durante toda a história da humanidade, passaram por diversas mudanças. Os suportes de
cada material bibliográfico também evoluíram com o tempo, passando dos tabletes de argila,
papiros e pergaminhos, aos códices reproduzidos nos mosteiros. Como diz Simão (1993, p. 15),
“ativar a biblioteca é torná-la um lugar ativo, dinâmico e ao mesmo tempo acolhedor a todas as
propostas que visem o crescente entrosamento usuário – biblioteca”.
O nascimento da biblioteca escolar teve início com o Liceu de Atenas, fundado por
Aristóteles, considerado uma das mais importantes bibliotecas. A ideia era reunir, dentro desse
espaço informacional, alunos e sábios, objetivando contribuir com a evolução da ciência.
Campello (2010, p. 7) define as bibliotecas escolares como: “[...] espaços de aprendizagem que
propiciam e estimulam conexões entre saberes; que são laboratórios – não de equipamentos e
apetrechos – mas de ideias”. Dessa forma, as bibliotecas escolares necessitam buscar um perfil
mais contemporâneo.
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As bibliotecas de modo geral, vem deixando de se constituírem enquanto espaços
estáticos, fechados e silenciosos, onde as pessoas se enclausuram para realizar seus
estudos e leituras, e estão passando a se constituir enquanto espaço dinâmico,
interativo e em permanente construção (MOTA, 2006, p. 3).

Sendo assim, a biblioteca precisa oferecer múltiplos saberes e ser inserida em todos
os contextos escolares, como afirmam Hillesheim e Fachin (1999, p. 66) “biblioteca escolar é
um centro ativo de aprendizagem, portanto precisa ser vista como um núcleo ligado ao esforço
pedagógico dos professores e não como um apêndice das escolas”.
Portanto, entendemos que a biblioteca escolar é um espaço informacional com itens
bibliográficos, onde vão ser disponibilizadas informações que possam satisfazer o seu usuário,
contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, ela é um importante
instrumento de apoio didático-pedagógico, mesmo sendo, ainda hoje, caracterizada como um
local parado no tempo e no espaço, um simples depósito de livros velhos, ou ainda sala de
castigo, um lugar apático e sem vida. Sabe-se que a sua função vai muito além disso, e é
necessário que ela se faça presente. Segundo Cagliari:
Alguns diretores transformam as bibliotecas em museus que os alunos vão visitar uma
vez por ano, quando ao contrário, a biblioteca de escola tem que ser mais dinâmica
possível, pois, é de fato um complemento necessário, indispensável à formação dos
alunos, tanto quanto as aulas e os professores (CAGLIARI, 2008, p. 177).

Dinamismo é uma palavra que deve estar presente diariamente na biblioteca escolar.
É importante repensar o posicionamento que estão dando a esse espaço, assim como refletir
sobre o que o mesmo está fazendo pelos seus clientes, cada vez mais acelerados e antenados.
Colaborar, pesquisar, criar e compartilhar são atitudes e conceitos que farão parte do processo
de ensino-aprendizagem de todos, alunos, educadores e bibliotecários. Para que sejam tomadas
essas atitudes, é preciso que se rompa com os padrões que não se encaixam mais com os olhares
desse “novo” usuário.
Sanches Neto (1998) alerta que a biblioteca é encarada como um anexo da escola,
quando na verdade, ela deveria ser a sua alma, favorecendo o desenvolvimento das habilidades
e competências em parceria com todos que fazem a instituição em que está inserida.
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A escola tem como missão contribuir para a educação social e cultural do cidadão.
Para isso, ela precisa de um conjunto de elementos que possibilitem a aprendizagem do
estudante em todos os sentidos. Um desses elementos é a BE, uma vez que esta tem a função,
a grosso modo, de contribuir para a aprendizagem extraclasse dos estudantes por meio dos seus
recursos informacionais.
De acordo com a 5ª Lei da Biblioteconomia, a biblioteca é um espaço em constante
crescimento. “Um organismo em crescimento absorve matéria nova, elimina matéria antiga,
muda de tamanho e assume novas aparências e formas” (RANGANATHAN, 2009, p. 241).
Esse constante crescimento deve se estender ao profissional bibliotecário.
Sabe-se que existe uma mudança de perfil que vem acompanhando esse profissional
durante as últimas décadas, passando de guardião de livros a profissional da informação voltado
para um novo paradigma de mundo, onde exige toda uma reflexão sobre metodologia para que
se possa dar uma maior visibilidade a informação e, assim, construir processos de mediação
para a sociedade do conhecimento. O termo mediação é utilizado por diversas áreas do
conhecimento como Direito e Educação e, apesar de ter propósitos distintos, ele parte do
pressuposto de união, ligação. Almeida Júnior (2009, p. 46) conceituou a mediação da
informação como sendo “toda ação de interferência – realizada pelo profissional de
informação”, que independente da forma que acontece, “propicia a apropriação da informação
que satisfaça, plena ou parcialmente, uma necessidade informacional”. Já em 2015, ele
reformula esse conceito e entende o conhecimento como ativo e transformador a partir do
momento da relação com o mesmo. Recomenda ainda, inserir duas concepções sobre o
conceito: a mediação intrínseca e a mediação extrínseca, pois, segundo o autor:
A mediação da informação possui duas dimensões: a primeira é intrínseca ao fazer do
profissional da informação, quer atuando-o no atendimento ao público (mediação
explícita da informação), quer atuando nos serviços internos, também chamados de
serviços meios (mediação implícita da informação). A mediação nesse caso é inerente
ao fazer. Ela está presente, independente da vontade do profissional. Esse profissional
veicula ideias, conceitos, concepções, valores de maneira consciente e inconsciente.
Nesta dimensão da mediação, o profissional pode controlar muito do que dissemina,
do que veicula, mas há um componente inconsciente sobre o qual ele não possui
controle. As palavras escolhidas para comunicar algo; a forma de estruturá-las;
posturas físicas; a organização do acervo; o sistema escolhido para estruturar os
documentos; a arquitetura do prédio onde atua; possuem todas, uma ampla parcela de
inconsciente (ALMEIDA JÚNIOR, 2015, p. 9-32).

Reforçando o conceito já definido, o autor discorre que a mediação intrínseca é
voltada ao fazer inconsciente do profissional da informação, ou seja, não depende da sua
vontade, visto que, tanto os processos quanto as práticas informacionais desempenhadas
diariamente não são, muitas vezes, reconhecidas como mediação. Ainda, segundo o autor, a
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mediação extrínseca fica mais perceptível pelo profissional, em razão de que, essas atividades
são relacionadas ao planejamento e ações desenvolvidas no ambiente informacional. Pode-se
concluir que as duas dimensões ficam claras no pensamento de Kuhlthau (2010), quando
discorre que o bibliotecário escolar, além de fornecer recursos informacionais, participa do
processo de aprendizagem envolvendo esses recursos e reforçando que tanto o professor quanto
o bibliotecário têm o papel de facilitador nesse processo. Ao desempenhar as ações de
mediação, o bibliotecário assume o papel de mediador preparando o aluno para o convívio em
sociedade. Essa parceria entre professor e bibliotecário procede uma maior aproximação do
aluno com a biblioteca e suas fontes de informação, argumento enfatizado por Campello (2003,
p. 11):
Trabalhando em conjunto, professores e bibliotecários planejarão situações de
aprendizagem que desafiem e motivem os alunos, acompanhando seus progressos,
orientando-os e guiando-os no desenvolvimento de competências informacionais cada
vez mais sofisticadas.

Dentro desse cenário, faz-se necessário desconstruir a imagem do bibliotecário
escolar voltado apenas para projetos de leitura. É preciso que ele conheça e exerça seu papel
educativo também na formação de pesquisadores, pois, segundo Fialho (2004, 2009)4, a
formação do pesquisador deve se dar desde a educação básica. O bibliotecário deve estar
inserido no projeto político pedagógico da escola para que haja um alinhamento entre biblioteca
e sala de aula.
O Manifesto da UNESCO (IFLA, 2000, p. 2) descreve que professores e
bibliotecários, quando trabalham juntos, “influenciam o desempenho dos estudantes para o
alcance de maior nível de literacia na leitura e escrita, aprendizagem, resolução de problemas,
uso da informação e das tecnologias de comunicação e informação”.
Dessa forma, essa cumplicidade propicia aos profissionais bibliotecários
competências e habilidades para se apropriarem de ferramentas que possibilitem um melhor
resultado na busca das necessidades informacionais de alunos e professores (IFLA, 2000, p. 3).
Sendo assim, é vital que sua capacitação seja contínua, e dentro da perspectiva do Movimento
Maker, o bibliotecário precisa se apropriar de competências necessárias para o sucesso desse
movimento num mundo midiático com constantes transformações paradigmáticas, afinal,
Estamos vivendo, certamente, num mundo de profundas e céleres mudanças
paradigmáticas nos campos científico, tecnológico, político e social. E neste mutável
mundo de hoje, em que tudo acontece com uma rapidez incrível, só resta mesmo uma
saída, tanto para as organizações como para os indivíduos – ousar/mudar (MULLER,
1995, p. 42).
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O cenário educacional contemporâneo vem exigindo uma mudança de postura do
profissional da informação. O bibliotecário vem se mostrando um facilitador no processo
educacional e inserir a biblioteca neste espaço criativo/produtivo vai fazer toda a diferença para
os clientes. Martinez (2016) afirma que, “Espaços maker devem ser lugares para
empoderamento de pessoas, todas elas, para que experimentem a possibilidade de dar sentido
ao mundo e torná-lo um lugar melhor para suas vidas”. Os bibliotecários, profissionais da
informação, devem contribuir para que essa experimentação seja concretizada, afinal, a
proposta do Maker não é somente permitir o acesso à tecnologia, mas habilitar seus usuários
em relação às suas competências informacionais concretizando suas ideias (SANTOS NETO;
ZANINELLI, 2017, p. 19). É o que se pode chamar de democratização da informação. Capacitar
as pessoas para que, de forma crítica, possam usar a informação contribuindo para o uso
reflexivo na construção das ideias.
Fica evidente que as instituições educacionais necessitam ter um olhar
contemporâneo para a biblioteca escolar. Conhecer, entender e internalizar que esse “organismo
vivo” precisa ser real nas escolas e que haja uma contribuição com o desenvolvimento da
educação de qualidade.
2.2 A pesquisa escolar e o Modelo ISP de Kuhlthau
Primeiramente, é preciso entender a etimologia da palavra pesquisa. A palavra vem
do espanhol que herdou do verbo latim perquiro, que significa procurar, buscar, indagar,
perguntar. Toda ação humana tem a pesquisa como base, afinal o ato de pesquisar faz parte do
nosso cotidiano. No entanto, muitas vezes a atividade de pesquisar vai se mostrar apenas como
um exercício sem relevância para os estudantes em relação ao entendimento dos assuntos
discutidos (NINIM, 2008).
No campo educacional, a pesquisa é o alicerce da educação, por isso precisa deixar
de ser um evento esporádico ou um exercício sem relevância e vir a fazer parte do cotidiano da
escola e da vida do sujeito. Afinal,
mais do que o ensino, a aplicação da pesquisa na escola conduz ao domínio das
habilidades didáticas renovadoras pela discussão, pela leitura, pela observação, pela
coleta de dados para comprovação de conjecturas sobre os fatos pela análise criativa
das deduções, conclusões e, sobretudo, pela reconstrução do conhecimento a partir
daquilo que os alunos já sabem (MARTINS, 2001, p. 45).

Quando se trata de conhecimento, o homem tem dois caminhos a seguir: o de
recebedor de conhecimento e o de produtor de conhecimento. A escolha de um desses caminhos
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vai depender de sua capacidade e habilidades de se revelar um produtor ou recebedor de
informação (MARTINS, 2001, p. 60).
Muitas vezes a atividade de pesquisa é elaborada pelos professores com um roteiro
pré-definido, dessa forma não executam o seu propósito que é instigar o pensamento crítico dos
alunos. Esse formato impossibilita priorizar o aluno como construtor do conhecimento e o
professor/bibliotecário como mediador nesse processo de construção.
Em sua tese de doutorado intitulada “Letramento informacional no Brasil: práticas
educativas de bibliotecários em escolas de ensino básico”, Campello (2009, p. 22) ressalta que:
A pesquisa escolar é uma estratégia didática que diz respeito ao bibliotecário, por
constituir atividade em que o aluno se envolve, ou deveria envolver-se efetivamente
com a busca e uso da informação, ocorrendo em grande parte no ambiente da
biblioteca.

Culturalmente, a atividade de pesquisa está incorporada com muita frequência na
rotina dos alunos das universidades nos cursos de graduação e pós-graduação. No entanto, é
uma estratégia didática presente na rotina de muitos alunos da educação básica também, mas
que apresenta muitos problemas em sua execução e avaliação.
Em sua obra “Pesquisa na escola: o que é, como se faz?”, Bagno (2014) retrata a
angústia em perceber a forma como as pesquisas escolares são propostas aos alunos na sala de
aula e sugere transformar as atividades relatadas em um trajeto de busca pelo conhecimento.
Em seu sentido amplo, a pesquisa é, simplesmente, “o fundamento de toda e qualquer ciência
digna deste nome”. Ele alerta que, quando se fala em ciência, deve-se ficar atento, se não falar
que houve avanços é porque não houve pesquisa. O papel do professor/bibliotecário mediador
não é apenas transmitir conteúdo, é ensinar a aprender, mostrar aos alunos o caminho que os
levem às fontes de conhecimento necessárias para viver em uma sociedade bombardeada por
informações (BAGNO, 2014, p. 18). Mais do que nunca, saber buscar informação passou a ser
uma das habilidades essenciais para todas as áreas do conhecimento.
A educação pela pesquisa tem como característica o questionamento reconstrutivo
que se refere às competências do sujeito. Uma atividade pedagógica que deve ser entendida
como um instrumento do processo educativo, na qual o aluno se torna um colaborador no
processo de reconstrução do conhecimento. Sendo assim, “a base da educação escolar é a
pesquisa, não a aula, ou o ambiente de socialização, ou a ambiência física, ou mero contato
entre professor e aluno” (DEMO, 2015). O autor defende a pesquisa como o princípio da
educação, deixando claro seu conceito, afinal, quem ensina pesquisa e quem pesquisa
compartilha conhecimento e, quando você aprende algo novo, está reconstruindo sua
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capacidade de aprender a aprender. Como o autor mesmo diz, não se busca um “profissional da
pesquisa”, mas um “profissional pela pesquisa”. É preciso entender que educação é muito mais
que transmitir conhecimento e treinar, é principalmente, formar sujeitos críticos competentes.
O modelo Information Search Process (ISP) desenvolvido pela pesquisadora norte
americana Carol Kuhlthau4 tem uma proposta baseada em projetos. A pesquisadora entende a
pesquisa como um processo complexo e fundamental para a construção do conhecimento. Esse
modelo de abordagem vai colaborar com os alunos na administração da carga informacional
vivenciada por eles diariamente nos últimos tempos. Dessa forma, o desenvolvimento de
habilidades de uso da informação contribui para um direcionamento da resolução de problemas
reais. No referido modelo, conhecer e vivenciar as etapas da pesquisa é mais importante do que
o produto da pesquisa em si.
A seguir, o quadro 1 demonstra as sete etapas do Modelo ISP, revelando seus
estágios e as tarefas sugeridas por Kuhlthau para cada etapa.
Quadro 1 - Etapas do Modelo ISP
ESTAGIOS DO MODELO
ISP
Iniciar a pesquisa
Selecionar as fontes de
informações

AÇÕES SUGERIDAS DE ACORDO COM O MODELO
RECONHECER a necessidade de informação, lembrar de projetos anteriores
sobre a temática; discutir subtemas prováveis sobre o assunto;
ESCOLHER um ou mais prováveis subtemas dentro da temática geral (pensar
sobre o interesse pessoal naquele subtema, informação disponível, esforço e
tempo que serão despendidos), a tarefa principal é leitura rápida para escolher
um subtema a ser pesquisado;

Explorar as fontes de
informações
Formular o foco

INVESTIGAR as fontes de informação sobre o mesmo para ampliar a
compreensão pessoal e buscar um foco para a pesquisa;
FORMULAR UM FOCO para a pesquisa, essa fase exige muita reflexão. O
aluno deve se perguntar: qual aspecto eu quero trabalhar? É a fase privilegiada
para construir o problema de pesquisa e os objetivos da pesquisa, estabelecer
o foco o capacitará para a próxima etapa, a reunião de informações pertinentes;

Coletar Informações relevantes
Apresentar e compartilhar os
resultados
Avaliar o processo

REUNIR INFORMAÇÕES relevantes sobre o tópico focado;
ORGANIZAR A INFORMAÇÃO para ser executada, pensar nos
formatos de apresentação da pesquisa e de compartilhamento dos resultados;

COMPARTILHAR sobre a experiência de aprendizagem, pensar sobre os
pontos fortes e fracos, erros e acertos e o que precisa ser aperfeiçoado para uma
experiência futura de busca e uso da informação.
Fonte: Elaboração própria (2021) adaptado de Kulthau (2010).

4

Pesquisadora sobre aprendizagem em biblioteca escolar, conhecimento e comportamento em busca de
informações. Foi diretora do Centro para Aprendizado Internacional em Biblioteca Escolar (CISSL) da Escola de
Comunicação e Informação da Rutgers University (Estados Unidos) e atualmente é professora aposentada da
referida instituição. Seus diversos livros estão traduzidos no Brasil pela pesquisadora da UFMG, Dra Bernadete
Campello.
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Resumidamente, as etapas e as respectivas ações estão representadas conforme a
figura 1 para uma melhor visualização.
Figura 1 – Etapas e Ações

Fonte: Elaboração própria, 2020, adaptado de Kulthau (2010)

A pesquisadora aborda o comportamento do sujeito no contexto cognitivo,
emocional e físico, explorando o que ela classifica de sete estágios do processo de pesquisa:
início do trabalho, seleção do assunto, exploração de informações, definição do foco, coleta de
informações, apresentação do trabalho e avaliação. Dentro desse processo, ela esclarece a
relevância do papel do professor ou bibliotecário como mediador da aprendizagem ao longo do
caminho. Esse mediador é aquele que tem um perfil investigativo, reflexivo e atento ao modo
como seus alunos absorvem o conhecimento; é o perfil do mediador pesquisador que se auto
avalia e busca ações metodológicas que proporcionem um retorno de suas propostas
educacionais. Choo (2003) ratifica a proposta de Kuhlthau quando discorre que,
Os estudos sobre o uso da informação reconhecem que as necessidades de informação
são ao mesmo tempo emocionais e cognitivas, de modo que as reações emocionais
quase sempre orientam a busca da informação, canalizando a atenção, revelando
dúvidas e incertezas, indicando gostos e aversões, motivando o esforço (CHOO, 2003,
p. 89-90).
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A visão construtivista de Kuhlthau colabora com o processo dinâmico de
construção do conhecimento, dando autonomia e liberdade para que o aluno crie suas próprias
experiências informacionais significativas.
Sendo assim, entende-se que o Modelo ISP se conecta com a proposta do
movimento Maker que é o aprender fazendo, pesquisando, reinventando, compartilhando
conhecimento e desenvolvendo autonomia e capacidade criativa e argumentativa dos sujeitos.
Tudo isso, de forma multidisciplinar e interdisciplinar, deve fazer parte do âmbito da biblioteca
escolar e do profissional da informação. Afinal, a gestão do conhecimento possibilita que áreas
distintas do conhecimento construam um entendimento e pratiquem ações de gestão do
conhecimento (LIMA; ALVARES, 2018).
A biblioteca escolar enquanto organismo vivo necessita de conhecimento para
desenvolver e ampliar suas tarefas e acrescentar valor à instituição a qual está vinculada.
Afinal,“Numa economia, onde a única certeza é a incerteza, apenas o conhecimento, é a fonte
segurade vantagem competitiva” (NONAKA, 2000, p. 28). E dentro do processo de gestão da
informação o compartilhamento é o ponto focal. Espera-se que a biblioteca escolar
contemporânea não só apoie a pesquisa na busca pela informação, como também se faça
presente em propor programas de competência em informação durante toda a permanência da
criança na escola, desenvolvendo sua autonomia, busca e uso da informação (AMARO, 2016).
No contexto escolar, a gestão da informação e do conhecimento é uma grande aliada
na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Como afirma Amaro (2016, p. 38),
[...] vivemos não apenas o tempo da explosão de informação, mas também o apogeu

da valorização da cultura escrita como um bem público, o que torna a biblioteca
escolar uma dimensão da escola essencial para a formação de cidadãos mais
autônomos, críticos, lúcidos e livres.

