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RESUMO 

 

Apresenta os resultados do estudo acerca da competência em informação dos bolsistas de 

Iniciação Científica dos cursos de Biblioteconomia e Psicologia da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). O objetivo básico da pesquisa se configura em analisar as competências em 

informação dos bolsistas de Iniciação Científica (Pibic) dos cursos de Biblioteconomia e 

Psicologia da UFC, a fim de verificar como essas competências influenciam a execução das 

atividades de pesquisa. A investigação realizada se caracteriza como de cunho exploratório e 

está pautada nos pressupostos metodológicos da abordagem qualitativa. Para a coleta dos dados 

utilizou-se o questionário, o mesmo foi enviado por e-mail aos professores orientadores que 

direcionaram o formulário a seus respectivos bolsistas. Os dados coletados foram analisados 

pela técnica de análise de conteúdo com estabelecimento de categorias. Os resultados 

demonstraram que os bolsistas de Iniciação Científica possuem competências em informação 

para buscar, acessar, avaliar e usar a informação, isso lhes permite desempenhar com eficácia 

as atividades de pesquisa, atuando de maneira adequada e pertinente nos projetos em que estão 

inseridos. Conclui-se que os bolsistas de Iniciação Científica possuem as competências 

necessárias para atuar nas atividades de pesquisa de modo que são capazes de mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes para solucionar problemas informacionais e tomar 

decisões. 

 

Palavras-chave: Competência em informação. Iniciação científica. Pesquisa Científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Presents results of a study about the informational competency of scholarship holders from the 

Scientific Initiation program at the Library Science and Psychology courses of the Federal 

University of Ceará. The primary objective of the research is set upon analyzing the 

informational competency of scholarship holders of Scientific Initiation from the courses of 

Library Science and Psychology from the University, in order to verify how those competences 

influence the execution of research activities. The investigation that was carried out was 

characterized as exploratory in nature and is based on methods of qualitative approach. For data 

collecting it was used a questionnaire, which was sent via e-mail to the teachers who advise 

those students, who then sent them to the scholarship holders. The collected data were analyzed 

by means of content analysis technique with the establishment of categories. The results show 

that the scholarship holders of Scientific Initiation do possess informational competency skills 

to search, access, evaluate and use information, which allows them to perform their research 

activities with more accuracy, acting in an appropriate manner that goes along with the projects 

in which they are inserted in. Concludes that the Scientific Initiation scholarship holders possess 

the competences needed to act in activities of research in a way that is capable to mobilize 

knowledge, skills and attitudes to solve informational problems and to take decisions. 

 

Keywords: Information competency. Scientific initiation. Scientific research. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A universidade pública é uma instituição social estabelecida sob a tríade ensino, 

pesquisa e extensão, a qual possibilita o avanço da ciência, o desenvolvimento tecnológico e a 

promoção da cultura, ocasionando transformações no ambiente social e, consequentemente, 

melhoria na qualidade de vida das comunidades. Esse tripé, essência das instituições de ensino 

superior, necessita ser trabalhado em sintonia e de forma igualitária, objetivando a promoção 

de um diálogo entre a universidade e as demandas sociais. 

Assim como as atividades de ensino e extensão, a pesquisa possui grande 

capacidade para responder às demandas da sociedade em sua completude, em razão de 

fundamentar-se em investigação, reflexão crítica e exame das situações colocadas como 

problemas para sua mudança ou superação de modo que se busca alcançar resultados 

significativos socialmente. As respostas para esses problemas transformam-se, comumente, em 

produtos, serviços, tecnologias etc. Deste modo, a pesquisa científica encontra na universidade 

o espaço para seu desenvolvimento, haja vista que este é um ambiente onde valoriza-se a 

produção do conhecimento e o progresso da ciência. 

Na universidade, muitos professores, além de lecionarem, dedicam-se ao universo 

da pesquisa científica. Destarte, empenham-se não apenas em compartilhar informações, mas 

também gerar novos conhecimentos, isso, por sua vez, ocasiona um bom desempenho de sua 

função, devido à aproximação entre o que se ensina e o conhecimento que se produz. Em virtude 

disso, muitos docentes possuem uma longa trajetória e uma carreira promissora como 

pesquisadores. No entanto, em contrapartida, a inserção dos alunos nas ações de pesquisa 

científica acontece na graduação na ocasião da elaboração do trabalho de conclusão de curso e, 

por vezes, quando o mesmo participa de algum programa de incentivo à pesquisa.  