A próxima seção irá introduzir o contexto histórico e metodológico das
metodologias ativas e suas contribuições no âmbito escolar que visam desenvolver um perfil de
aluno mais autônomo e participativo envolto às transformações tecnológicas que
proporcionaram mudanças relevantes na maneira como interagimos na sociedade. Com isso, a
educação apresenta uma evolução significativa, sobretudo com a inserção das metodologias
ativas de aprendizagem, onde o aluno é o protagonista no processo de aprendizagem com o
objetivo de desenvolver a capacidade de assimilar conteúdos de maneira participativa.
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3 METODOLOGIAS ATIVAS
Entender as metodologias ativas é uma forma de contribuir para a transformação
necessária da educação. Os alunos do séc. XXI, a chamada geração midiática, querem muito
mais do que uma aula formalizada, afinal, são nativos de uma era globalizada e tecnológica. O
objetivo das metodologias ativas é transformar essa formalidade em encontros de múltiplas
possibilidades de aprendizagem.
Historicamente, o termo metodologias ativas, no Brasil, remete diretamente ao
movimento da Escola Nova, também chamado Escola Ativa ou Progressiva. Tal ensejo de
renovação do ensino surgiu no séc. XIX e ganhou força na metade do séc. XX. Bacich e Moran
(2018, p. 4) definem metodologias ativas como “estratégias de ensino centrada na participação
efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível,
interligada e híbrida”.
A chamada aprendizagem ativa se mostra como uma alternativa para colaborar com
o processo de aprendizagem e com o desenvolvimento de competências e habilidades. Uma
aprendizagem que faça sentido no trajeto de vida de cada um. O termo aprendizagem ativa foi
usado pela primeira vez na década de 1930 pelo Inglês R. W. Revans (GARCIA, 2017).
O movimento da Escola Nova foi baseado nas concepções do filósofo John Dewey,
que defendia a democracia e a liberdade de pensamento para auxiliar na maturidade emocional
e intelectual da criança. De acordo com o filósofo, não há separação entre vida e educação e a
mesma é uma reconstrução de experiência, ou seja, quanto mais o ensino estiver próximo à vida
mais eficiente será a aprendizagem. Ele acreditava em uma proposta educacional baseada na
reconstrução e organização da experiência do aluno.
De acordo com Bacich e Moran (2018, p. 3), “toda aprendizagem é ativa em algum
grau, porque exige do aprendiz e dos docentes formas diferentes de movimentação interna e
externa, de motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação e aplicação”. Instigar a
curiosidade, propor desafios e trabalhos colaborativos aos alunos é a forma para desenvolver a
autonomia e a motivação pela busca ao conhecimento. Afinal, “a curiosidade, o que é diferente
e se destaca no entorno, desperta a emoção. E, com a emoção, se abrem as janelas da atenção,
foco necessário para a construção do conhecimento” (MORAN, 2013 apud BACICH; MORAN,
2018).
Teóricos como Paulo Freire e John Dewey defendem, há muito tempo, a
importância de se sair da educação tradicional, bancária, termo cunhado por Paulo Freire, em
sua obra Pedagogia do Oprimido. O autor discorre sobre a imposição do conhecimento realizada
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pelo professor sobre o aluno, tornando-se este, um mero recebedor, uma mente vazia, que está
ali para adquirir passivamente o conteúdo que lhe é imposto. Essa educação bancária “é uma
doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 1987, p. 38).
Para destacar a aprendizagem no aluno, de forma a motivá-lo e fluir esse processo
avançado de reflexão e interação, têm-se as metodologias ativas como ponto inicial e o papel
ativo do professor (mediador) na perspectiva dessa nova proposta, tornando assim a construção
do conhecimento mais aberta, criativa, reflexiva e empreendedora. De acordo com Dewey:
Analisando o papel da reflexão na experiência, observa-se que o pensamento, ou
reflexão, é o discernimento da relação entre o que tentamos fazer e o que acontece
como consequência. Se não tivermos abertura intelectual, não é possível uma
experiência significativa, e, sendo assim, percebemos dois diferentes tipos de
experiência conforme a proporção que damos à reflexão, denominadas pelos
psicólogos de experiência e erro (DEWEY, 1979, p. 165).

O conceito de metodologias ativas também pode ser parafraseado a partir do
provérbio chinês do filósofo Confúcio que diz: “O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu
lembro. O que eu faço, eu entendo”. Ou seja, ver e ouvir não são consideradas maneiras tão
eficientes para absorver conhecimento, e sim discutir, questionar, fazer, compartilhar e se tornar
protagonista da sua história. Formas de aprendizagem reforçadas com a pirâmide do psiquiatra
norte americano William Glasser, que descreveu um ensino mais atrativo e funcional. De acordo
com ele, aprende-se em torno de 95% quando se ensina a outras pessoas; 80% quando se coloca
em prática o que aprendeu, é o fazer; 70% quando se debate o assunto, o problema; 50% quando
se ouve e se vê; 30% quando só se observa; 20% quando só se ouve e apenas 10% só com leitura.
Sendo assim, educar pela prática e compartilhamento é uma das melhores formas do aluno se
tornar protagonista e construir o seu próprio conhecimento, embutindo a cultura da
aprendizagem e do trabalho em equipe. A pirâmide de aprendizagem de Glasser está
representada na figura 2.
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Figura 2 – Pirâmide de aprendizagem de William Glasser

Fonte: Del Buono (2016).

Sempre se ouviu falar que viver é uma eterna aprendizagem, que a vida é um
constante processo de conhecimento. A ciência já comprovou que o processo de aprendizagem
vai variar para cada indivíduo. Autores como Dewey, Freire e Piaget afirmam que tanto a
criança como o adulto aprendem de forma significativa a partir do meio no qual estão inseridos.
O foco das metodologias ativas é a inversão dos papéis. O professor, o orientador e
o educador, que também é o bibliotecário escolar, passam a ser os responsáveis por criar
condições para aperfeiçoar as habilidades e competências dos alunos e torná-los protagonistas.
Esse formato os torna mais participativos e colaborativos no processo de construção da
aprendizagem, permitindo-os contribuir com melhorias na realidade em que estão inseridos.
Desta forma, os alunos encontram-se na posição central do processo.
As metodologias ativas flexibilizam o aprender e propõem uma mudança de postura
no ambiente educacional, no qual o aluno é o foco principal do processo e o professor e/ou
bibliotecário assumem vários papéis como: mediador, aprendiz e pesquisador. Nota-se que
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atualmente esses profissionais têm um papel muito mais amplo no contexto educacional. Não
existe mais espaço para o professor que apenas transmite informação. O ensino deve ser baseado
em desafios e no ensejo de construir um novo conhecimento de forma crítica (FREIRE, 1996).
Refletir sobre os modelos educacionais é um caminho para o diálogo com a
modernidade, devido a uma insatisfação acumulada com o modelo vigente. As mudanças são
mais que necessárias e para isso é preciso diálogo. Dessa forma, se faz necessário repensar as
novas metodologias para atender a sociedade globalizada. De acordo com Limberger (2013, p.
1),
em tempos de sociedades globalizadas e acesso massivo da população à informação
por meio de mídias digitais, faz-se necessário o repensar de nossas metodologias de
ensino utilizadas diariamente, a fim de se agregar maior conhecimento, tornar o dia a
dia da sala de aula mais dinâmico, além de proporcionar a quebra do paradigma
professor-aluno, uma vez que a velocidade da construção do conhecimento favorece
a complementação destes personagens, que, cada vez mais, aprendem juntos. Neste
contexto, o aluno não deve mais ser visto como um ser passivo, mas estimulado a
construir seu conhecimento por meio da avaliação da informação disponível, sendo o
professor o responsável pela orientação adequada, pelo acompanhamento e pelo
estímulo constante pelo aprendizado de qualidade. A utilização de recursos de
aprendizagem em sala de aula deve contemplar o universo de ferramentas
disponibilizadas pela internet e softwares de computador, considerando que o aluno
de hoje possui familiaridade com estes recursos, uma vez que grande parte os utiliza
em suas atividades diárias de estudo, e, sobretudo, de entretenimento.

Desde o final do século XX, a UNESCO estabeleceu uma comissão internacional
que propõe a construção coletiva de propósitos para a educação do século XXI. O documento,
nomeado de Educação: um tesouro para a vida e coordenado por Jacques Delors, evidencia
que a proposta da escola para o século XXI é desenvolver uma aprendizagem que vai muito
além dos bancos escolares.
Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se
em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de
algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto
é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o
meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros
em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra
as três precedentes (DELORS, 1998, p. 89-90).

Não se pode negar o poder transformador da educação e sua influência sobre a
sociedade. Com base no relato da coordenadora de tecnologia educacional do Colégio Liceu, o
processo de aprendizagem baseado nas metodologias ativas oferece o seguinte formato,
conforme a Figura 3.
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Figura 3 – Metodologias Ativas
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Fonte: Elaboração própria, 2020.

De acordo com a figura 3 acima e com a dinâmica de funcionamento das
metodologias ativas, o processo de busca e uso da informação pode ocorrer em qualquer espaço
da escola. O Espaço Maker é um local de construção, a depender da proposta do professor
mediador e da criatividade de cada aluno; um espaço interdisciplinar onde o aluno pode
vivenciar problemas significativos com situações reais, buscando conhecimento e
transformando essas situações com a resolução de problemas.
Com base nas informações apreendidas em outros ambientes e da sua própria
vivência, o aluno terá conhecimento para desenvolver, de forma criativa, o trabalho proposto.
Lembrando que o mais importante dentro desse processo de construção não é o produto final, e
sim, o seu desenvolvimento em busca do conhecimento. O aluno tem a possibilidade de testar,
corrigir e refazer, se necessário. Nessa abordagem, o processo é mais significativo do que o
resultado final.
3.1 Metodologia STEAM
Criada nos Estados Unidos na década de 1990, a STEAM é um acrônimo em inglês
elaborado para as disciplinas (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), partindo
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da constatação de que há um desinteresse de alunos pelas ciências exatas. Segundo dados do
Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (PISA) de 2015, entre os 70 participantes
Criada nos Estados Unidos na década de 1990, a STEAM é um acrônimo em inglês
elaborado para as disciplinas (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), partindo
da constatação de que há um desinteresse de alunos pelas ciências exatas. Segundo dados do
Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (PISA) de 2015, entre os 70 participantes
do programa, o Brasil é o 66º colocado em Matemática e 63º em Ciências. Esses dados trazem
um alerta em relação à prática docente e ao processo de aprendizagem (GAROFALO, 2019).
O avanço no processo de novas práticas educacionais tem as metodologias como
ponto de partida para uma reestruturação de novas práticas (MORAN, 2015). Dessa forma,
entende-se que as metodologias são formas que contribuem para o desenvolvimento do
aprender e coloca o professor como um facilitador dessa aprendizagem.
Com a aplicação da metodologia STEAM, nota-se a preocupação de se trabalhar
com as exigências da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que orienta desenvolver
competências e habilidades socioemocionais que preparem os alunos para enfrentar os desafios
do futuro. Dessa forma, busca dialogar e facilitar o desenvolvimento das 10 competências
elaboradas pela (BNCC). É a proposta da interdisciplinaridade com o objetivo de romper as
barreiras entre as disciplinas, enfatizando que o trabalho em conjunto, estimula a aprendizagem
em grupo e a cooperativada, além de proporcionar [...] oportunidades para os alunos aprenderem
uns com os outros, bem como a terem experiências socializadoras, tais como dialogar, ouvir e
ajudar o outro, pedir ajuda, aproveitar críticas, explicar um ponto de vista (KUHLTHAU, 2009,
p. 15).
A sguir, no quadro 2, é possível entender o diálogo entre a BNCC e a metodologia
STEAM.
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Quadro 2 – BNCC X Metodologia STEAM
Competências/BNCC
Conhecimento

Atuação Steam
Compreender ações para atuar e colaborar com a sociedade

Pensamento científico crítico e criativo

Investigar, elaborar, testar hipóteses e resolver problemas

Repertório cultural
Comunicação
Cultura digital

Valorizar e participar de diferentes práticas culturais
Usar diferentes linguagens e áreas
Usar tecnologia digital de forma crítica, responsável e ética

Trabalho e projeto de vida
Argumentação
Autoconhecimento e autocuidado
Empatia e cooperação

Compreender o mundo, exercer a cidadania e autonomia
Argumentar com base em fatos e informações
Compreender e atuar na diversidade humana
Exercer diálogo, cooperação e resolução de conflitos/
desenvolvimento socioemocional

Responsabilidade e cidadania

Tomar decisões individuais e coletivas, com princípios
éticos, sustentáveis e democráticos

Fonte: Garofalo (2019).

Observa-se que o aluno tem a possibilidade de trabalhar com situações problemas
de forma criativa e com o foco investigativo. Para isso, o professor deve estabelecer objetivos
nítidos e a participação de outras áreas, assim como o aluno deve ser ouvido e sua fala levada
em consideração na hora da elaboração do projeto a ser desenvolvido. A sociedade atual exige
novos desafios, saberes e conhecimentos em diversas áreas e o grande desafio é estabelecer
uma conexão entre o que é necessário aprender nessa sociedade e o que se deve ensinar nas
salas de aula.
STEAM é uma metodologia que aborda várias áreas e propõe formar pessoas com
diversos conhecimentos e distintas habilidades, possibilitando uma conexão de ideias que
tragam os estudantes para o centro do processo de aprendizagem. Ela estimula o processo de
descobrir o porquê de realizar em cinco fases: investigar, descobrir, conectar, criar e refletir;
vivenciando o pensamento científico, crítico e reflexivo por meio de projetos interdisciplinares.
Uma educação transformadora que contribui para o fortalecimento do método de ensinoaprendizagem. Lembrando que, para trabalhar com atividades conectadas com essas
metodologias, é preciso ter um planejamento que possa desafiar os alunos para um trabalho
colaborativo. O STEAM é o caminho para inovação e modificação da educação em sala de aula
e traz o Maker como uma proposta de aprendizagem criativa e significativa. Abaixo as cinco
etapas no desenvolvimento de projetos com a metodologia STEAM (Figura 4).
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Figura 4 - Desenvolvimento de projetos

Fonte: Garofalo (2019).

A aplicação dessas etapas possibilita que os alunos vivenciem a experiência do
pensamento crítico por meio da interdisciplinaridade, fortalecendo o desenvolvimento das
habilidades e competências necessárias para a formação do sujeito na sociedade da informação.
São elas: Criatividade/Inovação; Pensamento crítico/Resolução de problemas; Comunicação/
Colaboração; Flexibilidade; Habilidades Socioemocionais; Capacidade de lidar com diferentes
situações (GAROFALO, 2019).
Na próxima seção será abordado o Movimento Maker e suas contribuições para
a educação.

3.2 Movimento Maker
Práticas inovadoras que inspiram a criatividade sempre são necessárias em uma
educação formalizada. Romper essa barreira é o grande desafio do Movimento Maker; partir
para a experimentação e colocar a mão na massa fortalece o processo de aprendizagem e
estimula o coletivo e o compartilhamento.
Dentro desse contexto inovador de múltiplas habilidades, surge na década de 1960
nos EUA o Movimento Maker, uma evolução do faça você mesmo, baseada no aprender
fazendo, experimentando a partir de suas próprias experiências, uma oficina de invenções capaz
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de desenvolver uma visão mais colaborativa, podendo ser trabalhada em diversas áreas e
projetos. A história dos EUA demonstra que a cultura de inventores naquele país é muito
enraizada. Pode-se citar exemplos como: Willis Haviland Carrier – Inventor do ar-condicionado
e do umidificador - Alexander Graham Bell – Inventor do telefone e do audiômetro e tantos
outros que contribuíram para o avanço tecnológico da sociedade.
Esses exemplos demonstram a importância e a necessidade de investir em
criatividade para o desenvolvimento de habilidades e competências, o estímulo de se pensar
fora da caixa, desenvolvendo as aptidões que possibilitam uma expansão mental colaborativa
com a criação de invenções e possibilidades, culminando em uma geração de novos
pesquisadores e inventores com mentes inquietas.
Em 2014, houve a 1ª Maker Faire na Casa Branca, criada e apoiada pelo expresidente dos EUA, Barack Obama. No evento, Obama definiu o Movimento Maker como
uma “revolução no processo de manufatura” e considerou-o como uma “oportunidade para
aqueles cujo potencial ainda não foi atingido”. E ainda afirmou que é preciso incentivar os
sonhadores a se tornarem criadores e não apenas consumidores.
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Figura 5 – Maker Faire na Casa Branca

Fonte: Maker Mídia (2014).

Desenvolver novas competências e habilidades para solucionar novos problemas
requer um dinamismo e uma aprendizagem criativa constante. Raabe et al (2016, p. 181)
discorrem que, no contexto da cultura Maker, “O aprendiz passa a atuar como o autor do próprio
ambiente de aprendizado, de forma descentralizada passa a produzir seu próprio material
didático e ajuda os demais colegas na resolução dos problemas apresentados”.
O movimento foi utilizado em larga escala no século XX e incentivado pela Europa
após a guerra, para recuperar os equipamentos que foram destruídos no combate, utilizando a
mão de obra disponível (MARINI, 2019). Hoje, a massificação do mundo tecnológico e o
barateamento de equipamentos de tecnologia facilitam a entrada do Movimento Maker nas
escolas. Ele aposta no aprender pesquisando, praticando, levantando hipóteses e
compartilhando uma aprendizagem significativa para despertar potenciais criativos; faz refletir
que o aluno do século XXI é parte essencial do processo de aprendizagem. Um movimento que
vem invadindo as escolas e as bibliotecas nos últimos anos e que busca tornar esse aprendizado
mais significativo.
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Assim como expõem Gasque e Casarin (2016, p. 46) “o desenvolvimento de
espaços de criação permite à biblioteca expandir e estender as interações com organizações
comunitárias e de aprendizagem, empresas, famílias e mentores em todo o mundo”. Por isso,
estimular a criação e utilização desses espaços é de fundamental importância. Dentro dessa
perspectiva Moran (2013, p. 3) reitera que o Movimento Maker enfatiza “no aprender fazendo,
na cultura Maker: aprender a partir de projetos reais, problemas significativos, histórias de vida,
jogos”.
Pode-se inferir que uma das grandes propostas do século XXI para as bibliotecas e
bibliotecários é pensar “fora da caixa” para inovar na relação usuário – serviço. Com a
imaginação sem limites, o Movimento Maker é um dos caminhos para despertar a criatividade
e o desenvolvimento de projetos. Dessa maneira, “internalizar a cultura Maker mostra-se como
um desafio para as bibliotecas e bibliotecários, pois inova a concepção existente em relação aos
seus produtos e serviços” (SANTOS NETO; ZANINELLI, 2017, p. 5).
O estudo de caso apresentado pelos pesquisadores Santos Neto e Zaminelli da
Universidade Federal de Londrina, no XXVII CBBD (2017), reconhece que os espaços Maker,
a partir de suas propostas, conseguem atrair os clientes à biblioteca e afirmam ainda existir a
necessidade da importância de inovação dos serviços da BE. Ainda segundo os autores, as
bibliotecas escolares estão se modificando e buscando oferecer outras formas de produtos e
serviços. De acordo com Rocha e Gomes (1993, p. 142): “[...] como fornecedoras de insumos
de valor estratégico no processo de crescimento e modernidade, devem aprender a atuar neste
ambiente mutável [...]”, adequando seus serviços e produtos de informação às novas exigências
de seus usuários.
Santos e Cândido (2019) apontam que a implantação da sala Maker é um recurso
que permite que a biblioteca fique mais atrativa e contribua para a troca de informações e
conhecimento; permitindo a colaboração e experimentação. A troca de informações e o
compartilhamento são pontos essenciais para a percepção do Maker no processo ensinoaprendizagem. Espaços utilizados para diversas atividades e serviços voltados para informação,
pesquisa e tecnologia. É uma nova forma de aprender.
O educador Jean Piaget, já em 1975, defendia uma educação transformadora, um
aprendizado baseado em experiência, exploração e tentativa de erro. Para ele, o conhecimento
era construído a partir da interação do sujeito sobre o objeto e vice-versa. Ou seja, o Maker é
uma oportunidade de mudança de paradigmas sobre o espaço da BE e as transformações do
perfil do bibliotecário escolar.
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Outro teórico que também defendia essa mesma linha de pensamento era John Dewey.
Para ele, os alunos aprendem melhor quando realizam tarefas ligadas aos conteúdos ensinados,
valorizando a incorporação ao currículo de atividades manuais e criativas que estimulam as
crianças a pensarem por si mesmas.
Do mesmo modo que há a necessidade de transformação das bibliotecas nos
ambientes físicos e nos serviços oferecidos, existe a preocupação de alcançar esse novo usuário,
mais independente, mais questionador, desenvolvendo e dando espaço para que ele exponha a
sua criatividade - substantivo definido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma
das habilidades do futuro. Lembrando que: “O público de uma biblioteca escolar é dinâmico,
criativo, formado por crianças, adolescentes e jovens oriundos das gerações Y e Z, pois
cresceram com a tecnologia e se apropriaram dela” (TAPSCOTT, 2010). A inovação é uma
mudança necessária que vem agregar diversas possibilidades no processo de ensino da
sociedade da informação.
Despertar em crianças e adolescentes o interesse em conhecer e utilizar a biblioteca
não é uma tarefa fácil e não cabe só ao profissional bibliotecário, mas a toda equipe da escola.
Sendo assim, considera-se necessário discutir a implantação e uso dos espaços Maker nas
bibliotecas escolares, de forma a contribuir para o processo de LI dos alunos. Não basta a
biblioteca abrir as portas para o usuário, ela tem que despertar nele a capacidade criativa para
elaborar e colocar em prática suas ideias e projetos.
Apesar de ser um tema ainda pouco trabalhado no campo da Ciência da Informação,
o espaço Maker pode ser um recurso facilitador para despertar a criatividade tão necessária para
resolução dos problemas da sociedade contemporânea. É fato que a Ciência da Informação
apresenta característica marcante de interdisciplinaridade na construção e organização do
conhecimento, contribuindo para o contexto educacional da BE e do Espaço Maker. Acreditase que essa característica própria facilite a possibilidade de um trabalho colaborativo com
professores de diversas áreas.
Na próxima seção será abordada a influência do movimento na educação e como
contribui para o processo educacional contemporâneo.
3.3 A influência do Movimento Maker na educação
Desde o início da humanidade, o homem, um ser curioso nato, buscou construir
coisas que lhe trouxesse prazer, conforto e praticidade. Essa inquietação e essa busca por
construir, reconstruir, fazer, refazer, criar e recriar, fazem do homem um ser único, capaz de
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feitos excepcionais em todas as áreas do conhecimento. A curiosidade é inerente a todo ser
humano, mas, com o passar do tempo, a sociedade reprimiu essa característica e hoje, com o
avanço tecnológico e as mudanças culturais, econômicas e sociais, vem cobrando a criatividade
adormecida em cada um de nós. Com a recessão ocorrida entre 2005 e 2007 e as altas taxas de
desemprego, novas formas de se repensar o trabalho surgiram.
No âmbito das mídias digitais, ele cita a redução dos preços da tecnologia
manufatura e o aumento das plataformas digitais de compartilhamento como princípio para o
estabelecimento do movimento. Três autores são fundamentais para o movimento: Dale
Dougherty. Neil Gershenfeld e Mark Hatch.
Dale Dougherty é considerado o pai do movimento e o responsável pela
popularização do termo, das feiras Maker’s e da revista Maker, criador da Maker Midea que
realiza três Maker Faires mundiais e mais de 50 minis Maker Faires. Para Dale, o movimento
é “uma plataforma para expressão criativa que vai além das formas tradicionais dos modelos de
artes e negócios”. Segundo ele, “somos todos fazedores”. Nascemos fazedores, não vivemos
apenas; fazemos, criamos. Neil Gershenfeld é idealizador e palestrante do minicurso “como
fazer (quase) qualquer coisa”, defensor do desenvolvimento de projetos e compartilhamento de
experiências. Já Mark Hatch foi responsável pelo Manifesto Maker (2014), centrado nas ideias
de fazer, compartilhar, fornecer, equipar, brincar, participar, apoiar, mudar e acessar
ferramentas. Para um melhor entendimento, o quadro 3, traz, resumidamente, os mandamentos
do Manifesto Maker.
Quadro 3 – Mandamentos do Manifesto Maker
FAZER
O ato de fazer é natural do ser
humano.
Devemos fazer, criar e nos
expressar para nos sentirmos
inteiros.
Existe algo de singular em fazer
coisas físicas.
Essas coisas são como pequenos
pedaços de nós e parecem
incorporar porções de nossas
almas.
APRENDER

COMPARTILHAR

DaR

Compartilhar com os outros o que você fez Há poucas coisas mais altruístas e
e o conhecimento de como fazer é o método gratificantes do que dar algo que
pelo qual o sentimento de totalidade de um você fez. O ato de fazer coloca um
fabricante é alcançado.
pequeno pedaço de você no objeto.
Você não pode fazer e não compartilhar. É como dar um pequeno pedaço de
você mesmo. Tais coisas são
muitas vezes os itens mais
apreciados que
possuímos.
ACESSAR FERRAMENTAS

Você deve aprender a fazer. Você deve ter acesso às ferramentas certas
Você pode se tornar um para o projeto em questão. Invista e
jornalista ou um mestre desenvolva o acesso local às ferramentas
artesão, mas você ainda que você quer fazer. As ferramentas de
aprenderá novas técnicas, fabricação nunca
materiais e processos.
foram mais baratas, mais fáceis de usar ou
Construir um caminho de mais poderosas
aprendizagem ao longo da vida

BRINCAR
Seja brincalhão com o que você
está fazendo e você ficará surpreso,
animado e orgulhoso do que você
descobre.
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PARTICIPAR

APOIAR

MUDAR

Junte-se
ao
Movimento Este é um movimento, e requer apoio Abrace a mudança que
Maker e contate os que estão à emocional,
intelectual,
financeiro, naturalmente ocorrerá à medida
sua
volta
que
estão político e institucional. A melhor que você caminha a jornada
descobrindo a alegria de fazer. esperança para melhorar o mundo somos Maker. Uma vez que fazer é
Faça seminários, festas, nós, e nós somos responsáveis por fazer fundamental para o que
eventos, dias do fabricante, um futuro melhor.
significa ser humano, você se
feiras, exposições, aulas e
tornará uma versão mais
jantares com e para os outros
completa de você como você
fabricantes
da
sua
fez.
comunidade.
Fonte: Traduzido e elaborado por Soster (2018) com base em Hatch (2014).

Quando se debate o Movimento Maker no contexto educacional, vale lembrar que
a dinâmica do aprender fazendo já é utilizada na educação há algum tempo com a teoria do
construcionismo, desenvolvida por Seymour Papert5, que, na verdade, aborda dois processos
de aprendizagem: o aprender fazendo, construindo e compartilhando, tornando a aprendizagem
mais significativa e o aprender a partir de experiências do mundo.
Influenciado pelas ideias de Piaget, na década de 1960, Papert criou uma teoria
educacional e considerou o uso da Matemática como forma de estimular as crianças a pensarem.
Ele defendia esse estímulo desde cedo a partir de experiências concretas e situações
estimulantes e criativas. Sua teoria era focada no processo de aprendizagem construtivo, ou
seja, criar situações em que os alunos se envolvam nesse processo. Nesse contexto, o estudante
se torna o protagonista da aprendizagem quando ele se envolve, debate e compartilha o que está
aprendendo.
A partir do momento que o aprendiz constrói algo do seu interesse colocando a mão
na massa, a aprendizagem se torna mais significativa. Sendo assim, acredita-se que o Maker é
ideal para o desenvolvimento da teoria do construcionismo, diferente do construtivismo, criado
por Piaget, onde a aprendizagem é um processo individual na experiência de produzir algo.
O protagonismo sempre foi também um tema do discurso de Freire. Sua teoria
aborda a aprendizagem efetiva, segundo a qual o educador e o educando fazem parte do mesmo
processo. Ele dizia que: “aprender para nós (humanos) é construir, reconstruir, constatar para
mudar”. O papel do professor dentro desse contexto Maker dá lugar a uma postura de mediador,
organizador, sempre auxiliando os alunos a buscarem as informações e atingirem seus objetivos
na solução dos problemas. É esse perfil investigativo que vai contribuir para a evolução da
sociedade da informação. Um perfil que deve ser praticado em todas as áreas do conhecimento.
5

Matemático, educador, pesquisador na área de Inteligência Emocional e criador da Teoria do Construcionismo.

47

Esse perfil investigativo é o que sugere o filósofo norte americano Matthew Lipman, na sua
obra intitulada: A Filosofia vai à escola. Esse perfil, chamado por ele de pensamento reflexivo,
sugere que a educação não se limite à transmissão de conteúdo e memorização, propõe que as
disciplinas sejam complementadas e tenham um conteúdo investigativo (BRÖCKELMANN,
2019).
Oferecer aos alunos a oportunidade de conhecer, manipular e utilizar diversas
ferramentas para criarem seus próprios projetos é o novo desafio na educação, pois é preciso
quebrar paradigmas para resolver problemas com soluções inovadoras. Com o modelo
educacional em colapso, o movimento Maker surge na educação como forma de reanimar os
educadores e conectar os alunos com uma nova abordagem. O que pode ser confirmado na 1ª
Pesquisa Nacional sobre o Impacto do ensino Maker na Educação, realizada pela instituição
educacional Nave à Vela6 com 200 escolas particulares. O ensino Maker ganhou uma maior
visibilidade entre as escolas durante a pandemia, tornando-se uma ferramenta colaborativa para
reter alunos.
O Nave à Vela é uma empresa educacional de soluções Maker, que desenvolveu
uma plataforma de atividades direcionadas para o Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano. Os
dados da pesquisa são demonstrados na tabela abaixo:
Tabela 1 – Impacto do ensino Maker na Educação
POR QUE AS ESCOLAS QUEREM ADOTAR
O ENSINO MAKER?

7,5%
8,5%

ENGAJAMENTO
DOS
PROFESSORES
MAIOR IMPACTO NO ENSINO
SUA INSTITUIÇÃO PRETENDE MANTER O
ENSINO MAKER EM 2021?

4,5%
8,5%

Dos pesquisados se preocupam em entregar uma
7
educação
mais significativa às crianças e jovens
Dos gestores e professores que responderam à
4
pesquisa
disse ter interesse em adotar o Maker para
agregar ao currículo dos alunos.
Dos professores se perceberam muito ou
7
consideravelmente
mais engajados nas aulas.
Cerca de metade dos gestores e professores que
4
responderam
à pesquisa disse ter interesse em
adotar o Maker para agregar ao currículo dos
alunos.

6
NAVE À VELA. 1ª Pesquisa Nacional do Impacto do ensino maker na educação. São Paulo: Nav Digital, 2020.
Disponível em: https://d335luupugsy2.cloudfront.net/cms/files/52667/1600201780Ebook-Impacto-Maker-1Pesquisa-Nacional-NAV- Acesso em: 05 maio 2020.
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Tabela 1 - continuação
ENGAJAMENTO
BENEFÍCIOS

DOS

ALUNOS/

Das5escolas viram o aumento do engajamento dos
alunos
como
principal
benefício
após
implementação do ensino Maker.
Das8escolas que ainda não adotaram aulas Maker no
0,9
currículo acreditam que o engajamento dos alunos
seria um dos benefícios
MELHORA NO ENGAJAMENTO DOS
Consideraram
7
a melhora no desempenho dos alunos
ALUNOS
1%
ao executarem as atividades como principal
impacto do ensino Maker na escola.
Fonte: 1ª Pesquisa Nacional do Impacto do Ensino Maker na Educação - NAV Digital (2020).
0,4%

De acordo com o Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento do Nave à Vela, Bruno
Ferrari, a ideia é que “as aulas online complementem as presenciais e não sejam apenas
repetições do mesmo conteúdo. Assim, uma modalidade interage com a outra, havendo mais
aproveitamento do ensino por parte dos dois lados: professores e estudantes”.
Compartilhar e colaborar fazem com que a aprendizagem seja mais atrativa,
significativa e revolucionária. Ainda, de acordo com o diretor da pesquisa, muitas escolas têm
inovado na maneira de ensinar, escolhendo formas mais dinâmicas e divertidas, focadas numa
aprendizagem contextualizada com o mercado de trabalho atual, estimulando a criatividade e
capacidade de decisões.
Com o entendimento das contribuições do movimento Maker na educação, a
pesquisa afirma que 85,5% das escolas têm a intenção de manter o ensino Maker na grade
curricular em 2021. Observa-se que o Movimento Maker é mais que uma tendência, as
habilidades que podem ser desenvolvidas estão ligadas diretamente aos propósitos da BNCC.
Educação e tecnologia são processos complementares que possibilitam uma
aprendizagem significativa e motivacional. De acordo com a BNCC, é fundamental o
desenvolvimento de competências socioemocionais e a produção de aulas Maker’s vem ampliar
o protagonismo da construção do conhecimento. Criatividade, empatia, colaboração e
autonomia são competências necessárias que vão além do ensino tradicional, reforçando ainda
que, dentro desse processo significativo de construção do conhecimento, são inúmeros os
benefícios para o professor, o qual deixa de ter uma posição de superioridade para assumir uma
postura de mediador, tutor, estimulador da busca do conhecimento, visto que o processo de
aprendizagem baseado em projetos Maker’s abre espaço para o compartilhamento, o diálogo, a
construção de ideias e as conquistas de novas habilidades. Assim, haverá uma maior
aproximação entre professor-aluno, pois a educação Maker vai além do colocar a mão na massa;
ela envolve a aprendizagem de escuta aos questionamentos levantados. Enfim, é o processo que

49

deve ser valorizado. Na perspectiva de educação e tecnologia, a próxima seção tratará dos jogos
e da gamificação.
3.4 Jogos e gamificação na educação
A aproximação dos jogos digitais com a Educação vem se tornando frequente nas
escolas. Motivar os alunos é um dos motivos pelo qual essa ferramenta vem conquistando os
professores e auxiliando na aprendizagem.
Os jogos sempre foram vistos como uma ferramenta de grande importância no
aprendizado e estiveram presentes na humanidade desde as primeiras civilizações. Já os
chamados jogos didáticos ou educativos surgiram no século 18 com o resgate dos ideais
humanistas. Era uma ferramenta restrita aos príncipes e nobres até a sua popularização em 1789,
época da Revolução Francesa (CIPRIANO, 2017).
Um levantamento realizado pela WEPC7, afirma que mais de 2,5 bilhões de pessoas
consomem jogos eletrônicos atualmente e o mercado de games prevê arrecadar mais 90 bilhões
de dólares até 2020. Nesse cenário, está o mercado de jogos educativos, fortalecido pelo advento
das plataformas móveis.
A palavra gamificação é uma adaptação do original em inglês gamification que
também é conhecida na literatura brasileira como gamificação. São estratégias para transformar
ambientes reais, assim como seus objetivos usando mecanismos de jogos para resolver
problemáticas ou desenvolver conteúdos lúdicos de forma individualizada ou em grupos.
Lembrando que, dentro das metodologias ativas, a gamificação é vista como uma das estratégias
mais eficazes no processo de ensino aprendizagem e no engajamento dos alunos
(MONTANARO, 2018).
O filósofo Platão8, em meados de 367 a.C., já defendia a ludicidade e a utilização
de jogos no desenvolvimento do aprendizado das crianças. Ele dizia que meninos e meninas
deveriam praticar juntos atividades educativas por meio de jogos. No século 20, o pesquisador
russo Lev Vygotsky (1896-1934) reafirma suas teorias quando diz que os jogos contribuem para
um ambiente de ensino e aprendizagem e que o desenvolvimento intelectual da criança está
associado à interação social assegurada pelo ato de brincar.

7

Portal especializado em tecnologia: https://www.wepc.com/news/video-game-statistics/. Acesso em: 1 jul. 2021.
Seu nome verdadeiro era Arístocles, mas recebeu o apelido de “Platão”, que em grego significa ombros largos.
Disponível em: https://www.ebiografia.com/platao/. Acesso em: 01 ago. 2021
8
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Atualmente, a grande dificuldade envolvendo os jogos é saber dosar ludicidade com
aprendizado. O jogo não pode perder a ludicidade e não pode ser descontextualizado do
conteúdo a ser ensinado. O grande desafio é encontrar o ponto de equilíbrio na hora da aplicação
dessa ferramenta na sala de aula. Para atender as necessidades educacionais, o jogo, como
instrumento educacional, deve conter características pedagógicas, estar interligado com o
processo de ensino e baseado em uma metodologia que facilite o processo de descobertas de
um conteúdo (CIPRIANO, 2017).
O que se busca hoje é uma aprendizagem transdisciplinar como descreve Moran
(s.d.) quando afirma que é preciso uma pedagogia mais flexível, integrada e inovadora, uma
vez que não há mais espaço para aulas puramente informativas, já que estamos convivendo com
alunos cada vez mais autônomos, multitarefas e coparticipativo.
Dessa forma, a utilização de jogos digitais para uma geração que nasceu tecnológica
é uma forma de manter a conexão com os chamados nativos digitais, geração que muitas vezes
enfrenta escolas e profissionais analógicos. Os jogos digitais são recursos que possibilitam
colaborar com a motivação dessa geração midiática. Para eles, somente aulas expositivas não
são suficientes. Eles são jovens cada vez mais autônomos, multitarefas e coparticipativos.
Valente (1993) relata que os alunos, através do jogo educacional, têm a
possibilidade de aprender por meio da exploração autodirigida. E, para eles, essa é a forma mais
divertida de aprender.
Os estudantes ficam mais motivados a usar a inteligência, pois querem jogar bem;
sendo assim, esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos quanto
emocionais. Estando mais motivadas durante o jogo, ficam também mais ativos
mentalmente (VALENTE, 1993, p. 8).