As universidades recebem o apoio de agências de fomento que financiam projetos 

de pesquisa por meio de editais. Uma destas agências é o CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), que através de seu Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) concede aos alunos da graduação bolsas de estudo, onde 

eles passam a ter um primeiro contato com a prática da pesquisa. O programa tem por intento 

oportunizar ao aluno bolsista a aprendizagem das técnicas e métodos de pesquisa e estimular o 

desenvolvimento do pensamento científico.  

Nesta perspectiva, a inserção dos alunos nas ações de pesquisa nas universidades 

oportuniza o desenvolvimento de uma visão crítica da realidade, o despertar da criatividade e 

proatividade. Isso desemboca num processo de aprendizagem eficaz e significativo, ou seja, 
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tem o potencial de promover um excelente desempenho acadêmico. Portanto, o discente precisa 

aprender e ser instigado a fazer pesquisa científica.         

A prática da pesquisa requer uma série de competências, todavia, algumas dessas 

competências são desenvolvidas durante o exercício das atividades de investigação científica. 

O aluno que deseja fazer parte de um projeto de pesquisa deve ter em mente que será necessário: 

compreender a linguagem científica, fazer buscas por informações pertinentes que possam 

embasar o estudo, realizar leituras críticas, sistematizar ideias para compor referenciais teóricos, 

sintetizar ideias dos autores e empregá-las em sua produção, dando os devidos créditos a quem 

é de direito, elaborar relatórios e fazer apresentações em encontros acadêmicos etc. A partir 

dessa compreensão, entendemos que o aluno pesquisador precisa dominar um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes relativas a uma eficaz interação com a informação, isto 

é, o discente precisa ter ou desenvolver Competências em Informação (Coinfo). A Coinfo 

designa um conjunto de habilidades para identificar uma necessidade de informação, localizar 

a informação necessária, acessar, avaliar a credibilidade e autenticidade da fonte e usar essas 

informações de forma ética em seus diferentes contextos para resolver problemas e tomar 

decisões. 

As reflexões acima nos conduziram a desenvolver o tema desta pesquisa, tendo 

como foco a competência em informação dos alunos que participam do Pibic, especificamente 

os bolsistas dos cursos de Biblioteconomia e Psicologia da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Partindo do pressuposto de que os alunos bolsistas de iniciação científica possuem 

competência em informação para atuar nas atividades de pesquisa científica, formulamos a 

seguinte questão: Considerando-se as Competências em Informação para o ensino superior 

propostas pela Association of College & Research Libraries (ACRL, 2000), quais Coinfo os 

bolsistas de Iniciação Científica (Pibic) dos cursos de Biblioteconomia e Psicologia detêm e 

como essas competências os auxiliam na execução de atividades de pesquisa?  

As justificativas para esse estudo estão embasadas nas esferas científica, pessoal e 

social. A motivação científica, que indica a pertinência da pesquisa, recai na pretensão de 

contribuir para estudos na temática competência em informação e pesquisa científica. Trazer 

para o centro das discussões o tema Coinfo atrelado à pesquisa científica mostra-se relevante, 

uma vez que isso pode impactar na forma como os professores-orientadores selecionariam os 

bolsistas, levando em consideração as habilidades para busca, acesso e uso ético da informação. 

Por conseguinte, a esfera pessoal é fundamentada pela aspiração de continuar 

estudando o tema Coinfo, que vem sendo discutido no grupo de pesquisa “Competência e 

Mediação em Ambientes de Informação”, do qual somos integrantes. Dessa forma, sentimo-
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nos impulsionados a prosseguir com esta temática, buscando enfatizar fatores relacionados à 

pesquisa científica. Além disso, a outra justificativa pessoal foi motivada pela possibilidade de 

unir esse campo de estudo à atividade de bolsista de iniciação científica, que exercemos no 

curso de Biblioteconomia da UFC.         

Por fim, tem-se o teor social da pesquisa. Esse estudo é considerado pertinente 

devido à própria natureza da pesquisa científica que é a necessidade de responder a problemas 

demandados pela sociedade. Conhecer como a competência em informação está relacionada à 

ação de fazer pesquisa é fulcral para o excelente desenvolvimento das atividades de 

investigação científica, tendo em vista que o conhecimento produzido deve refletir de forma 

positiva na realidade social. 

Nesta perspectiva, delineamos nosso objetivo geral concentrado em: analisar as 

Competências em Informação dos bolsistas de Iniciação Científica (Pibic) dos cursos 

Biblioteconimia e Psicologia da Universidade Federal do Ceará, a fim de verificar como essas 

competências influenciam a execução das atividades de pesquisa. Os objetivos específicos são: 

a) Identificar a partir da visão dos professores orientadores as Competências em Informação 

necessárias para o discente atuar como bolsista de iniciação científica Pibic/UFC; b) Investigar 

quais Competências em Informação os bolsistas detêm e quais precisam desenvolver para atuar 

em pesquisa do Pibic; c) Analisar como a Coinfo beneficia a execução das ações relacionadas 

à pesquisa e como a ausência dessas competências pode causar dificuldades. 

Esta pesquisa está organizada em torno de seis seções. Sua disposição busca criar 

uma ordem lógica, um fio que interliga as temáticas tratadas. A primeira seção, “Introdução”, 

apresenta o cenário do estudo, a questão que suscitou interesse, a justificativa para a pesquisa e 

os objetivos geral e específicos. A seção dois, “Competência em informação: habilidades 

necessárias à produção do conhecimento científico”, trata do surgimento da competência em 

informação, assim como traz diferentes definições de estudiosos sobre o assunto no âmbito 

nacional e internacional, apresenta, ainda, a correlação entre competência em informação e 

competência científica. O termo em lide se manifesta sob as perspectivas do aprender a 

aprender, aprendizagem ao longo da vida, pensamento crítico, exercício da cidadania etc. 

A terceira seção, “Pesquisa científica no contexto do programa Pibic”, discorre 

sobre do que se trata o programa, a importância de se desenvolver pesquisa científica e sua 

relevância para a universidade, sociedade e também para os próprios alunos. Ademais, é 

apresentado o Pibic no contexto da UFC. Na seção subsequente, “Percurso metodológico”, são 

apresentadas as ferramentas imprescindíveis para o desenvolvimento da pesquisa e o alcance 
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dos resultados almejados. Deste modo, traz o tipo de abordagem utilizada, o método de 

pesquisa, a técnica de coleta de dados, o instrumento de coleta e a técnica de análise dos dados. 

A quinta seção denominada “Análise dos dados e discussão dos resultados” é 

dedicada aos resultados da aplicação da pesquisa. São expostos os dados coletados, a análise 

realizada, assim como são evidenciadas a realidade do campo de pesquisa e as dificuldades 

encontradas durante o percurso do estudo. A sexta e última seção, “Conclusão”, delineia os 

achados da pesquisa, aponta os objetivos alcançados, a síntese de todo o caminhar do estudo, 

os entendimentos e reflexões do pesquisador. 
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2 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO: HABILIDADES NECESSÁRIAS À 

PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

O grande fluxo de informação e comunicação é característica inerente à sociedade 

contemporânea. A informação passou a ter um valor imprescindível assumindo papel de 

destaque como o principal recurso para se alcançar o desenvolvimento econômico, social e 

político. O rápido processamento e disseminação da informação possibilitou ao cidadão o 

acesso quase irrestrito a inúmeros conteúdos informacionais, isso revela a importância do 

desenvolvimento de competências. 

A definição de informação está relacionada à tríade: dado, informação e 

conhecimento. A informação surge do encontro daquilo que o dado procura informar e aquilo 

que o conhecimento permite compreender (ARAÚJO, 2014). Conforme o autor supracitado, 

“[...] a informação é a medida da alteração que os dados provocam numa estrutura de 

conhecimento.” (ARAÚJO, 2014, p. 16). Em outras palavras, o termo informação é usado para 

designar um conjunto de signos codificáveis que apresentam significado, onde, ao passo que 

dependem de um conhecimento anterior, modificam este estado de conhecimento. Em posse 

dessa compreensão, é, pois, nesse contexto que se insere a Coinfo, que objetiva, dentre outros 

fatores, despertar no indivíduo o discernimento crítico e ético para lidar com a informação.  