Durante a aplicação dos jogos, o professor deve ter clareza sobre seus objetivos.
Afinal, o jogo é um recurso didático altamente importante, necessário e indispensável no
processo de aprendizagem (ALMEIDA, 1984, p. 32). Segundo Furió et al. (2013), citado por
Fadel et al (2014), o ato de jogar, além de proporcionar prazer, é um meio de desenvolver
habilidade de pensamento e cognição, estimulando a atenção e a memória.
O termo gamificação foi criado pela primeira vez pelo britânico Nick Pelling; deriva
do inglês gamification e é entendido, comumente, como sendo relativo a elementos e estratégias
de jogos utilizados em diferentes áreas, tais como ambiente corporativo, marketing e também
na educação (SILVA; SARTORI; CATAPAN, 2014). De acordo com Vianna et al. (2013), a
gamificação utiliza mecanismos de jogos para resolver problemas, engajar, motivar e
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influenciar um público específico. Na área da educação, esse modelo vem crescendo com o
intuito de envolver os alunos em aulas mais atrativas e dinâmicas. Nesse sentido, a gamificação:
Compreende a aplicação de elementos de jogos em atividades de não jogos. Assim,
embora a palavra tenha sido utilizada pela primeira vez em 2010, a gamificação tem
sido aplicada há muito tempo. Na educação, por exemplo, a criança podia ter seu
trabalho reconhecido com estrelinhas (recompensa) ou as palavras iam se tornando
cada vez mais difíceis de serem soletradas no ditado da professora (FADEL et al.,
2014, p. 6).

A aplicação da gamificação traz benefícios e vantagens no processo de
aprendizagem dos alunos. No âmbito educacional, um dos grandes desafios é lidar com a falta
de interesse dos estudantes na sala de aula. A gamificação proporciona uma maior interação
entre os envolvidos e impulsiona esse interesse. Além disso, propõe aulas mais dinâmicas,
desenvolve a criatividade, melhora resultados e desempenho, estimula a criatividade e o
aprendizado é adquirido de forma lúdica. Inserir essas estratégias no processo de ensino é uma
possibilidade de focar nos conteúdos de forma mais interessante, se conectar com os jovens que
cresceram na era da digital e explorar o envolvimento emocional dos alunos na mecânica do
jogo. De acordo com Fardo (2013, p. 63),
a gamificação pode promover a aprendizagem porque muitos de seus elementos são
baseados em técnicas que os designers instrucionais e professores vêm usando há
muito tempo. Características como distribuir pontuações para atividades, apresentar
feedback e encorajar a colaboração em projetos são as metas de muitos planos
pedagógicos. A diferença é que a gamificação provê uma camada mais explícita de
interesse e um método para costurar esses elementos de forma a alcançar a
similaridade com os games, o que resulta em uma linguagem a qual os indivíduos
inseridos na cultura digital estão mais acostumados e, como resultado, conseguem
alcançar essas metas de forma aparentemente mais eficiente e agradável.

Dessa forma, criar estratégias educacionais gamificadas é uma tendência cada vez
mais usada na educação e, tendo em vista que o século XXI necessita de indivíduos cada vez
mais criativos, inovadores e produtivos, se faz necessário que o processo de ensino
aprendizagem seja revisto e adequado ao público atual. A proposta é que a geração que já faz
parte desse mundo de games, possa ter uma aprendizagem mais efetiva baseada em jogos
digitais, utilizando os elementos dos jogos para promover a motivação.
Como conceituou Busarello (2016, p. 18),
Gamificação é um sistema utilizado para resolução de problemas através da elevação
e manutenção dos níveis de engajamento por meio de estímulos à motivação intrínseca
do indivíduo. Utiliza cenários lúdicos para simulação e exploração de fenômenos com
objetivos extrínsecos, apoiados em elementos utilizados e criados em jogos.
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Na atual sociedade, a gamificação possibilita a conexão entre a escola e os jovens
por meio de uma prática que envolve recompensa e desafios utilizando os elementos do jogo
em uma situação fora do jogo, com o objetivo de resolver problemas e promover o aprendizado
significativo. Promovendo assim, experiências cognitivas e emocionais (SILVA; SARTORI;
CATAPAN, 2014).
Atualmente, um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta é ensinar e
aprender, principalmente com a mudança de modelo de gestão, já que se migrou da era
industrial para a era da informação e conhecimento (MORAN, 2013). Ensinar e aprender vão
além do processo social, são um ato pessoal construído de diversas formas por cada sujeito,
depende da maturidade, da motivação e da competência adquirida.
Segundo Alves (2015, p. 41),
em termos de aprendizagem, quando pensamos em gamification estamos em busca da
produção de experiências que sejam engajadoras e que mantenham os jogadores
focados em sua essência para aprender algo que impacte positivamente em sua
performance.

Sendo assim, é possível levar a gamificação para o ambiente escolar como um
recurso educativo, mesclado com características lúdicas, conectados aos conteúdos
pedagógicos, mediados pelo professor e/ou bibliotecário, assegurando o desenvolvimento das
competências desejadas. Reforçando que não se pode focar só na ludicidade, é preciso ter um
objetivo a ser alcançado. Inserir a ludicidade, o jogo e a gamificação no ambiente educacional
contribui para a formação cognitiva do sujeito aprendiz. Instigar a vontade de aprender e o
processo de aprendizagem é mais importante do que somente o resultado. Afinal, é no brincar
que o cognitivo desperta.
No próximo capítulo será descrito o formato metodológico para o desenvolvimento
da proposta da pesquisa.
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4

METODOLOGIA
Demo (1995, p. 19) afirma que metodologia “[...] é uma preocupação instrumental.

Trata das formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos”.
Ou seja, escolher um método que oriente o processo de busca de construção do conhecimento.
Prodanov e Freitas (2013, p. 14) discorrem que a metodologia “é a aplicação de
procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção do conhecimento,
comopropósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade”.
Nesse sentido, trata de entender os conceitos metodológicos do processo de construção do
conhecimento no âmbito da pesquisa, assim como suas particularidades. Sendo assim, a
proposta de desenvolvimento dessa pesquisa é contribuir para a ampliação das habilidades e
competências dos participantes do ambiente pesquisado.
Dessa forma, a pesquisa será amparada metodologicamente por autores
conceituados, já que, no contexto acadêmico, a pesquisa científica precisa ser planejada
metodologicamente e, sobretudo, contribuir para o avanço do conhecimento da humanidade.
Sendo assim, precisa ter seus procedimentos bem definidos, reforçando o que afirma Gil (2010,
p. 28), “para que se possa avaliar a qualidade dos resultados de uma pesquisa, torna-se
necessário saber como os dados foram obtidos, bem como os procedimentos adotados em sua
análise e interpretação”.
A seguir, serão explanados a caracterização, o universo, a amostra, os instrumentos
de coleta e a análise de dados da pesquisa.
4.1 Caracterização da pesquisa
Quanto à natureza, esta pesquisa se caracteriza como básica aplicada, que segundo
Gerhardt e Silveira (2009, p. 35) “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos
à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. A pesquisa propõe
a construção de um jogo eletrônico educativo para que se possa trabalhar a pesquisa escolar,
inserindo a biblioteca escolar e a mediação do bibliotecário no processo de busca e uso da
informação. Dessa forma, espera-se contribuir para que o bibliotecário tenha um novo olhar
para esses espaços que prometem colaborar com o desenvolvimento das competências
necessárias no processo de ensino-aprendizagem.
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A sua abordagem é caracterizada como qualitativa, pois os dados serão tratados de
modo a compreender de que forma ocorre a busca e o uso da informação pelos alunos no espaço
Maker durante o desenvolvimento de projetos. De acordo com Alyrio (2009, p. 108),
a pesquisa qualitativa “é o estudo de um objeto, buscando interpretá-lo em termos do seu
significado”. Leva-se em conta mais a subjetividade do pesquisador e sua totalidade. É um
método que se baseia em dados coletados pelas relações de grupos ou indivíduos, pois é através
destas relações que ocorre o desenvolvimento do indivíduo. O que a difere da pesquisa
quantitativa, onde os dados são analisados estatisticamente.
Do ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa é exploratória no sentido de entender
mais sobre a busca e o uso da informação no espaço Maker e seu funcionamento com os
bibliotecários e a comunidade pedagógica. Para Alyrio (2009, p.58), a pesquisa exploratória é
caracterizada pela existência de poucos dados disponíveis, em que se procura aprofundar,
apurar ideias e construir hipóteses.
Sendo assim, pode-se considerá-la também como exploratória no cenário nacional,
pois não se vislumbra muitos estudos que envolvam a busca e o uso de informação em
desenvolvimento de projetos no espaço Maker das escolas; muito menos que envolvam
bibliotecas escolares e bibliotecários. Em uma busca realizada no dia 18 de novembro de 2020
na Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI), foi encontrado apenas um artigo sobre
a temática do Movimento Maker na biblioteca escolar, conforme figura 6 abaixo.
Figura 6 - BRAPCI

Fonte: Plataforma BRAPCI, 2020.
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4.2 Local de intervenção
O local de intervenção escolhido para essa pesquisa fica localizado dentro do
Colégio Liceu e é chamado de sala Maker ou L@bcriativo. Constituída de bancadas com
diversas ferramentas, desde chave de fenda à impressora 3D, computador para programação e
equipamentos de áudio e vídeo. O L@bcriativo ou sala Maker é um ambiente que respira
criação e invenção, oferecendo aos alunos a oportunidade de conhecer, manipular e utilizar
diversas ferramentas para criarem seus próprios projetos. Esse espaço funciona como uma
extensão da sala de aula para o aprender a fazer, colocando a mão na massa e promovendo o
envolvimento e a interdisciplinaridade entre todas as áreas de ensino. Vai ao encontro do
propósito da Educação 4.0 e 5.0, em que os alunos são atores do processo de aprendizagem e
possuidores do conhecimento. As figuras 7, 8 e 9 oferecem uma visualização do espaço.

Figura 7 – Porta da sala L@bcriativo/sala Maker/|Colégio Liceu

Fonte: Arquivo do Colégio Liceu, 2020.
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Figura 8 – Interior da Sala Maker

Fonte: Arquivo do Colégio Liceu, 2020.

Figura 9 – Interior da sala Maker

Fonte: Arquivo do Colégio Liceu, 2020.
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4.3 População, amostra da pesquisa e critérios de inclusão/exclusão
A população da pesquisa compreende todos os professores do Colégio Liceu, que
vai da Educação Infantil ao Ensino Médio. Com relação à amostra, Marconi e Lakatos (2003,
p. 162) conceituam que “a mesma constitui uma porção ou parcela, convenientemente
selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo”. Segundo Gil (2008, p.
55), “os levantamentos por amostragem desfrutam hoje de grande popularidade entre os
pesquisadores sociais, a ponto de muitas pessoas chegarem mesmo a considerar pesquisa e
levantamento social a mesma coisa”. Nessa fase da pesquisa, o planejamento é fundamental.
Embora o cenário da pandemia da COVID-19 ainda esteja bem crítico no presente
momento (maio/2021), as atividades educacionais no Colégio Liceu retornaram com os devidos
protocolos sanitários em janeiro de 2021. Inicialmente pensou-se em incluir os alunos na coleta
de dados, por meio do acompanhamento de um projeto de pesquisa no espaço Maker. No
entanto, foram excluídos devido à impossibilidade, naquele momento, de trabalhos em grupos
e colaborativos, respeitando assim o protocolo de biossegurança definido pelo Ministério da
Educação (MEC), através da portaria nº 572, de 1º de julho de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do COVID-19.
Sendo assim, a amostra foi composta por uma coordenação pedagógica do
Fundamental I; uma coordenação de Tecnologias Educacionais, setor responsável pela Sala
Maker e dez professores do Ensino Fundamental I que ministram aulas nas turmas do 1º ao 5º
ano na instituição. A inclusão dessa amostra se deu pelo fato dos professores e coordenadores,
desse segmento, utilizarem periodicamente o espaço da biblioteca e as turmas realizarem
atividades com o bibliotecário durante o ano.
Foram excluídos da pesquisa professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental
II (6º ao 9º ano), Ensino Médio (1º, 2° e 3° anos) e coordenadores desses segmentos, devido à
falta de horário disponível para atividades periódicas na biblioteca em decorrência da carga
horária de aula extensa.
4.4 Procedimento de coleta de dados
A fase da coleta de dados consiste em levantar informações sobre a realidade
pesquisada. Os dados foram coletados de junho de 2021 até a primeira quinzena de julho. O
instrumento de coleta de dados utilizado foi a entrevista semiestruturada, acompanhada do
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TCLE, localizado no apêndice B deste projeto. A entrevista foi construída com base no
referencial teórico, segundo suas premissas.
A entrevista semiestruturada dispõe de um roteiro pré-estabelecido que é
direcionado no momento da conversa entre pesquisador e entrevistado (Apêndice A). Segundo
Minayo (2009, p. 64-66), a mesma “combina perguntas fechadas e abertas, em que o
entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à
indagação formulada”.
Para a elaboração do roteiro de entrevista, deve-se levar em conta algumas
colocações, conforme sugere Minayo (2014):
A forma de colocação de um item na lista deve induzir a uma conversa sobre a
experiência. Numa entrevista de cunho qualitativo [...] deseja-se que a linguagem do
roteiro provoque várias narrativas possíveis das vivências que o entrevistador vai
avaliar; as interpretações que o entrevistado emite sobre elas e sua visão nas relações
sociais envolvidas nessa ação. O guia de entrevista deve conter apenas alguns itens
indispensáveis para o delineamento do objeto em relação à realidade empírica,
facilitando a abertura, ampliação e aprofundamento da comunicação. Cada questão do
roteiro deve fazer parte do delineamento do objeto, de forma que todos os tópicos em
conjunto se encaminhem para dar-lhe forma e conteúdo e contribuam para satisfazer as
relevâncias previstas no projeto (ponto de vista do investigador) e as dos informantes
(ponto de vista dos entrevistados) (MINAYO, 2014, p. 191).

No âmbito das Ciências Sociais, a entrevista configura-se como instrumento
bastante utilizado e eficaz no trabalho de campo. Segundo Gil (2008, p. 129) a entrevista é
definida como a “técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula
perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação”. Esse modelo
de instrumento é, de acordo com Gil (2008), definido como uma forma de interação na qual o
pesquisador busca coletar os dados e o entrevistado serve como fonte de informação para essa
coleta, dispõe de vantagens e desvantagens que devem ser analisadas no momento em que o
pesquisador fizer a escolha.
O processo de pesquisa coordenado por professor e bibliotecário conjuntamente é
denominado por Kuhlthau (2010) de pesquisa orientada. Esse modelo de metodologia propõe
um trabalho em conjunto, nesse caso, entre bibliotecário e professor, mediando todo o processo
ao longo da pesquisa. Foram realizadas entrevistas com os professores do Fundamental 1,
coordenadora pedagógica e coordenadora de Tecnologia Educacional, para que os mesmos
pudessem expor suas percepções e experiências sobre o processo de pesquisa escolar, a
presença da Sala Maker na escola e as contribuições da biblioteca, tendo em vista que a própria
pesquisadora é a bibliotecária da instituição.
A proposta final da pesquisa foi a criação de um jogo eletrônico educativo, visto ser
um mestrado profissional com o objetivo de desenvolvimento de um produto aplicável. O
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mesmo será apresentado no capítulo sete com mais detalhes. O quadro 4 a seguir demonstra os
objetivos da pesquisa e os instrumentos que serão utilizados para alcançá-los:
Quadro 4 - Objetivos e instrumentos
Objetivos

Instrumentos

Reconhecer a BE e o profissional bibliotecário como
um colaborador na utilização do Espaço Maker.

Proposição de um jogo eletrônico educativo segundo
o Modelo ISP de Kuhlthau (2010), com intervenção
da bibliotecária do colégio.

Analisar junto aos professores e coordenadores do
fundamental I, qual o conhecimento necessário para
suprir as necessidades informacionais e cumprir as
etapas de um projeto Maker.
Provocar a criatividade nos alunos com base no
movimento Maker, propondo a construção de um jogo
eletrônico educativo como recurso para delinear as
necessidades, as fontes, a busca e a recuperação da
informação.

Entrevistas com a coordenação pedagógica do
Espaço
Maker, coordenadores e professores do fundamental
I.
Proposição do jogo eletrônico educativo segundo o
Modelo ISP de Kuhlthau (2010), com a intervenção da
bibliotecária do colégio.

Inserir a BE e o bibliotecário de maneira efetiva nos
projetos desenvolvidos no Espaço Maker

Proposição do jogo de um jogo educativo eletrônico
segundo o Modelo ISP de Kuhlthau (2010), com
intervenção da bibliotecária do colégio.

Fonte: Elaboração própria, 2021.

As categorias de análise foram extraídas das próprias respostas das entrevistas. O
referencial teórico serviu de baliza tanto para a confecção dos instrumentos de coleta quanto
para a análise dos dados. As categorias ajudam a organizar, separar, unir, classificar e validar
as respostas encontradas pela aplicação dos instrumentos de coleta de dados.
4.5 Considerações éticas
As pesquisas que envolvem seres humanos precisam ser desenvolvidas de forma
ética e segura respeitando a dignidade humana tanto do pesquisador como do sujeito envolvido.
Sendo assim, foram criados os comitês de ética em pesquisa, para proporcionar uma maior
responsabilidade e respeito para com o pesquisado. O interesse do Comitê é defender os
interesses do sujeito, preservando sua dignidade e integridade.
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De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 510, de 07
de abril de 2016, toda pesquisa em Ciências Humanas e Sociais que envolvam dados obtidos
diretamente com os sujeitos participantes precisam seguir procedimentos para evitar possíveis
abusos, e ainda, segundo a Resolução, “ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade
humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres
humanos e o agir ético do pesquisador demanda ação consciente e livre do participante”.
Sendo assim, a Resolução considera fundamental construir regras claras que sejam
compreensíveis para todos os envolvidos na pesquisa. Conforme dispõe seu artigo 1º.
Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências
Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de
dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou
que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma
definida nesta Resolução.

Em relação ao processo de consentimento e do assentimento livre e esclarecido, fica
definido que;
Art. 4º O processo de consentimento e do assentimento livre e esclarecido envolve o
estabelecimento de relação de confiança entre pesquisador e participante,
continuamente aberto ao diálogo e ao questionamento, podendo ser obtido ou
registrado em qualquer das fases de execução da pesquisa, bem como retirado a
qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao participante.

Na UFS, o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)9 é um colegiado interdisciplinar e
independente, criado para defender os interesses do sujeito envolvido e contribuir para o
desenvolvimento da pesquisa seguindo os padrões éticos com a missão de proteger os direitos
e a dignidade dos envolvidos. Ao emitir os pareceres, o CEP colabora com o processo educativo
dos pesquisadores, das instituições e de seus membros com a missão de certificar uma formação
continuada e promover debate sobre ética na pesquisa envolvendo seres humanos. Seu papel
está estabelecido pelas diretrizes éticas internacionais (Declaração de Helsinque, Diretrizes
Internacionais para as Pesquisas Biomédicas envolvendo Seres Humanos – CIOMS) e
brasileiras (Res. CNS 466/2012 e complementares), diretrizes estas que ressaltam a necessidade
de revisão ética e científica das pesquisas envolvendo seres humanos, visando salvaguardar a
dignidade, os direitos, a segurança e o bem-estar do sujeito da pesquisa.

9

Disponível em: http://cep.ufs.br/pagina/2160. Acesso em: 01 out. 2020.
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O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFS em
outubro de 2020 e foi aprovado em junho de 2021 (ANEXO C), tendo a concordância e o apoio
do Colégio Liceu, conforme Anexos A e B.
4.5.1 Riscos e benefícios
Tanto coordenadores quanto professores estavam cientes do risco de terem suas
identidades reveladas, já que o Colégio Liceu permitiu a quebra do anonimato institucional.
Quanto aos benefícios, pode-se apontar: 1) permitir uma maior interação com os alunos, visto
que coordenadores e professores terão a oportunidade de obter um cenário mais real e detalhado
de seus processos de pesquisa; 2) instauração de um sistema metodológico unificado de
pesquisa orientada envolvendo diversas instâncias da escola (o que atualmente não ocorre); a
partir dos resultados poderá ocorrer uma melhoria efetiva das práticas pedagógicas.
A próxima seção apresenta a matriz SWOT e a análise dos dados levantados
conforme as entrevistas realizadas no Colégio Liceu; pontuando no decorrer as considerações
observadas através dos dados coletados.
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5 RESULTADOS DA INTERVENÇÃO E DISCUSSÃO
De acordo com Rebouças (2006), o diagnóstico estratégico é a primeira ferramenta
para o andamento do processo de planejamento estratégico. Esse diagnóstico auxiliará na
avaliação dos pontos negativos e positivos, aspectos internos e externos do processo
administrativo da empresa. Lembrando que todo trabalho pode ser comprometido se os gestores
não tiverem uma postura estratégica, pois, de acordo com Chiavenato (2003, p. 44), “a atitude
estratégica é o compromisso que assegura a utilização da melhor maneira possível dos
resultados anteriores do planejamento estratégico”.
O termo estratégia vem da junção de duas palavras gregas stratos (exército) e ago
(liderar). Usado desde os tempos das cavernas, quando o homem, para sobreviver, caçava e
lutava. O termo também já se referiu a uma posição militar no comando do exército e a aplicação
da força para vencer o oponente (CHIAVENATO, 2003).
Dessa forma, levando em consideração a normativa n º 05/2017 do Programa de
Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI/UFS) e para que se possa determinar um
planejamento estratégico com base na análise SWOT, apontando os pontos fortes e fracos da
organização e as oportunidades e ameaças do ambiente externo, foi realizado previamente um
diagnóstico estratégico do ambiente para a futura intervenção. Andion e Fava (2002, p. 28)
entendem que, “é com base no diagnóstico estratégico que a empresa irá se antecipar às
mudanças e preparar-se para agir em seus ambientes internos e externos”.
Sendo assim, segue abaixo a caracterização do objeto de pesquisa.
Ø Nome e natureza: Colégio Liceu – escola particular, de médio porte, situada na grande
Aracaju. Rua Marginal, 34, Coroa do Meio.
Ø Histórico: o Colégio Liceu foi fundado em 1991 pelas professoras Maria Luíza Alves

Coutinho e Valéria Silveira Figueiredo, sendo a primeira escola de Sergipe a oferecer
“Escola em Tempo Integral”, hoje a proposta mais recomendada pelos especialistas em
Educação e pela própria legislação educacional. Lugar de criança é na escola. Todo dia,
o dia todo. Em 2007, estendeu suas atividades pedagógicas para o atendimento de
crianças de 18 meses a 5 anos, abrindo suas portas para a Educação Infantil, com o foco
educacional voltado para valores humanos, construção de ideias, competências e
habilidades, uso de tecnologias educacionais, autonomia e independência. Com uma
proposta pedagógica humanista, revela preocupação e compromisso fiel com o
desenvolvimento do indivíduo em todos os seus aspectos. A opção por essa linha
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Pedagógica inspira e direciona todas as ações do universo escolar, como a seleção de conteúdos
programáticos, a produção de material didático, os eventos anuais e as condutas e intervenções
dos profissionais envolvidos no processo educacional dos alunos.

Principais serviços: educação
Porte, instalação e tipo: colégio de porte médio contendo em suas instalações: duas
quadras, um laboratório de Química , um laboratório de tecnologia, uma sala
L@BCRIATIVO, sala de artes, uma piscina, auditório, biblioteca, secretaria, salas de
direção, coordenação e professores, parque infantil e refeitório, banheiros, quatro salas
no Infantil (2 a 5 anos), cinco salas para o Fundamental 1 (1º ao 5º), quatro salas para o
Fundamental II (6º ao 9º) e três salas para o Ensino Médio (1º ao 3º).
Principal foco: atender a população de Aracaju, principalmente da região da
Coroa do Meio e bairros vizinhos, interessados em uma educação de qualidade e
pautados em valores humanos e formação integral do ser, contribuindo para a
transformação da sociedade.
Missão: promover a educação de excelência inspirada nos valores
humanos, contribuindo para a formação do indivíduo ético, competente e
consciente do seu papel na sociedade.
Visão: ser uma escola reconhecida pelo sucesso, tanto acadêmico como
profissional dos seus alunos; ter reconhecimento da família e da
comunidade pelo trabalho desenvolvido.
Valores: cidadania; ética, criatividade, disciplina, profissionalismo,
inovação eformação integral.
Recursos humanos: 98 funcionários entre administrativos, apoio,
auxiliares eprofessores.
5.1 Análise de Desempenho - SWOT
Conhecida como SWOT, FOFA, análise de equilíbrio ou análise de desempenho,
essa ferramenta proporciona uma análise da situação organizacional e dos ambientes para que
sejam tomadas as decisões, aproveitando tanto as oportunidades quanto a prevenção dos riscos.
Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), sua função é cruzar as oportunidades e as ameaças
externas à organização com seus pontos fortes e fracos.
A ferramenta de SWOT faz parte do planejamento estratégico, que na verdade nada
mais é do que planejar um futuro com inteligência para chegar a um objetivo. Uma ferramenta
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eficiente, originária da área de Administração e que visa contribuir com o processo de decisões
de uma empresa.
Para a construção do planejamento estratégico, é essencial que se faça um
diagnóstico do ambiente organizacional. Sendo assim, pode-se obter um melhor entendimento
dos aspectos internos e externos do ambiente e tratar melhor os pontos fracos e fortes da
organização, assim como analisar as oportunidades e as ameaças. Para Chiavenato, o
planejamento estratégico,
figura como a primeira função administrativa, por ser aquela que serve como base
para as demais funções. O planejamento é a função administrativa que determina
antecipadamente quais são os objetivos a serem atingidos e como se deve fazer para
alcançá-los. Trata-se, pois, de um modelo teórico para a ação futura. Começa com a
determinação futura dos objetivos e detalhas os planos necessários para atingi-los da
melhor maneira possível (CHIAVENATO, 2003, p. 167).

O ambiente analisado, através da ferramenta SWOT, para a proposta de
intervenção, foi a sala Maker, denominada pela escola como L@BCRIATIVO – espaço de
criação desenvolvido através da pedagogia de projetos e da metodologia STEAM, incentivando
o protagonismo do aluno, formando pessoas com diversos conhecimentos e diferentes
habilidades.
Durante a análise, nota-se a importância dessa ferramenta para o planejamento do
plano de ação e tomada de decisões para a organização. Assim sendo, foi elaborada a Matriz
SWOT (conforme figura 10), baseando-se nas informações coletadas na organização.

Figura 10 – Matriz SWOT – L@BCRIATIVO
Fatores positivos
FORÇAS
Infraestrutura do espaço;
Grande quantidade de insumos disponíveis para
produção de projetos; Recursos tecnológicos como a
impressora 3D; e equipamento multimídia;
Desenvolvimento da aprendizagem do aluno;
Incentivo à criação e ao APRENDER A FAZER;
Conhecimento e manipulação de diversas ferramentas;
Estímulo à aprendizagem por meio de Projetos;
Acesso à informação em qualquer hora e lugar –
utilização de Ipads; Fidelização dos clientes;
OPORTUNIDADES

Fatores negativos
FRAQUEZAS
Dificuldade de engajamento da comunidade
docente;
O medo da inovação por parte dos
professores;
Dificuldade em inserir a BE nesse espaço;
AMEAÇAS
Concorrência em relação às instituições de
ensino no Estado;
Mudanças sociais e tecnológicas que geram a
necessidade de inovações
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Reconhecimento da escola como ambiente inovador
por meio da comunidade aracajuana;
Olimpíadas econcursos estudantis

Fonte: Elaboração própria, 2021.

Andion e Fava (2002, p. 33) afirmam que “através da análise dos pontos fortes e
fracos, os gestores e suas equipes poderão determinar com mais clareza as prioridades em
termos de ameaças e oportunidades existentes no ambiente externo”.
A intenção é proporcionar ao gestor um panorama da sua empresa em relação aos
seus concorrentes para que possa analisar e traçar a melhor estratégia para o fortalecimento da
empresa perante o mercado. Uma ferramenta extremamente importante para a sobrevivência da
empresa. Desse modo, possibilita minimizar os pontos fracos e enaltecer os pontos fortes.
Em relação às forças, o ambiente analisado demonstra ter recursos, habilidades e
competências para o desenvolvimento das possibilidades de aprendizagem que o espaço
criativo pode oferecer. Deve aperfeiçoar cada vez mais suas forças. Em relação às fraquezas
apresentadas pelo ambiente analisado, entende-se que elas podem inibir o desenvolvimento de
desempenho da organização. A solução não é apenas assumir as fraquezas e sim analisá-las
para corrigi-las.
No quesito oportunidades, a empresa deve sempre estar acompanhando, já que esses
fatores não podem ser controlados. O fator ameaça também não pode ser controlado e afeta
diretamente a empresa. É preciso observar com cautela, porque podem prejudicar a estratégia
de planejamento e consequentemente os resultados da empresa. Tendo em vista a ameaça de
um grande número de escolas com propostas semelhantes, se faz necessário um domínio
tecnológico cada vez mais consistente para que se possa ter uma sustentabilidade de negócio,
com isso a necessidade de inovação se faz indispensável. Após a construção e análise da Matriz
Swot da sala Maker, foi observado que a BE pode ser inserida nesse espaço e contribuir com os
alunos, através de uma proposta de produto maker para o entendimento das etapas de uma
pesquisa escolar.
5.2 Entrevistas
Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, via áudios de WhatsApp, com 10
professores e dois coordenadores do Ensino Fundamental 1 do Colégio Liceu, durante os meses
de junho e julho de 2021, logo após a liberação do parecer do Comitê de Ética aprovando o
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início da pesquisa. Com um roteiro previamente estabelecido e trazendo questões pré-definidas,
foram entrevistados 10 professores que responderam a 11 perguntas, com a finalidade de
conhecer o envolvimento desses em relação às necessidades informacionais necessárias para
entender o processo de pesquisa e as etapas de um projeto Maker. Os professores selecionados
para participar da entrevista fazem parte da equipe da escola, atuando no Ensino Fundamental
I. Outro grupo entrevistado foi composto pela Coordenadora Pedagógica do Fundamental I e a
Coordenadora de Tecnologia Educacional, responsável pela sala Maker, a fim de responderem
oito perguntas, com o objetivo de verificar na perspectiva da coordenação, qual a importância e
a participação da biblioteca e do bibliotecário no processo de aprendizagem da pesquisa.
A seguir, o Quadro 5 apresenta o perfil dos participantes em relação à formação
acadêmica, tempo de atuação profissional na área e no colégio. Com o intuito de preservar a
identidade dos participantes, estes serão representados da seguinte forma: Professores (P),
Coordenador Pedagógica Fundamental I (CPF1) e Coordenador de Tecnologia Educacional
(CTE).
Quadro 5 – Perfil profissional dos entrevistados
ENTREVISTADO
P–1
P–2
P–3
P–4
P–5
P–6
P–7
P–8
P–9
P– 10
CPF1
CTE

GRADUAÇÃO

TEMPO DE ATUAÇÃO TEMPO DE ATUAÇÃO
PROFISSIONAL
NO COLÉGIO LICEU

PEDAGOGIA
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
HISTÓRIA
PEDAGOGIA
HISTÓRIA
BACHAREL EM
SISTEMA DA
INFORMAÇÃO/LICENC
IATURA EM
INFORMÁTICA
Fonte: Elaboração própria, 2021.

3 ANOS
3 ANOS
12 ANOS
18 ANOS
10 ANOS
9 ANOS
15 ANOS
5 ANOS
10 ANOS
5 ANOS
10 ANOS
21 ANOS

3 ANOS
19 ANOS
5 ANOS
18 ANOS
6 ANOS
6 ANOS
6 ANOS
7 ANOS
8 ANOS
2 ANOS
8 ANOS
20 ANOS

Observa-se que todos os entrevistados informaram que têm graduação completa,
sendo a maioria em Pedagogia, e, quanto ao tempo de atuação, grande parte atua na área há
mais de 10 anos. Ressalta-se também que as coordenações têm uma vasta experiência de
atuação na área, facilitando de alguma forma o engajamento para aplicação dos projetos
inovadores propostos pela coordenação. Pode-se observar que três professores (p-1, p-2 e p-8)
iniciaram suas carreiras na própria instituição citada.

67

5.2.1 Professores
Segundo Kuhlthau (2010, p. 29), entender o processo de pesquisa é assimilar as
ideias por meio de informações que serão identificadas, lidas e interpretadas e o
autoconhecimento dará aos alunos mais confiança para enfrentar as dificuldades durante esse
processo. Afinal, “Em uma sociedade baseada em informação, como a nossa, os estudantes
devem tornar-se conscientes das próprias necessidades de informação e aprender formas de
supri-las”. Dessa forma, é preciso entender como o professor percebe a atividade de pesquisa.
Dando continuidade ao questionário aplicado aos professores, foi feito o seguinte
questionamento: como você entende o papel da pesquisa no ambiente escolar? Todos
responderam que a pesquisa é de suma importância para o processo de aprendizagem;
contribuindo para a construção da autonomia e do desenvolvimento do aluno, assim como
desenvolve a leitura, a escrita, a percepção do aluno sobre o mundo; melhorando a qualidade
da aprendizagem. Reforçam também que, quando os trabalhos de pesquisa são realizados pelos
próprios alunos, apresentam interesse e curiosidade. Mas, se for algo feito como “receita de
bolo”, não acrescenta à aprendizagem e consequentemente à formação dos alunos. “Para o
estudante, aprender o processo de busca de informação é tão importante quanto expandir seu
conhecimento sobre determinado assunto” (KUHLTHAU, 2010, p. 29).
Bagno (2014, p. 19) já dizia que “Sem pesquisa não há ciência, e muito menos,
tecnologia”. É fundamental que os alunos aprendam que pesquisa é um procedimento sério e
metódico e que professores e bibliotecários mediadores os ensinem a aprender, pois a aula
baseada em cópia e socialização, por si só, não constrói e não educa.
Outro questionamento foi: ao propor uma atividade de pesquisa aos alunos, o que
você pretende? Dentre os respondentes, 80% dos professores entrevistados disseram que a
pretensão na elaboração dessa atividade é desenvolver a leitura e explorar habilidades para
compreensão de textos.
Ao propor uma atividade de pesquisa, o professor deve ter como principal objetivo
o desenvolvimento da habilidade de pesquisar, para isso, é imprescindível que o mesmo seja
um pesquisador, que tenha, no ambiente escolar, pelo menos a pesquisa como princípio
educativo. Conforme apontado por Fialho (2004, 2009), o processo de formação do pesquisador
deve se dar desde a educação básica, com as metodologias adequadas para cada etapa. Vinte
por cento (20%) dos professores responderam que, ao propor a atividade, pretendem “saber
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sobre o aprendizado do aluno” (P2), “incentivar a autonomia” (P3). Alguns professores estão
voltados a transmitir conteúdos, afinal, a grande maioria dos cursos de formação superior não
foca em uma metodologia de formação pesquisadora. Criar possibilidades, ensinar a aprender
são tarefas que ajudam na construção do processo de aprendizagem e a postura do
professor/educador tem que ser de orientador para que desenvolva um olhar crítico que lhe
permita reconhecer as trilhas das verdadeiras fontes do conhecimento (BAGNO, 2014). Afinal,
um dos quatro pilares da educação elaborado pela UNESCO é o “Aprender a Conhecer”, que
“significa adquirir os instrumentos da compreensão. Como o conhecimento é múltiplo e evolui
infinitamente, torna-se cada vez mais inútil tentar conhecer tudo”. (DELORS, 1998, p. 89-92).
Entende-se a pesquisa como um processo de construção ou contestação do
conhecimento, faz parte do nosso dia a dia ou “é, simplesmente, o fundamento de toda e
qualquer ciência”. Para Demo (2015), o professor deve ser um pesquisador que constrói e
reconstrói seu projeto pedagógico. Ele deve produzir ou reconstruir textos científicos, elaborar
ou reelaborar o material didático, inovando sempre sua prática em sala de aula. Segundo o autor,
esse tipo de compromisso evita a rotina e a monotonia de aulas que muitas vezes não passam
de cardápios cronometrados.
Dando continuidade, os entrevistados responderam o seguinte questionamento:
quais as práticas pedagógicas adotam quando solicitam trabalhos de pesquisa escolar para seus
alunos? Planejamento, interação com recursos digitais, socialização, empoderamento do aluno,
interdisciplinaridade e atividades em grupo foram práticas citadas por todos os professores
entrevistados. Tanto a escola como o professor são responsáveis por criar estratégias para
fortalecer o ensino da pesquisa. Lembrando que, para que essas práticas sirvam de base para
um planejamento de sucesso, é necessário que o professor faça, inicialmente, um diagnóstico
voltado a conhecer o seu aluno; sua atuação permite o trajeto para um único fim: a
aprendizagem. Afinal, “a prática pedagógica é o processo que envolve a atuação do professor
desde a pesquisa inicial para a preparação da aula até a etapa final desse complexo e amplo
processo, que corresponde ao aprendizado do aluno” (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2009, p.
8).
Os professores demonstram desenvolver práticas que envolvem e conquistam os
estudantes. Por outro lado, perguntados se seus alunos conhecem as etapas de uma pesquisa
escolar, 30% dos professores responderam que SIM; 40% responderam que NÃO e os 30%
restantes responderam que conhecem “um pouco”. No momento da realização da pesquisa,
alguns professores informaram que, devido à situação pandêmica da COVID-19, com o
fechamento das escolas e com as atividades online, ensinar a pesquisar passaram a não ser
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prioridades. Os professores que responderam que seus alunos conhecem “um pouco” as etapas
de uma pesquisa acreditam que conhecer e praticar constantemente essas etapas fazem parte do
processo de ensino do segmento do Fundamental II (6º ao 9º ano). Foi percebido que as tarefas
de pesquisas são muitas vezes superficiais. Sendo assim, se faz necessário criar o hábito da
pesquisa para a busca de novos conhecimentos. “Aprender a pesquisar, fazendo pesquisa, é
próprio de uma educação interdisciplinar, que, segundo nossos dados, deveria se iniciar desde
a pré-escola” (FAZENDA, 2008).
Como aponta Martins (2007, p. 85), o papel do professor torna-se fundamental, este
“deverá conduzir o projeto e procurar, em sua construção, os resultados que possam superar a
metodologia das superficialidades, isto é, os conceitos do senso comum, aprofundando mais o
lado científico da investigação”. Para isso, deve-se incentivar a pesquisa escolar através de
trabalhos e projetos que estejam interligados com a bagagem trazida pelos alunos. O autor ainda
afirma que:
A criança tem paixão inata pela descoberta e por isso convém não lhe dar a resposta
ao que não sabe, nem a solução pronta a seus problemas; é fundamental alimentar-lhe
a curiosidade, motivá-la a descobrir as saídas, orientá-la na investigação até conseguir
o que deseja (MARTINS, 2007, p. 78).

O desejo do conhecimento vem com a curiosidade. Olhar as coisas de outra forma
é o que move as pessoas, as conquistas e as permite construir esse conhecimento. E como afirma
Freire (1996),
O exercício da curiosidade convoca a imaginação a intuição, as emoções, a capacidade
de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do objeto ou achado
de sua razão de ser. Um ruído, por exemplo, pode provocar minha curiosidade.
Observo o espaço onde parece que se está verificando. Aguço o ouvido. Procuro
comparar com outo ruído cuja razão de ser já conheço. Investigo o espaço. Admito
hipóteses várias em torno da possível origem do ruído. Elimino algumas até que chego
a sua explicação (FREIRE, 1996, p. 34).