Antes de conceituarmos a competência em informação, faz-se necessário definir o 

termo competência, o qual remonta à Idade Média, onde foi utilizado pela área jurídica e 

designava a capacidade de um indivíduo ou instituição de apreciar e julgar certas questões 

(BELLUZZO, 2008).  

Na literatura, o termo competência está atrelado a três dimensões: Conhecimentos 

(saber), Habilidades (saber fazer) e Atitudes (iniciativa). A junção desses três elementos 

garantem ao sujeito uma boa atuação em qualquer situação onde se precise resolver um 

problema ou tomar uma decisão, visto que o saber teórico é relevante, pois alicerça a prática, 

isto é, fundamenta as ações e, por sua vez, a proatividade garante a antecipação e o colocar-se 

diante do problema ou situação para resolvê-lo. 

No artigo intitulado “Construindo o conceito de competência”, Fleury, M. e Fleury, 

A. (2001, p. 188) definem competência como “[...] um saber agir responsável e reconhecido, 

que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos e habilidades, que agreguem 

valor econômico à organização e valor social ao indivíduo.” O conceito apresentado possui uma 

íntima ligação com os processos de aprendizagem organizacional. Na perspectiva dos autores, 



18 

 

 

ao passo que as competências desenvolvidas acrescentam valor econômico à organização elas 

também agregam valor social aos indivíduos, desta feita, ambos são beneficiados. 

Na visão de Le Boterf (2003) o sujeito é portador e produtor de competências, assim 

compreende que a mesma não tem uma existência material, ela é concebida pela ação do sujeito. 

Deste modo, competências são ações que, por sua vez, são o resultado de uma combinação de 

recursos. Le Boterf (2003) delineou as seguintes ações competentes: saber agir com pertinência, 

tendo iniciativa para tomar decisões ponderadas frente a situações problemas; saber mobilizar 

saberes e conhecimentos em um contexto profissional, fazendo uso dos conhecimentos em prol 

da realização de determinada atividade; saber integrar ou combinar saberes múltiplos e 

heterogêneos, selecionando no repertório de conhecimentos aqueles passíveis de dar suporte 

para realização de uma atividade, conclusão de um projeto e tomada de decisão; saber transpor 

barreiras e se adaptar a novos contextos situacionais, fazendo uso dos conhecimentos e das 

habilidades adquiridas anteriormente; saber aprender e aprender a aprender com cada 

experiência, gerando, assim, novos saberes; e saber envolver-se, agindo com comprometimento 

as situações apresentadas. 

Outra colaboração pertinente para a compreensão do termo competência é o 

entendimento apontado por Belluzzo (2008, p. 26), experiente pesquisadora que se dedica a 

estudar, entre outros temas, a Coinfo. A autora assevera que a competência é: 

 

[...] um composto de duas dimensões distintas: a primeira, um domínio de saberes e 

habilidades de diversas naturezas que permite a intervenção prática na realidade, e a 

segunda, uma visão crítica do alcance das ações e o compromisso com as necessidades 

mais concretas que emergem e caracterizam o atual contexto social. 

 

Deste modo, a competência está relacionada a um conjunto variado de habilidades 

que possibilitam a efetiva ação na realidade social e o raciocínio crítico diante questões 

demandadas do ambiente em que se está inserido. Em suma, compreendemos que as 

competências fazem parte de um conjunto de atributos e aptidões que, em si, já são intrínsecas 

ao sujeito em toda sua dimensão singular, assim também como das vivências e experiências 

comunitárias, escolares e profissionais. 