De acordo com a Lei nº 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), a pesquisa é um dos princípios norteadores do ensino, conforme artigo 3ª
que diz que umas das bases do ensino será a “[...] liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 1996). A Lei ainda reforça no
artigo 4ª que a educação só será efetivada mediante “[...] acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” (BRASIL, 1996).
Foi indagado aos professores se tinham e quais seriam as dificuldades para
desenvolver com os alunos atividades de pesquisa. De acordo com os entrevistados, 90%
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responderam que sim, encontram dificuldades para desenvolver atividades relacionadas à
pesquisa. Conforme observa-se nos relatos obtidos: "Dificuldade no planejamento” (P1); “Os
alunos não têm paciência em analisar os resultados das pesquisas” (P3); “Eles têm dificuldades
para manusear os links de pesquisa, resumir o texto, focar no objetivo. São imaturos nessa
questão de pesquisa” (P4); “A dificuldade em selecionar os textos e desenvolver a pesquisa”
(P5); “A capacidade de concentração” (P6); “É complicado pela questão da maturidade (pouca
idade) e da dependência de um adulto/professor para realizar as atividades” (P7); “Planejamento
e tempo, devido a quantidade de atividades diárias que devem ser realizadas” (P8); “Fica difícil
fazer trabalho de pesquisa, pois os alunos são viciados em copiar e colar. Eles não têm esse
hábito” (P9).
De acordo com os relatos, os professores encontram diversas dificuldades em
executar trabalhos de pesquisa em sala de aula, talvez pelo fato de ser um processo que não faça
parte de sua formação docente e nem da sua formação continuada, e assim se sintam
despreparados, como discorre Ninin (2008, p. 7),
os professores, muitas vezes conduzidos por crenças em práticas educacionais que
viveram quando estudantes e por processos de formação docente que privilegiaram
discussões sobre estratégias de ensino pautadas na transmissão do conhecimento e no
poder da quantidade de informações, veem-se despreparados para orientar seus alunos
em relação à tarefa de pesquisar.

Diante disso, é fato que os professores reconhecem a importância da pesquisa
escolar, como já foi citado anteriormente, mas é fato também que existe uma imagem simplista
da tarefa de realizar pesquisa na educação básica, ressaltando que pesquisar não é uma receita
de bolo que vem pronta. Para obter conhecimento sobre algo, é necessário seguir o trajeto da
pesquisa. Dessa forma, Gatti (2002) discorre que
[...] o ato de pesquisar deve apresentar certas características específicas. Não
buscamos, com ele, qualquer conhecimento, mas um conhecimento que ultrapasse
nosso entendimento imediato na explicação ou na compreensão da realidade que
observamos (GATTI, 2002, p. 9-10).

A escola deve proporcionar momentos de debates sobre a temática e traçar
estratégias que colaborem com a formação dos professores para que esses possam encaminhar
e orientar as atividades de pesquisa. Para Campello (2009, p. 42), a pesquisa escolar é uma
“estratégia didática que pressupõe o envolvimento ativo do estudante na construção de seu
conhecimento, utilizando variadas fontes de informação”.
Sobre as fontes de informação, os professores entrevistados responderam à seguinte
pergunta: Ao elaborar um projeto de pesquisa escolar, qual é a sua preocupação quanto às fontes
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de pesquisa disponíveis aos seus alunos? Noventa por cento (90%) dos entrevistados
responderam que a maior preocupação é observar se as mesmas são confiáveis e 10% se
preocupam se a linguagem é acessível à faixa etária. O professor tem que entender que ele está
ali para orientar o aluno, criar possibilidades de descobertas, de busca pelo conhecimento por
meio de um olhar crítico. A maior preocupação relatada pelos professores é com a
confiabilidade das fontes.
Quando se fala em fontes de informação, deve-se levar em conta a qualidade das
mesmas. Reforçando que
Considera-se [...] fontes de informação os materiais ou produtos, originais ou
elaborados, que contenham notícias ou testemunhos, através dos quais se acessa o
conhecimento, qualquer que seja este (CARRIZO SAINERO, 1994, p. 30).

Toda e qualquer pesquisa se baseia em materiais que possam dar subsídios para a
execução do trabalho e, antes de qualquer planejamento, é importante que ocorra a escolha
criteriosa desse material, então se faz necessário mostrar que existem diversos tipos de fontes.
Certamente, isso facilita quando a escola apresenta nada menos que uma biblioteca equipada
com profissional qualificado. Uma vez que essa utopia não chega para todos, cabe ao professor
“entrar como motivação ininterrupta da pesquisa, multiplicando para o aluno oportunidades de
praticar a busca de materiais, que ele mesmo procura e traz” (DEMO, 2015, p. 27).
Na ideia de “educar pela pesquisa”, o papel do professor é o de
mediador/orientador. Se faz necessário que o bibliotecário escolar seja inserido nesse papel,
dando visibilidade e oportunidades para desenvolver atividades que possibilitem debates em
parcerias com outros setores e profissionais. Isso faz com que,
os alunos possam interpretar situações e refletir sobre diversos aspectos para ter uma
visão detalhada sobre determinado tema. Faz com que eles busquem mais informações
sobre o assunto, ou queiram saber mais (LANZI; VIDOTTI; FERNEDA, 2014, p. 128129).

Afinal, “o bibliotecário escolar pode se constituir como um trabalhador docente,
desempenhando atividades educacionais que repercutem diretamente no processo de formação
dos estudantes” (SILVA; VENTORIM, 2016, p. 106). Lanzi, Ferneda e Vidotti (2013, p. 49)
afirmam que “o bibliotecário, além de ser um mediador da informação, é também um
educador/colaborador e, como tal, precisa usar recursos pedagógicos para motivar os
alunos/aprendizes a adquirir conhecimento”.
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A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) discorre que o ato de pesquisar deve
ser compreendido como uma aprendizagem a ser desenvolvida e para isso é necessário
desenvolver nos alunos muitas outras habilidades: localizar; selecionar e compartilhar
informações; ler, compreender e interpretar textos com maior grau de complexidade; consultar,
de forma crítica, fontes de informação diferentes e confiáveis; formar e defender opiniões;
argumentar de forma respeitosa; sintetizar; expor oralmente o que aprendeu apoiando-se em
diferentes recursos; generalizar conhecimentos; produzir gêneros acadêmicos.
Aprender a pesquisar é aprender a estudar. Para isso, é fundamental explicitar o
processo que compõe uma pesquisa desde o início. A biblioteca escolar como um espaço de
múltiplas aprendizagens é um recurso de fundamental importância na construção pedagógica e
mediadora entre as fontes e o usuário. A parceria com a equipe pedagógica é essencial nesse
processo, visto que o bibliotecário, conhecedor desses suportes nos quais as informações estão
registradas, possa compartilhar da melhor forma o caminho para se chegar ao conhecimento.
Essa parceria só contribui para a potencialidade do profissional bibliotecário. Esse trabalho em
conjunto é citado por Silva e Cunha (2016) quando relata que,
[...] tanto bibliotecários quanto pedagogos não são, isoladamente, capazes de promover
de forma eficiente o papel da biblioteca escolar, mas a atuação conjunta e em
colaboração pode potencializar as contribuições da biblioteca escolar na formação dos
cidadãos e na construção de uma sociedade mais letrada (SILVA; CUNHA, 2016, p.
48).

Para Bagno (2014, p. 15), ensinar a aprender é mais que mostrar os caminhos; é
sobretudo “orientar o estudante para que desenvolva um olhar crítico que lhe permita desviarse das “bombas” e reconhecer, em meio ao labirinto, trilhas que conduzem às verdadeiras fontes
de informação e conhecimento”.
Em relação à opinião dos professores quanto ao papel da biblioteca escolar e do
bibliotecário nas atividades de pesquisa no espaço Maker, oito professores participantes da
pesquisa relataram que: “É de extrema importância no auxílio do que está sendo pesquisado,
pois contribui na utilização de materiais e na orientação da busca desses materiais” (P1); “A
biblioteca tem o papel de inovar através de outras ferramentas para que o aluno não pense que
a biblioteca é só lugar de leitura” (P2); “O seu papel é incentivar, instigar a curiosidade e o
prazer em aprender” (P3); “O papel da biblioteca e do bibliotecário é importante para estimular,
orientar, conduzir e promover leitura, mesmo que virtual” (P4); “A biblioteca proporciona
materiais e o bibliotecário direciona e colabora nas pesquisas e práticas” (P5); “Ambos
fornecem a base das informações que os alunos precisam” (P6); “A biblioteca é um espaço onde
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os alunos podem adquirir conhecimento e o bibliotecário é aquele que fornece informações para
que os alunos não percam tempo procurando coisas desnecessárias (P7); “Tanto a biblioteca
quanto o bibliotecário devem contribuir nas atividades desse novo espaço, vai ser mais um local
de troca de experiências” (P8). Dois professores optaram por não responder, justificando que
não tinham argumentos por terem usado pouco a sala Maker e ainda não entendiam a sua
proposta.
A pesquisa mostra que o papel da biblioteca e do profissional bibliotecário é visto,
pelos professores, como fundamental no processo de aprendizagem e na busca pela informação,
contribuindo assim com a formação dos estudantes. Campello (2010, p. 29) acredita que “para
o estudante, aprender o processo de busca de informação é tão importante quanto expandir seu
conhecimento sobre determinado assunto”. A autora ainda reforça que
a biblioteca escolar é, sem dúvidas, o espaço por excelência para promover
experiências criativas de uso da informação. Ao reproduzir o ambiente informacional
da sociedade contemporânea, a biblioteca pode, através de seu programa, aproximar
os alunos de uma realidade que ele vai vivenciar no dia-a-dia, como profissionais e
como cidadão (CAMPELLO, 2008, p. 11).

A proposta defendida por Kuhlthau (2010) é a aprendizagem baseada em processo,
ou seja, a pesquisa vai envolver toda uma trilha de localização, seleção e uso da informação,
ressaltando que a atividade de pesquisa escolar é um processo complexo e se faz necessária a
interação entre o professor e o bibliotecário para o desenvolvimento desse processo.
No que se refere às percepções dos professores sobre a pesquisa no espaço Maker
em relação à busca e ao uso da informação e o que precisa ser melhorado, foram obtidas as
seguintes respostas: “O espaço Maker contribui para tornar a pesquisa concreta e de fácil
entendimento para os alunos (P1); “O espaço deveria ser mais utilizado pelos professores,
alguns resistem às novidades” (P2); “Estar sempre em busca de novidades através da tecnologia
ajuda muito no processo de buscar as informações” (P3); “Os professores, antes de praticarem
atividades dentro desse espaço, deveriam conhecer mais sobre a proposta do trabalho” (P4). E
ainda, ‘O espaço Maker contribui para desenvolvimento das práticas do que foi pesquisado e
proporciona aos alunos desenvolver concretamente, realizando uma aprendizagem muito mais
rica e significativa. (P5).’
Dando continuidade, um pesquisador afirmou que “A pesquisa no espaço Maker é
essencial, pois para construirmos algo precisamos da pesquisa”. Para desenvolvermos um
projeto precisamos buscar o conhecimento (P6); “É um espaço para colocar em prática o que
aprenderam, local que eles podem experimentar, testar (P7); “É um espaço relativamente novo

74

e os alunos ficam um pouco eufóricos, talvez à medida que forem sendo executados trabalhos
envolvendo a aprendizagem significativa, esse espaço possa ganhar a seriedade que ele merece
(P8).” Dois professores optaram por não responder, justificando que não tinham argumentos
por terem usado pouco a sala Maker e ainda não se sentiam muito confiantes para falar sobre o
assunto.
O que se percebe é que há uma certa desconfiança pelo novo e insegurança em
relação às atividades realizadas nesse espaço. Talvez essa insegurança se justifique devido ao
fato de a sala não estar sendo usada, em decorrência do momento pandêmico atual, e assim não
ser possível vivenciar práticas pedagógicas pertinentes à metodologia.
Os relatos mostram que os professores têm uma visão geral sobre a sala Maker,
mas, devido ao pouco acesso, pelos motivos já citados, não foram levantados questionamentos
e nem sugestões que possam interferir no trabalho com essa nova metodologia de
aprendizagem. A sala foi implantada no ano de 2019. Também foi observado que alguns
professores ainda enxergam a biblioteca escolar como um recurso que se fundamenta apenas
nas atividades de leitura. Talvez um olhar um pouco regido pela cultura de atrelar biblioteca
somente a livros/leituras e empréstimos. Hoje, não cabe mais questionar a importância da
biblioteca escolar no processo de aprendizagem, isso já é um fato incontestável. A biblioteca
escolar é um espaço de múltiplas habilidades educativas, não é estática, não é depósito de livros
e nem sala de castigo.
5.2.2 Coordenadores pedagógicos
No contexto das coordenações, a entrevista foi realizada com duas coordenadoras.
Uma da área pedagógica do Fundamental 1, formada em História, e uma coordenadora de
Tecnologia Educacional, formada em Ciência da Computação. Importante ressaltar que as aulas
de Tecnologia Educacional abrangem, também, o Ensino Fundamental 1. A proposta das aulas
é trazer uma nova integração entre professores e alunos; ambos conectados, integrados e
inovando a aprendizagem. Para tanto, são disponibilizados vários recursos de softwares de
aprendizagem voltados ao desenvolvimento das competências dos alunos por meio do uso de
tecnologias. Ressalta-se ainda que as coordenadoras entrevistadas têm uma vasta experiência
na área pedagógica.
Dando início aos questionamentos, as coordenações entrevistadas responderam à
seguinte pergunta: você considera que a biblioteca e o bibliotecário podem ajudar na realização
das pesquisas escolares dos alunos? De que forma?
A coordenadora de tecnologia educacional acredita que:

75

Sim. Com certeza. Não apenas o espaço da biblioteca, mas sobretudo o bibliotecário
tem um papel fundamental para o desenvolvimento de uma aprendizagem mais
significativa dos alunos. O apoio e direcionamento da biblioteca como ferramenta e
espaço de pesquisa deve ser feito através da mediação da biblioteca que deve conduzir
o aluno de modo que ele possa aprender a aprender e aprender a fazer (CTE).

Fica evidente, no discurso da coordenação, que a biblioteca escolar e o profissional
bibliotecário têm um enorme potencial para promover e incentivar a busca da informação e o
desenvolvimento de outras habilidades necessárias para os alunos no dia a dia. Campello (2008)
reforça esse discurso quando diz que
A biblioteca escolar é, sem dúvidas, o espaço por excelência para promover
experiências criativas de uso da informação. Ao reproduzir o ambiente informacional
da sociedade contemporânea, a biblioteca pode, através de seu programa, aproximar
os alunos de uma realidade que ele vai vivenciar no dia-a-dia, como profissionais e
como cidadão (CAMPELLO, 2008, p.11).

E Silva e Ventorim (2016, p. 106) defendem que “o bibliotecário escolar pode se
constituir como um trabalhador docente, desempenhando atividades educacionais que
repercutem diretamente no processo de formação dos estudantes”.
A coordenação pedagógica do Fundamental 1 dialoga com esse pensamento quando
responde o questionamento da seguinte forma: “Com certeza. Tanto o profissional quanto o
espaço são de suma importância para realização da atividade de pesquisa. A formação dos
estudantes passa por essas estratégias. Deve-se ter um planejamento que priorize o ensino da
pesquisa” (CPF1).
Dando seguimento, foi indagado: na sua opinião, qual a importância da biblioteca
no processo de aprendizagem dos alunos da escola?
A biblioteca vai além de um espaço de locação de livros. É um ambiente fundamental
para instigar a pesquisa, a busca da informação e a valorização do protagonismo dos
estudantes tendo a aprendizagem significativa como centro do processo formativo do
estudante. Além da competência leitora do desenvolvimento das habilidades do
processo criativo, a autorregulação e a colaboração, já que muitos estudantes estão
envolvidos dentro de um mesmo espaço de conhecimento (CPF1).

Nota-se que a biblioteca é vista como um espaço vital que democratiza o acesso às
informações e contribui para tornar significativo o processo de ensino-aprendizagem.
Em relação às etapas de um projeto Maker, onde a criação, o fazer e a inovação são
desafios constantes no processo educativo, a coordenação deu a seguinte resposta: “A cultura
maker instiga e estimula a criação. Para tanto, os alunos precisam ser ativos e participativos no
processo.”. Destacou, ainda, que o processo é composto por:
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situação problema - Onde o aluno precisa compreender, resolver e colaborar; em um
segundo momento, a partir da resolução desses processos, é necessário o pensamento
investigativo e a experimentação para desenvolver habilidades de pensamento crítico,
reflexão, pesquisa e comunicação. Em um terceiro momento, os alunos precisam
criar, prototipar, colocar na prática e, nessa fase, eles precisam gerenciar tempo e
recursos. Na última fase do processo Maker, o aluno tem o feedback, revisa os
processos para entender, de fato, todo o caminho desenvolvido para concluir as etapas
do criar e do fazer. Aqui eles se tornam mais confiantes e mais criativos, visto que o
fundamental é o processo de criação e não o objeto final (CPF1).

Fica claro que a atuação do Maker relatado pela coordenação se sustenta numa
abordagem baseada em processo, assim como a metodologia criada por Kuhlthau, quando
propõe estratégias para o processo de aprendizagem pelo qual os alunos passam no momento
da execução de uma pesquisa escolar. Para aprender pela pesquisa, “o aluno precisa desenvolver
passo a passo, e de forma integrada às práticas escolares, diversas habilidades de buscar e usar
informação” (CAMPELLO, 2009, p. 10-11).
A próxima abordagem é entender a opinião das coordenadoras em relação ao papel
da biblioteca escolar e do bibliotecário nas atividades de pesquisa no espaço Maker. Para as
coordenadoras, a pesquisa é o centro do fazer. O aluno precisa buscar informação,
conhecimento para todas as etapas de produção Maker. Para tanto, o direcionamento do
bibliotecário e o bom uso dos espaços da biblioteca permitem que o aluno saiba direcionar a
busca pela informação, criem autonomia no processo de construção de conhecimento,
aprendam a desenvolver o trabalho em equipe, a colaboração, o pensamento investigativo,
trabalhar a ética e propor soluções através do pensamento crítico. Em relação ao bibliotecário
afirmam que:
O papel do bibliotecário vai, nesse contexto, além de orientar uma pesquisa, permitir
ao aluno desenvolver as habilidades de reflexão e que elencam prioridades do
conteúdo informacional desenvolvendo sua percepção individual por meio do
aprendizado coletivo (CTE).

Fica claro que as coordenações entendem que o bibliotecário e a biblioteca escolar
desempenham papéis fundamentais no processo educativo, por isso, a colaboração e integração
entre o bibliotecário e todos os que fazem a escola é essencial para o reconhecimento do
profissional como um incentivador nesse processo (CAMPELLO, 2010).
Moraes, Valadares e Amorim (2013, p. 59) apontam que o bibliotecário exerce uma
função educativa que “[...] se estende ao ensino-aprendizagem de habilidades específicas e
vinculadas à pesquisa, tanto no que diz respeito ao conhecimento e busca das fontes de
informações, como no que tange ao seu uso”. Essa função educativa, já foi tema de estudos de
diversos pesquisadores. Campello ressalta que esses estudos "revelam uma ampliação
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significativa do papel da biblioteca escolar do paradigma da leitura para o paradigma da
aprendizagem” (CAMPELLO, 2012, p. 7). Isso reafirma que a biblioteca escolar é mais que um
espaço de leitura, ela tem capacidade e possibilidade de ser um espaço de múltiplas
possibilidades de aprendizagem.
Para finalizar, foi levantado o seguinte questionamento: É possível se educar pela
pesquisa? De acordo com a coordenação, aprender através da pesquisa é
Sim, através da pesquisa os alunos terão acesso a diversas fontes de informações, que
se bem trabalhadas, levarão para toda vida. É importante acreditar no potencial do
aluno e na educação como um recurso de transformação de uma sociedade (CPF1).
Tangibilizar ações para o desenvolvimento da aprendizagem individual e coletiva. A
busca pelo conhecimento, as habilidades criativas partem do processo da informação.
E para que tenhamos informação, é preciso buscar, pesquisar, conhecer, questionar e
instigar o pensamento investigativo do aluno, proporcionando desenvolver atitude
pesquisadora. Assim, aprendemos a aprender, a fazer e a ser (CTE).