O termo em questão pode ser relacionado a fatores de âmbito profissional, 

organizacional, interpessoal, informacional etc. Nesta pesquisa, a competência em informação 

é discutida especificamente com foco no desenvolvimento das atividades de Iniciação 

Científica. Na subseção a seguir abordamos o contexto de origem da Coinfo, além de diferentes 

abordagens conceituais que fundamentam os estudos desta temática. 
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2.1 Abordagem teórico-conceitual da competência em informação 

        

A expressão Information Literacy vem sendo traduzida de várias maneiras: 

alfabetização informacional, competência informacional, competência em informação, 

letramento informacional e outros. As questões terminológicas ainda suscitam inúmeras 

discussões na literatura especializada. De acordo com o documento intitulado Overview of 

information literacy: resources worldwide, de Forest Woody Horton Jr., publicado em 2013, a 

expressão “competência em informação” é a tradução mais adequada para o português do 

Brasil. Este documento reúne discussões de especialistas e estudiosos sobre a tradução do termo 

Information Literacy em diferentes países (BELLUZZO, 2017). Deste modo, utilizamos esse 

termo por acreditarmos ser o mais adequado para retratar a dimensão desta pesquisa. 

A expressão competência em informação foi mencionada pela primeira vez pelo 

bibliotecário Paul Zurkowski, em 1974, em um relatório submetido à National Commission on 

Libraries and Information Science. O então presidente da Information Industries Association 

recomendava ao governo norte-americano o esforço para garantir que a população 

desenvolvesse Competências em Informação, ou seja, habilidades importantes que os 

auxiliassem no bom aproveitamento da variedade de conteúdos informacionais disponíveis. 

Após esta primeira alusão ao termo competência em informação, em 1976 foi novamente 

mencionada a Coinfo, desta vez, relacionada à questão da cidadania. Enfatizava-se que um 

sujeito competente no uso da informação tornar-se-ia um cidadão consciente que teria uma 

maior capacidade para tomadas de decisão referentes a assuntos de ordem social. 

(CAMPELLO, 2003). 

O movimento da competência em informação surgiu no contexto da educação de 

usuários no cenário da biblioteca escolar americana, impulsionada pela ação dos bibliotecários 

em busca de provar a relevância de sua atuação e função educativa no processo de ensino-

aprendizagem dos estudantes. Esses profissionais, que, até então, estavam à margem das 

questões que envolviam as importantes decisões referentes à educação no quadro escolar, 

promoveram intervenções com objetivo de modificar essa conjuntura. Assim, como resultado 

dessas ações, na década de 80, foram divulgadas diretrizes propostas pela American Association 

of School Librarians (AASL), que garantiram aos bibliotecários mais espaço nas bibliotecas 

escolares. A partir dessas diretrizes o bibliotecário passou a desempenhar várias funções, dentre 

as quais, auxiliar no desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, leitura, busca de 

informação, favorecendo, deste modo, o aprender a aprender. (CAMPELLO, 2003). 
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Todavia, é somente em 1998, com a publicação do Information Power: Building 

Partnerships for Learning, que o bibliotecário é apresentado não mais como coadjuvante no 

processo de ensino-aprendizagem, mas sim como líder na implementação do conceito de 

competência em informação no ambiente escolar. Após a divulgação deste documento o 

conceito de competência em informação tornou-se destaque em diversos países e ampliou-se, 

tornando-se um dos temas mais discutidos na área de Biblioteconomia. (CAMPELLO, 2003).  

No cenário brasileiro, os precursores da Coinfo foram os bibliotecários que 

desenvolveram estudos referentes à educação de usuários (DUDZIAK, 2003). Os estudiosos 

que se dedicaram a escrever sobre essa temática e que apresentaram significativas contribuições 

em relação aos conceitos de competência em informação e suas aplicações como função 

pedagógica da biblioteca foram Caregnato (2000), Belluzzo (2001), Hatschbach (2002), 

Campello (2003) e Dudziak (2003).        

Na atualidade, as pesquisas em torno do tema encontram-se em estágio de 

aperfeiçoamento. De acordo com Dudziak (2008), ultrapassou-se a ideia primeira da 

competência em informação como um conjunto de habilidades imprescindíveis para reconhecer 

uma necessidade de informação, localizar a informação requerida, avaliá-la e usá-la de forma 

eficaz, como sugerida pela American Library Association (ALA), e se avançou para um 

entendimento amplo e dinâmico voltado para o desenvolvimento do indivíduo alfabetizado. 

Coonan (2011, p. 20, tradução nossa), declara que: 

 

[…] há uma necessidade imperiosa de reabilitar a percepção da competência em 

informação e reconhecer que não é apenas um conjunto de habilidades e 

competências, mas um contínuo que começa com habilidades e competências e 

ascende para comportamentos e abordagens intelectuais e metacognitivas de alto 

nível. 

 

A competência em informação exige, de fato, uma mobilização de saberes que 

propicie uma mudança de atitude em relação ao comportamento frente à informação, ou seja, 

uma transformação de aprendizagem, a qual possibilita a formação de um sujeito crítico, 

consciente de seu papel na sociedade, que sabe aprender continuamente e de maneira 

independente. Mesmo em posse destes entendimentos, persistem algumas barreiras que 

impedem a ampla disseminação da competência em informação, tais como: falta de 

compreensão do conceito; terminologia e abrangência não uniformes; institucionalização do 

tema deficitária; carências de estudos teóricos, metodológicos e práticos mais aprofundados e 

abrangentes; subestimação de sua importância por parte dos bibliotecários, profissionais da 

informação, educadores, administradores etc. (DUDZIAK, 2008). 
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Dudziak (2008) assevera que a evolução do movimento da Coinfo deve caminhar 

em direção ao aprofundamento dos estudos teóricos aliados à prática, centrados no contexto 

cultural e socioeconômico específicos, não de modo generalizado, uma vez que as realidades 

são díspares. Para tanto, os profissionais da informação precisam se apropriar desta temática, 

assimilando melhor seus conceitos e entendendo-os como metodologias de ação. 

A competência em informação perpassa pelo desenvolvimento de habilidades 

específicas para o acesso e uso de informações (GASQUE, 2013). A mobilização dessas 

habilidades em um contexto de aprendizagem para resolução de problemas e tomadas de 

decisão é o que caracteriza um sujeito como competente em informação. Nesta perspectiva, a 

fim de se compreender as nuances que envolvem a Coinfo e como elas se relacionam ao 

universo da pesquisa científica, no tópico subsequente são apresentadas algumas definições e 

aspectos deste objeto de estudo. 

  

2.2 Competência em informação e os padrões da ACRL na Iniciação Científica 

 

A competência em informação no contexto da Iniciação Científica relaciona-se à 

necessidade de dominar e mobilizar as habilidades de identificar uma necessidade 

informacional, localizar, acessar, avaliar e usar as informações de modo eficiente, 

considerando-se os aspectos legais e éticos para execução das atividades inerentes à produção 

do conhecimento científico. Belluzzo (2001) compreende que a Coinfo constitui-se: 

 

[...] em processo contínuo de interação e internalização de fundamentos conceituais, 

atitudinais e de habilidades específicas como referenciais à compreensão da 

informação e de sua abrangência, em busca da fluência e das capacidades necessárias 

à geração do conhecimento novo e sua aplicabilidade ao cotidiano das pessoas e das 

comunidades ao longo da vida (BELLUZZO, 2001). 

 

Essa concepção revela que a Coinfo configura-se como um conjunto de medidas 

que integram a ação de internalizar conceitos, com as práticas necessárias e as capacidades para 

lidar com a informação, buscando compreendê-la para que seja possível a geração de novos 

conhecimentos, desse modo, trata-se de algo a ser reverberado ao longo da vida. Freire (2016, 

p. 9, grifo nosso) fortalece a ideia de que as habilidades informacionais são elementos essenciais 

para a aprendizagem e inovação. Em sua perspectiva “[...] Isso tem como resultado um processo 

positivo de geração de novos conhecimentos que se espalham por toda a cadeia produtiva da 

sociedade.” A produção de conhecimento e a inovação no contexto da pesquisa científica 

perpassam pelo acesso, apropriação e uso da informação, onde essa usabilidade traz 
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consequências para a sociedade, portanto, entra em cena o uso ético desse conhecimento para 

que os produtos dessas pesquisas sejam positivos.   