Esses posicionamentos dialogam com o pensamento de Demo (2015), no qual o
autor ressalta a importância da promoção da pesquisa na rotina do ambiente escolar. De acordo
com o pesquisador:
Educar pela pesquisa tem como condição essencial primeira que o profissional da
educação seja pesquisador, ou seja, maneje a pesquisa como princípio científico e
educativo e a tenha com a atitude cotidiana. [ ], contribuindo para a formação de um
profissional da educação pela pesquisa (DEMO, 2015, p. 02).

A construção do conhecimento e do sujeito passa pela transformação de um
ambiente escolar mais atraente, acolhedor, diversificado e conectado com as suas vivências. É
preciso internalizar que educar pela pesquisa é atitude cotidiana, não é atividade especial para
momentos especiais (DEMO, 2015). Sendo assim, é preciso ver a educação como um processo
de construção e não como um acúmulo de reprodução.
Como argumentam Pozo e Crespo (2009, p. 24),
a escola não pode mais proporcionar toda a informação relevante, porque esta é muito
mais móvel e flexível do que a própria escola; o que ela pode fazer é formar os alunos
para que possam ter acesso a ela e dar-lhe sentido, proporcionando capacidades de
aprendizagem que permitam uma assimilação crítica da informação.

Dessa forma, pode-se inferir que a pesquisa é um processo de construção do
conhecimento e a sala de aula um espaço de aprendizado e de experiências diárias. Tanto a
biblioteca quanto a escola têm o compromisso de orientar o caminho do conhecimento. É
preciso dar oportunidades para que o aluno percorra esse caminho. A pesquisa é uma maneira
de envolver os atores no processo de questionamentos, dúvidas, verdades e incertezas,
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proporcionando a reconstrução da realidade a partir da construção humana (MORAES;
GALIAZZI; RAMOS, 2002).
A seguir, na próxima seção, será apresentada a descrição do produto desenvolvido
e a história da criação da personagem.
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6

PRODUTO
Dentro do contexto e estrutura apresentados, a proposta inicial de intervenção era

criar um jogo de tabuleiro e utilizá-lo como recurso para desenvolver habilidades e
competências necessárias para despertar a curiosidade e o perfil crítico/questionador do aluno
em formação, baseado no processo de pesquisa escolar. As etapas do jogo foram pensadas
conforme o Modelo ISP ou Processo de Busca da Informação de Kuhlthau (2010), que possui
uma ideologia coincidente com a do projeto Maker, que é o foco no aluno e no processo de
aprendizagem. Como se verá mais adiante, houve uma mudança da proposta inicial para a
construção de um jogo eletrônico em parceria com o Departamento de Ciência da Computação
da UFS (DCOMP). Pretende-se futuramente que o mesmo seja utilizado pelos professores em
projetos de pesquisa desenvolvidos no Espaço Maker e em qualquer ambiente.
Com base no relatório do Grupo de Trabalho Produção Técnica da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), o jogo proposto para essa pesquisa é
definido como um jogo educativo para fins didáticos que dará suporte ao processo de ensino e
aprendizagem.
A intenção é que esse recurso, de forma lúdica, fundamentado nas metodologias
ativas, direcione os alunos para uma aprendizagem significativa e eles possam aprender a buscar
e a usar informação com significado, gerando conhecimento para uma melhor compreensão do
mundo, tendo em vista o avanço tecnológico e as mudanças comportamentais dos alunos do
séc. XXI. Baseado em Ausubel, identifica-se aprendizagem significativa como um “processo
por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante
da estrutura de conhecimento do indivíduo” (MOREIRA, 2011, p. 153).
Sua aplicabilidade proporcionará um melhor desenvolvimento de suas habilidades
e competências informacionais, proporcionando ao aluno fazer parte do processo inovador de
construção do seu próprio conhecimento, assim como o seu compartilhamento. Lembrando que
Piaget já defendia uma proposta de aprendizagem a partir de experiência, de tentativa e erro, na
qual o processo de construção se concretiza quando sujeito e objeto interagem. O educador
discorre que [...] conhecer um objeto é agir sobre ele e transformá-lo, apreendendo os
mecanismos dessa transformação vinculados com as ações transformadoras [...] (PIAGET,
1970, p. 30). Entendendo que no processo de conhecimento o sujeito cria, recria, constrói e
reconstrói.
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Com uma parceria firmada entre o Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação (PPGCI/UFS) e o DCOMP/UFS, o novo projeto foi coordenado pela professora
Dra. Kenia Kodel Cox e a proposta do produto no formato de tabuleiro foi adaptada para o
mundo virtual, sendo desenvolvido um produto gamificado. O projeto foi aprovado de acordo
com o edital PROEX/PIAEX/UFS n. 02/2021 e teve início em 10/07/2021. Para dar início aos
trabalhos com o DCOMP, foram programadas pela professora Dra. Kenia Kodel Cox reuniões
semanais com a presença da mesma, dos bolsistas e da própria pesquisadora.
A princípio, foram realizados quatro encontros entre os meses de julho e agosto
para discutir e analisar como seria a proposta da mecânica do jogo. Os encontros aconteceram
de forma virtual pela plataforma do Google Meet. A mecânica do jogo é um dos elementos que
fazem parte do processo de construção. Conforme o apêndice C, foi construída conjuntamente
pela orientadora e orientanda uma narrativa baseada no Modelo ISP de Kuhlthau; tendo como
protagonista uma personagem já trabalhada por essa pesquisadora em outros projetos
apresentados na escola e que fez muito sucesso entre os alunos na época. Para um maior
entendimento da proposta do produto, segue no próximo tópico a descrição do produto e sua
relação com o Modelo de pesquisa ISP de Kuhlthau.
6.1 Descrição do produto com relação ao modelo ISP de Kuhlthau
Em relação à narrativa do jogo, o mesmo foi pensado segundo os pressupostos do
modelo de pesquisa ISP de Kuhlthau (2010). O professor poderá utilizar o jogo para trabalhar
qualquer temática com os alunos, trabalhando as etapas e instigando-os a superá-las até o fim
da pesquisa. Um dos pressupostos do Modelo ISP (KUHLTHAU, 2010) é trabalhar a pesquisa
como um processo com devidas etapas, para que os alunos aprendam a valorizar o processo e
não apenas o produto final. O jogo é composto por etapas (fases), assim como o modelo. Os
alunos precisam jogar e acertar situações para avançarem entre as etapas. Kuhlthau (2010)
defende a importância dos mediadores na pesquisa, indicando o bibliotecário como um
importante mediador e a biblioteca como elemento essencial. Afinal, o envolvimento da
biblioteca em propostas didáticas traz probabilidade de o aluno pensar o trabalho em relação ao
acervo Kuhlthau (2010).
Inicialmente, criou-se uma narrativa fictícia para entrada do jogo, para
posteriormente explorar as fases da pesquisa. Todas as fases fora do jogo implicam na relação
direta dos mediadores com os alunos, na qual cada escola e cada professor podem trabalhar
segundo o que está proposto na narrativa. No jogo, o bibliotecário e a biblioteca estão bem

81

representados em todas as fases. Na fase 1 Kuhlthau (2010) indica que é comum ocorrerem
sentimentos negativos, devido à expectativa do aluno ao que está por vir. É o que acontece com
Maria Livrão. Ela se sente meio confusa, com dúvidas, e começa a visualizar possíveis assuntos
para pesquisar. Kuhlthau (2010) também sugere, em seu modelo, que a fase inicial da pesquisa
é aquela na qual se especula possíveis assuntos e também se deve passar os olhos nas fontes de
informação. Isso acontece com Maria Livrão, que procura, com uma lupa, possíveis fontes para
sua pesquisa.
A fase 2 é a de escolher os assuntos da pesquisa após uma breve sondagem na fase
1, conforme o modelo ISP. Após o assunto selecionado, discutido previamente com o mediador,
Maria Livrão fará perguntas para ajudar na ampliação da compreensão sobre o mesmo. São elas:
O assunto é interessante? O assunto atende a tarefa solicitada pelo professor? Existem
informações suficientes sobre esse assunto na biblioteca ou na internet? Posso organizar essas
informações para apresentar no prazo que o professor pediu?
A fase 3 é a de explorar as informações e Kuhlthau (2010) sugere algumas ações
como listar fatos e ideias interessantes e compilar referências. Decidiu-se aqui demonstrar o
fichamento, o que é e como ele deve ser elaborado, inclusive com a referência, falando um
pouco da norma da ABNT.
A fase 4 é a fase do foco da pesquisa, uma das mais importantes segundo Kuhlthau
(2010), pois dará um senso de direção à pesquisa. Para definir o foco, optou-se por perguntar
ao aluno: com base nos fichamentos realizados, que aspecto (s) desse assunto lhe chamou mais
atenção? Importante contar nessa etapa com a orientação do professor e do bibliotecário, pois
o primeiro se certificará de que o foco está de acordo com os objetivos do trabalho e o segundo
se o foco está contemplado nos recursos da biblioteca e da internet (KUHLTHAU, 2010).
Na fase 5, deve-se reunir informações que contemplem o foco, segundo Kuhlthau
(2010). Com o foco definido, Maria Livrão fará referências de materiais que verdadeiramente
serão úteis à sua pesquisa. Sugere-se que ela vá à biblioteca buscar informações e também
pesquisa na internet. A bibliotecária apresenta um modelo de referência de livro para Maria
Livrão.
A fase 6 é a de preparação e apresentação do trabalho para a turma, continuando a
escrita do mesmo que começou lá na fase 5. Aqui se redige a versão final com as referências
(KUHLTHAU, 2010). Maria Livrão se prepara para mostrar o trabalho aos colegas e definirá
com o professor qual o melhor formato para tal: podcast, texto escrito, apresentação oral, cordel,
peça teatral, jornal, música, dentre outros.
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A fase 7 demonstra a satisfação de Maria Livrão com a pesquisa concluída.
Segundo Kuhlthau (2010), é comum o sentimento de alívio surgir nessa fase, mas pode ocorrer
também desapontamento, caso a pesquisa não tenha ocorrido a contento. Maria Livrão
ganharáum certificado de pesquisadora para coroar todo o seu esforço. Embora não
contemplada no jogo, sugere-se também que professor e bibliotecário façam uma atividade de
reflexão sobre o processo de pesquisa com os alunos: desafios, dificuldades encontradas,
oportunidades, melhorias da prática, o que precisa ser melhorado. Essa é a última etapa do
Modelo ISP, denominada Avaliação.
6.2 Personagem Maria Livrão
A personagem nasceu em 2013, com o propósito de instigar os alunos do Ensino
Fundamental 1 a se encantarem pela leitura. Ela fugiu do País dos Livros porque estava cansada
de tanta leitura; resolveu ficar na escola achando que ali ninguém gostava de ler. Através de
uma narrativa simples e criativa e com o objetivo de interagir com os alunos que estavam
iniciando seu processo de alfabetização, surgiu Maria Livrão. Conforme figuras 11, 12, 13, 14
e 15, pode-se acompanhar o seu nascimento, apresentação e envolvimento com a turma.
Uma boneca criada a partir de uma caixa de sapato que acompanhou todas as aulas
da turma, com o propósito lúdico de entender como a leitura encanta e diverte. O final desse
projeto foi a criação de um livro digital. Um trabalho multidisciplinar que teve a participação
de outros professores que acreditaram no desenvolvimento do projeto.
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Figura 11 – Maria Livrão original

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

Figura 12 – A chegada de Maria Livrão

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.
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Figura 13 – Maria Livrão na turma

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

Figura 14 – Maria Livrão na aula de Inglês

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.
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Figura 15 – Maria Livrão no recreio

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

Desde o primeiro projeto, cinco anos se passaram. A personagem precisou se
atualizar e retornou para a mesma turma de forma mais atrativa e agora, tecnológica. Desta vez,
ela estava viajando para conhecer as bibliotecas pelo mundo e não podia deixar de mandar o
seu recado, de forma virtual, para os alunos conforme exposto na figura 16.
Figura 16 – Recado de Maria Livrão aos alunos

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

86

Essa evolução foi imperiosa devido ao crescimento dos alunos e a inserção dos
recursos tecnológicos na escola. Percebe-se que a escolha de Maria Livrão como personagem
principal da narrativa do jogo se faz pertinente devido ao seu histórico participativo e bem
aceito na escola. Isso permite aprimorar a sua utilidade dentro do ambiente e sua funcionalidade
com os novos alunos. Sendo assim, a sua escolha enriquece a busca pelo aprendizado do
processo de pesquisa escolar. A ideia é que ela seja mais interativa, mais lúdica e, de forma
criativa, consiga alcançar os objetivos reais da pesquisa.
Em parceria com o DCOMP/UFS, foi construído o processo da dinâmica e dos
elementos do jogo. Com essa etapa construída, os alunos do projeto de extensão ficaram
responsáveis em desenvolver a programação e o layout das etapas do jogo. O grupo foi composto
por três alunos bolsistas da UFS e um voluntário: Paulo Maurício Dourado Fernandes (Ciência
da Computação); Timóteo Alves Cruz (Engenharia de Computação); Vivian Crislayne de
Oliveira Santos (Cinema e Áudio Visual) e Luís Fernando Feitosa (Ciência da Computação,
voluntário).
Em setembro, foi realizada uma nova reunião para apresentação do que se chamou
de protótipo, já com o modelo jogável da primeira fase. A primeira fase foi apresentada através
do link da plataforma Simmer.io, onde o jogo está disponível. O mesmo se encontra disponível
no endereço https://simmer.io/@Maria_Livrao/trilhou. A Simmer.io é uma plataforma para
desenvolvedores de jogos compartilharem seus jogos com um simples arrastar e soltar,
contendo hospedagem gratuita. As imagens de Maria Livrão e do Trilhou estão representadas
na figura 17.
Figura 17- Maria Livrão e logomarca do Trilhou

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.
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A dinâmica do jogo segue a narrativa disponibilizada no apêndice C. O jogo inicia
com orientações para os mediadores, pois o mesmo foi pensado para ser mediado pelo professor
e/ou bibliotecário em suas aitividades de pesquisa com o ensino fundamental I. O mediador
deve rolar a página, ler as intruções com atenção e clicar em “começar” para iniciar o jogo. O
jogo deve ser acompanhado no modo de exibição tela cheia. As setas azuis possibilitam passar
para a próxima fase ou voltar à anterior. Os códigos devem ser digitados com um espaço entre
a palavra e o respectivo número.
A personagem Maria Livrão é uma menina aventureira que viaja pelo mundo em
busca de descobertas. Ela tem um livro gigante que voa e vê umas crianças fazento uma “tal de
pesquisa” (Figuras 18 e 19). Com seus binóculos, ela avista uma biblioteca e crianças indo para
a mesma.
Figura 18 - Maria Livrão

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.
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Figura 19 - Maria Livrão no livro voador

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

Curiosa, Maria Livrão resolve entrar na biblioteca e pedir ajuda à bibliotecária;
nessa fase o mediador deve inserir o primeiro código para liberá-la para a atividade (Figura 20).
A bibliotecária se prontifica a ajudá-la (Figura 21), no entanto ela terá que entrar em uma sala
escura para procurar as fontes de informação com uma lanterna (Figura 22).
Figura 20- Inserção do primeiro código

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.
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Figura 21 - Maria Livrão e a bibliotecária

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

Ao buscar com a lanterna e clicar sobre os materiais, ela deverá procurar
exaustivamente até encontrar as fontes de informação possíveis. O detalhe dessa fase é que se
deve segurar a lanterna pela sua base e ir clicando em todos os materiais que aparecem,
percorrendo toda a extensão da tela para ir para o próximo passo.
Figura 22 - Procurando pelas fontes de informação

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.
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Para definir melhor o assunto, a bibliotecária sugere à Maria Livrão, que ela faça
quatro perguntas sobre o mesmo: O assunto é interessante? O assunto atende a tarefa solicitada
pelo professor? Existem informações suficientes sobre esse assunto na biblioteca e na internet?
Posso organizar as informações para apresentar no prazo que o professor pediu? A seguir, Maria
Livrão aparece com o cartão em mãos e deve estourar os balões com as perguntas, fazer a
correspondência e arrastar as imagens da esquerda para a direita. Para fazê-la pular, utilize a
tecla “espaço” do computador (Figuras 23 e 24).
Figura 23 - Instruções para estourar os balões

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

91

Figura 24 - Estourando os balões

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

A próxima fase é a de exploração das informações. Com o assunto selecionado e as
questões respondidas, o próximo passo é listar ideias e fazer anotações sobre o assunto
escolhido e realizar os fichamentos. O mediador insere o segundo código: trilhou, espaço, 02
(Figura 25). Aqui, diversos conhecimentos podem ser trabalhados pelo mediador, tendo o
mesmo liberdade para fazer adaptações: fichamentos, normas da ABNT, referências, citações,
técnicas de leitura de textos, dentre outros (Figura 26).
Figura 25- Exploração das informações

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

92

Figura 26 - Fichamento

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

A próxima etapa é a definição do foco, usando as informações encontradas. Para
ajudar nessa fase, o mediador pode fazer as perguntas: o que mais lhe chamou a atenção? Ou
ainda: o que você quer descobrir com esta pesquisa? Aqui o aluno deve responder a quatro
perguntas: O foco é interessante? O foco atende a tarefa solicitada pelo professor? Tenho
informações suficientes sobre o foco? Vou ter tempo de organizar e apresentar tudo que
selecionei? (Figura 27).
Figura 27- Perguntas do foco

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.
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O aluno deve apresentar as quatro questões respondidas para o mediador para que
o mesmo insira o código (Figura 28) e ele passe para a próxima fase, que é a coleta de
informações sobre o assunto focado (Figura 29).
Figura 28- Questões respondidas

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

Figura 29- Coleta de informações

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.
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Agora Maria Livrão vai reunir todas as informações relacionadas ao seu foco e
coletar as informações mais específicas sobre ele, lembrando sempre de anotar as referências
dos materiais utilizados. O que é uma referência? Aqui as crianças aprendem a fazer referências
também, de foma mais direcionada (Figura 30). Se a tarefa for realizada de forma satisfatória,
o mediador insere o código para a próxima etapa (Figura 31). Agora Maria Livrão está pronta
para apresentar os resultados e demonstra empolgação.
Figura 30- Exemplo de referência

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

Figura 31- Preparando para a apresentação

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.
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Chegou a hora de organizar as informações coletadas e se preparar para mostrar os
resultados. Aqui o aluno verifica com o mediador se as mesmas estão de acordo com o que o
professor pediu. O mediador insere o código liberando-o (Figura 32); o aluno ganha pergaminho
de incentivo. No tablet aparecem os diversos formatos de apresentação para a pesquisa (Figura
33).
Figura 32- Apresentação

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

Figura 33- Formatos de apresentação

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.
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A última fase é a da apresentação e por último o mediador pode fazer uma avaliação
com a turma. Maria Livrão está empolgada com o trabalho realizado (Figura 34) e após
apresentar seu trabalho e ouvir os dos colegas, ela recebe o último código que a libera para
ganhar o pergaminho com sentimentos dessa fase. Ela é notificada de que terá um certificado
de pesquisador nível I e deve inserir seu nome para obtê-lo (Figura 35). Maria Livrão já está
pronta para uma nova aventura.
Figura 34- Maria Livrão empolgada

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.

Figura 35- Certificado

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2021.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos problemas enfrentados pelos bibliotecários nas bibliotecas escolares é o
desconhecimento dos alunos de como fazer pesquisa escolar, preocupação que os professores
partilham diariamente em suas práticas em sala de aula. Nesse contexto, a biblioteca escolar é
o espaço estratégico para o desenvolvimento de habilidades de pesquisa, mas que precisa de
um direcionamento do profissional bibliotecário. No âmbito da educação básica, se faz
necessário uma aprendizagem contínua para desenvolver o LI. A parceria de bibliotecários,
professores e todos que fazem o projeto político pedagógico da escola é imprescindível nesse
processo de desenvolvimento. Torna-se então vital desenvolver habilidades para o uso eficaz
da informação. Afinal, a sociedade da informação exige que a formação dos alunos seja regada
de competências e habilidades que irão norteá-los na caminhada por diversos cenários
informacionais para que possam participar ativamente do processo da construção da mesma.
O objetivo geral desta pesquisa é reconhecer a biblioteca escolar e o profissional
bibliotecário como um colaborador na utilização do Espaço Maker (faça você mesmo),
construindo um recurso que facilite o entendimento das necessidades de busca e uso da
informação pelos alunos.
O propósito desta pesquisa de reconhecer a contribuição da biblioteca escolar e do
bibliotecário no processo de pesquisa dentro do Espaço Maker foi alcançado. Aliás, acredita-se
que o jogo poderá ser utilizado a qualquer momento, em qualquer ambiente da escola e por
quaisquer disciplinas em que se fizer preciso. Outro detalhe importante é que ele poderá ser
aplicado a qualquer temática do Ensino Fundamental. Deste modo, alcance poderá ser mais
amplo do que o incialmente almejado. Por ser uma plataforma da Web de acesso gratuito, o
mesmo será descomplicado tanto para alunos quanto para professores, bem como para os
coordenadores pedagógicos. Os objetivos específicos também foram atingidos, visto que
professores e coordenadores deram suas contribuições e a proposição do jogo foi conseguida
com sucesso. Ressalta-se aqui a importância dos trabalhos interdisciplinares e de buscar
parceria com outro departamento da universidade; sem a mesma, a produção do game ficaria
inviável.
Ouvir professores e coordenadores foi essencial. Percebe-se que a narrativa
desenvolvida pelos mesmos é muito teórica, não se visualiza uma proposta de planejamento de
interação multidisciplinar a ser desenvolvida rotineiramente com o bibliotecário e outros
professores. É imprescindível registrar que essa parceria é extremamente relevante para o
processo de aprendizagem na formação da pesquisa e de crescimento social dos alunos. Na
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percepção dessa pesquisadora, a pesquisa realizada expõe um desconhecimento dos educadores
quanto ao uso da biblioteca escolar como ambiente de pesquisa. Foi observado que, apesar de
terem uma narrativa positiva sobre a importância e uso do espaço, eles não o veem como um
recurso para pesquisa. Na prática, enxergam a biblioteca, basicamente, como um local de leitura
e empréstimos de livros. No momento de realizar uma pesquisa, optam pelo setor de
informática. Essa percepção reforça a importância do trabalho de pesquisa dentro desse espaço.
O grande desafio da pesquisa foi desenvolver um produto que, de forma criativa, auxiliasse
os professores do Fundamental 1 durante o processo de pesquisa escolar com seus alunos.
Dentro do Colégio Liceu, um dos espaços de conhecimento, além da sala de aula, é o Espaço
Maker, onde o professor pode propor trabalhos de criação e desenvolvimento de projetos
baseado nas metodologias ativas. Dessa maneira, a busca pela informação acontece tanto na
sala de aula como em qualquer espaço criativo dentro da escola.
Pensando assim, foi desenvolvido um jogo educativo de forma gamificada que
pudesse contribuir para esse processo de pesquisa. Considera-se que, pela construção do jogo e
interação com professores e coordenadores, o problema de pesquisa também foi respondido, o
qual indagava a forma pela qual o bibliotecário poderia contribuir no processo de transformação
tecnológica, educacional e metodológica dentro do ambiente escolar, bem como colaborar no
modo de busca e uso da informação.
Como foi discorrido no curso da pesquisa, a criação do jogo se deu com base nas
etapas do processo de pesquisa de Carol Kuhlthau. Reforçando que a pesquisa é o alicerce da
educação, por isso precisa deixar de ser um evento esporádico e sem relevância e vir a fazer
parte do cotidiano escolar e da vida do aluno. É primordial combater a prática do “copia e cola”
da internet e o jogo busca demonstrar que a pesquisa é um meio com etapas e precisa de
orientação adequada, tanto do bibliotecário quanto do professor. O jogo gamificado proposto
visa contribuir para o processo de ensino-aprendizagem e educação científica de forma
significativa e lúdica. Mostra-se uma iniciativa importante para a formação de pesquisadores
juvenis; portanto, um instrumento para o desenvolvimento científico e cidadão. Espera-se que
o concepção desse jogo possa estreitar a relação entre bibliotecários e professores nos
momentos de utilização. E que essa iniciativa seja apenas um passo para alicerçar uma parceria
vital na construção da aprendizagem e desenvolvimento do saber.
Frente às reflexões apresentadas, reforça-se a premência de a biblioteca escolar
estar inserida no processo de inovação tecnológica e ter esse olhar para as novas práticas
ocorridas na instituição educacional. Tornar esse espaço vivo e de múltiplas possibilidades é
traçar um caminho em busca da informação e do conhecimento, contribuir para a formação de
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cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade informacional. Muito mais que um
espaço de leitura, a biblioteca é um espaço de transformação que possibilita o desenvolvimento
global do sujeito. Almeja-se que, no futuro, as bibliotecas escolares possam ser reconhecidas
por suas atividades pedagógicas e culturais e que as metodologias ativas, espaços maker’s e a
tecnologia venham contribuir e reforçar o desenvolvimento de uma nova postura do profissional
da informação, frente aos avanços tecnológicos indispensáveis para o fortalecimento da
biblioteconomia. O intuito é que o game seja divulgado e utilizado também pelas escolas
públicas de Sergipe ou por qualquer biblioteca do país que assim o desejar, contribuindo para a
democratização do acesso à informação e ao conhecimento. Espera-se que outros estudos
futuros sejam desenvolvidos envolvendo games e bibliotecas, um campo que tem mostrado
muito potencial para atrair uma geração conectada e de pensamento fluido.
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APÊNDICE A- Roteiros de entrevista

Professor
1. Qual a sua formação acadêmica/instituição?
2. Há quanto tempo atua como professor?
3. Há quanto tempo atua profissionalmente nesta escola?
4. Como você entende o papel da pesquisa no ambiente escolar?
5. Ao propor uma atividade de pesquisa aos alunos, o que você pretende?
6. Quais as práticas pedagógicas que adotam quando solicitam trabalhos de
pesquisa escolar para seus alunos?
7. Seus alunos conhecem as etapas de uma pesquisa escolar?
8. Você verifica alguma dificuldade para desenvolver, com os alunos, atividades
de pesquisa? Quais seriam?
9. Ao elaborar um projeto de pesquisa escolar, qual é a sua preocupação quanto às
fontes de pesquisa disponíveis aos seus alunos?
10. Na sua opinião, qual o papel da biblioteca escolar e do bibliotecário nas atividades
de pesquisa no espaço Maker?
11. Como funciona a pesquisa no espaço Maker, em relação à busca e uso da
informação quais são suas percepções, o que você acha que precisa melhorar?
Coordenador Pedagógico

1. Qual a sua formação acadêmica/instituição?
2. Há quanto tempo atua profissionalmente?
3. Há quanto tempo atua profissionalmente nesta escola?
4. Você considera que a biblioteca e o bibliotecário podem ajudar na realização
das pesquisas escolares dos alunos? De que forma?
5. Na sua opinião, qual a importância da biblioteca no processo de aprendizagem
dos alunos da escola?
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6. Quais as etapas de um projeto Maker?
7. Na sua opinião, qual o papel da biblioteca escolar e do bibliotecário nas atividades
de pesquisa no espaço Maker?
8. É possível educar pela pesquisa?
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Convidamos o (a) Sr. (a) para participar da Pesquisa “MOVIMENTO MAKER NO
ÂMBITO ESCOLAR: ESPAÇO DE BUSCA E USO DA INFORMAÇÃO, que está sendo
desenvolvida por mim, mestranda France Mabel Fernandes Costa Santos, orientada pela profa.
Dra. Janaina Fialho, que tem como objetivo geral propor a inclusão da biblioteca e do
profissional bibliotecário na utilização do Espaço Maker na instituição educacional Colégio
Liceu, localizada na rua marginal, nº 34, bairro Coroa do Meio, Aracaju/SE; construindo um
recurso que facilite o entendimento das necessidades de busca e uso da informação pelos alunos
no processo de pesquisa. Após a assinatura deste termo, sua participação é voluntária e ocorrerá
de forma individual por meio de entrevista a ser realizada pela pesquisadora e não haverá
quaisquer implicações negativas se não desejar ou desistir de participar da pesquisa. Porém,
reforço que a instituição (Colégio Liceu) permitiu a quebra do anonimato institucional, sendo
assim não será possível garantir o anonimato dos participantes.
Se você aceitar participar, estará contribuindo para o desenvolvimento de ações que
possibilitem o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas relativas ao ensino de pesquisa. 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, mediante a anuência deste termo que está assinando
voluntariamente, e ficará com uma via desse TCLE. Para qualquer outra informação, o (a) Sr.
(a) poderá entrar em contato com a pesquisadora pelo endereço: Av. Murilo Dantas, 805 Cond.
Altos do Farol, Torre Alexandria, Apto. 304. Farolândia, Aracaju/SE, pelo WhatsApp do
telefone (79)9-88419594, ou poderá entrar em contato com o Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação através do e-mail ppgci.ufs@gmail.com. Outras dúvidas poderão ser
sanadas pelo Comitê de ética em Pesquisa Para Seres Humanos, localizado no Ambulatório do
Hospital Universitário, Rua Claudio Batista, s/n, Bairro Sanatório, Aracaju/SE, ou pelo telefone
3194-7208. Todas as pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à apreciação
do Sistema CEP/CONEP, que, ao analisar e emitir o parecer, torna-se corresponsável por
garantir a proteção dos participantes da pesquisa.
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Atenção:
Todo experimento com seres humanos apresenta risco de constrangimento pela
exposição à observação social, que escapa 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 a compreensão da biblioteca escolar como espaço de pesquisa dentro da escola.
Consentimento:
Eu_____________________________________(escreva seu nome completo), fui
informado (a) sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e
entendi a explicação. 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:
Data:
Assinatura do participante:
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APÊNDICE C – Criação da narrativa e dinâmica do produto
ABERTURA:

JOGO: TRILHOU
O personagem do jogo é MARIA LIVRÃO
Maria Livrão é uma menina aventureira que viaja pelo mundo em busca de
descobertas. Ela tem um LIVRO GIGANTE onde fez anotações sobre as curiosidades que
encontra em suas aventuras.
Navegando nas redes sociais, Maria Livrão vê uma notícia sobre um garoto que
entrou numa biblioteca, fez uma pesquisa e saiu sentindo-se diferente. Ela acessa o jornal digital,
lê a matéria completa, mas ainda fica com dúvidas. [ELA PENSA] será que se eu fizer uma
pesquisa também vou me sentir diferente? E como se faz pesquisa?
(MARIA LIVRÃO SOBE NO LIVRO “VOADOR” E CONVIDA) Vamos
descobrir juntos?
Fase 1 – Início do Trabalho
No alto do LIVRÃO ela vê com binóculos crianças entrando na biblioteca com
placas GRANDES contendo POSSÍVEIS ASSUNTOS para você pesquisar. Maria Livrão
sente-se confusa! O que será que devo pesquisar?
FORA DO JOGO:
A criança deve procurar o mediador para apresentar as 4 questões RESPONDIDAS
para ganhar carimbo e desbloquear a próxima fase (com o código inserido pelo mediador).
MARIA LIVRÃO: Olá, sou a Maria Livrão e gostaria de fazer uma pesquisa, mas
não sei por onde começar!
BIBLIOTECÁRIA: Bom dia, Maria. Eu sou a bibliotecária e posso te ajudar! Para
fazer uma pesquisa precisamos definir onde vamos pesquisar. Quais as fontes que vamos usar.
Por exemplo: livros, pessoas, internet, jornal, revistas, catálogo de biblioteca.
São algumas fontes que podemos usar para pesquisa.
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MARIA LIVRÃO: Que legal! Quanta coisa! Já estou super curiosa para aprender
coisas novas. E eu posso usar esses recursos aqui na biblioteca?
Bibliotecária: Claro que sim! E eu estou aqui para ajudar você nessa aventura! Só
temos um problema! A sala está em reforma e no momento, estamos sem energia. Vou deixar
você usar esse espaço, usando uma lanterna. Sua aventura vai ser bem mais divertida. Vamos
lá? (já tem no jogo) com cuidado para o aluno não notar, código com 4 caracterese, assim,
desbloqueia uma tividade.
MARIA LIVRÃO ganha uma LANTERNA que auxilia a descobrir onde são armazenadas as
informações.
Maria Livrão entra em uma sala escura para selecionar as fontes que irá utilizar para fazer sua
pesquisa. Exemplos: livros, pessoas, internet, jornal, revistas, catálogo de biblioteca.
Obs. Tem como objetivo, usar a lanterna para selecionar, com clique, as fontes onde são
armazenadas as informações. (A criança usa a lanterna para fazer a seleção).
MARIA LIVRÃO: Consegui selecionar as fontes que vou utilizar na minha pesquisa. Agora,
vou escolher sobre o que devo pesquisar, os possíveis assuntos.
BIBLIOTECÁRIA: Que bom Maria! A próxima etapa é selecionar o assunto!
Fase 2 – Seleção do assunto
Bibliotecária: Para isso, você deve fazer 4 perguntas sobre o ASSUNTO com o objetivo de
identificar o assunto definitivo da sua pesquisa.
Na sala de estudo, você vai responder às perguntas: TROCAR AS PALAVRAS NOS
CARTÕES QUE JÁ ESTÃO NO JOGO
•

O assunto é interessante?

•

O assunto atende a tarefa solicitada pelo professor?

•

Existem informações suficientes sobre esse assunto na biblioteca e na internet?

•

Posso organizar as informações para apresentar no prazo que o professor pediu?

MARIA LIVRÃO aparece com o cartão em mãos ou com balões contendo as questões.
Fase 3 – Explorar as informações
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BIBLIOTECÁRIA: Com o seu assunto selecionado e as questões respondidas, o próximo
passo é listar ideias e fazer anotações sobre o assunto escolhido e realizar os fichamentos.
MARIA: Fichamento?
BIBLIOTECÁRIA: Fichamento, é um pequeno resumo dos materiais que você leu até agora!
MARIA: Ahh! Entendi! Então, vou fazer os resumos com muita atenção.
BIBLIOTECÁRIA: Isso mesmo Maria!
FORA DO JOGO
Mediador trabalha com a criança para ensinar fazer fichamentos e noções da
ABNT
Fase 4 – Definição do Foco, usando informações encontradas
BIBLIOTECÁRIA: Hora de definir o seu foco de pesquisa.
MARIA: Estou pronta para definir meu foco.
BIBLIOTECÁRIA: Com base nos fichamentos realizados, o que mais lhe chamou a atenção?
Com o foco definido responda as seguintes perguntas:
•

O foco é interessante?

•

O foco atende a tarefa solicitada pelo professor?

•

Tenho informações suficientes sobre o foco?

•

Vou ter tempo de organizar e apresentar tudo que selecionei?

MARIA LIVRÃO: PRONTO. RESPONDIDA.
FORA DO JOGO:
A criança deve procurar o mediador para apresentar as quatro questões
RESPONDIDAS para ganhar carimbo e desbloquear a próxima fase (com o código inserido
pelo mediador).
Fase 5 – Coleta de Informações
MARIA: E agora?
BIBLIOTECÁRIA: Agora Maria, você vai reunir todas as informações que estão relacionadas
ao seu foco e coletar as informações mais específicas sobre ele.
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Lembrando sempre de anotar as referências dos materiais que você utilizar. MARIA:
Referências? Você pode mostrar um exemplo?
BIBLIOTECÁRIA: Claro! Veja esse modelo de referência de livro.
ULTIMO SOBRENOME DO AUTOR, 1º nome do autor. Título da obra. Cidade:
editora, ano. Exemplo:
ROCHA, Ruth. Marcelo, marmelo, martelo. São Paulo: Salamandra, 2013.
FORA
DO JOGO:

FORA DO JOGO:
Criança deve procurar o mediador para ele verificar se suas referências estão
adequadas Se Ok, ganha máquina e desbloquear a próxima fase (com o código inserido pelo
mediador). Caso contrário a criança é orientada a refazer.

Fase 6 – PREPARAR PARA APRESENTAR E COMPARTILHAR O TRABALHO
BIBLIOTECÁRIA: Maria, chegou a hora de organizar as informações coletadas e se preparar
para mostrar os resultados. Veja se as informações que você coletou estão de acordo com o que
o professor pediu.
FORA DO JOGO:
A criança deve procura o mediador para as últimas orientações para a apresentação
final! Quando o mediador insere o código de visto, libera a fase seguinte e a criança ganha
pergaminho com frase de incentivo/coragem.

No tablet aparece sugestões de apresentação: cartaz, slides, podcast, cordel, peça teatral, jornal,
música e outras. Use e abuse da sua criatividade!
Fase 7 - APRESENTAÇÃO E AUTO AVALIAÇÃO
MARIA: Estou muito empolgada, acho que fiz um belo trabalho.
BIBLIOTECÁRIA: Com certeza Maria! Vamos prestar atenção nas apresentações dos seus
colegas!
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FORA DO JOGO:
A Criança apresenta o resultado aos colegas e ao professor. É quando o mediador
insere o código de visto, libera a fase seguinte e a criança ganha pergaminho com frase de
empatia.
Como estou me sentido?
“SENTIMENTOS” podem aparecer de forma reduzida e quando a criança aponta a lupa ficam
legíveis: surpresa, vitoriosa, não sabia se ia conseguir, confiante, preparado para outra, faria
algumas coisas de outra forma, aumento da autoconfiança...
Maria Livrão informa que haverá um certificado de pesquisador nível 1.
Satisfeita com sua pesquisa, MARIA LIVRÃO PARTE PARA A PRÓXIMA AVENTURA. O
certificado é formado.
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ANEXO A - Termo de autorização – Infraestrutura e existência
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ANEXO B - Termo de autorização de identificação
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ANEXO C – Patente do jogo Trilhou
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DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador
Processo Nº: BR512022000549-2
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de
computador, válido por 50 anos a partir de 1° de janeiro subsequente à data de 18/12/2021, em conformidade com o
§2°, art. 2° da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.
Título: Trilhou
Data de criação: 18/12/2021
Titular(es): UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Autor(es): KENIA KODEL COX; TIMOTEO ALVES CRUZ; PAULO MAURICIO DOURADO FERNANDES; LUIS
FERNANDO FEITOSA; FRANCE MABEL FERNANDES COSTA SANTOS; JANAINA FERREIRA FIALHO COSTA
Linguagem: C#
Campo de aplicação: ED-01
Tipo de programa: ET-01
Algoritmo hash: SHA-512
Resumo digital hash:
5bc1e26446120fa9f852a72457c6d849457db198de61d59ee23abb9f49ca4270f0c50de55519f2b775adda96804872cbbd
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ANEXO D- Parecer consubstanciado do CONEP