Neste sentido, a Coinfo abrange mais do que as habilidades para obtenção da 

informação, compreende, da mesma forma, as habilidades de uso da informação que são 

relevantes para a geração de novos conhecimentos e também para aplicações em situações de 

vida cotidiana. O conceito formulado por Bruce (2003) integra as definições abordadas até aqui 

e ainda apresenta outros pontos: 

 

[...] geralmente [a competência em informação é] descrita como a capacidade de 

localizar, gerenciar e utilizar informações de forma eficaz para uma variedade de 

propósitos. Como tal, é uma importante “habilidade genérica” muito importante que 

permite que as pessoas se envolvam no processo de tomada de decisão eficaz, 

resolução de problemas numa pesquisa. Ele também lhes permite assumir a 

responsabilidade pela sua própria aprendizagem continuada nas áreas de interesse 

pessoal ou profissional. (BRUCE, 2003, p. 289, tradução nossa). 

 

Este entendimento foi desenvolvido a partir da determinação das sete faces da 

competência em informação propostas por Bruce (2003) no trabalho intitulado “Las siete caras 

de la alfabetización en información en la enseñanza superior”, quais sejam: 

a) Experiência com as tecnologias da informação e comunicação que possibilitam 

o conhecimento e o acesso a uma variedade de fontes de informação, a partir das 

habilidades e capacidade de uso dessas tecnologias; 

b) Experiência com fontes de informação no sentido de compreendê-las e possuir 

as habilidades necessárias para acessá-las de maneira autônoma ou mediada; 

c) Experiência da informação como processo de delineamento de estratégias para 

obter uma informação que responda a uma dada situação desconhecida até então, e 

seu uso de forma eficaz; 

d) Experiência no controle de informações na perspectiva de organização e 

armazenamento de informações relevantes para uso em situações futuras; 

e) Experiência da construção do conhecimento por meio da análise, avaliação e 

utilização crítica da informação, a fim de criar uma base de conhecimento pessoal; 

f) Experiência da extensão do conhecimento entendida como forma de se obter 

novas concepções a partir da informação assimilada que reflete em soluções novas 

e criativas para conflitos; 

g) Experiência do conhecimento na utilização de modo proveitoso e benéfico das 

informações em uma variedade de contextos, tendo em vista os elementos que o 

rodeiam tais como contexto histórico, social, temporal, etc. (BRUCE, 2003, p. 289-

294). 
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Compreendemos que para se obter bons resultados nas tomadas de decisões em 

qualquer âmbito da vida, seja pessoal, social ou familiar, a ação de apropriar-se da informação, 

isto é, compreender seu significado, sentido e abrangência é fundamental. A competência em 

informação tem um papel importante na prática da cidadania em razão do próprio valor que a 

informação apresenta na sociedade atual. Santos, Duarte e Prata (2008) depreendem: 

 

[...] que a informação é um dos pressupostos básicos para o exercício da cidadania. É 

por meio do acesso a informações que o cidadão tem condições de conhecer e cumprir 

seus deveres, bem como de entender e reivindicar seus direitos. Somente através de 

informação os indivíduos podem contribuir, participar e ocupar seu espaço na 

sociedade, assim como acompanhar, avaliar e questionar as ações do Estado com o 

objetivo de promover o bem comum. (SANTOS; DUARTE; PRATA, 2008, p. 215). 

    

A partir desta compreensão, percebemos a relevância da informação e, 

consequentemente, da Coinfo para o desenvolvimento da sociedade. O sujeito que possui acesso 

à informação tem maior capacidade de desenvolver uma consciência crítica e de tornar-se um 

protagonista que participa ativamente das discussões de natureza comunitária. 

No contexto acadêmico, a Coinfo assume a premissa de orientar as ações para o 

aproveitamento eficiente das informações recuperadas, no uso ético dessas informações, na 

produção do conhecimento e na comunicação dos resultados. Nesta perspectiva, Dudziak 

(2009) assinala as razões pela qual a competência em informação é importante nesse ambiente: 

 

[...] é pré-requisito para o êxito da aprendizagem centrada no aluno e sua autonomia; 

contribui para a conscientização da integridade acadêmica na utilização de 

informações e evita o plágio; permite que o aluno adquira hábitos de leitura e 

atualização constante, a partir do uso adequado das ferramentas e estratégias de busca 

informacional; contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e responsável 

em relação à atuação na sociedade, sendo essencial ao aprendizado ao longo da vida; 

é condição de empregabilidade (DUDZIAK, 2009, slide 5). 

 

Este argumento demonstra que o desenvolvimento da Coinfo ocasiona no aluno 

uma postura atitudinal diferenciada que influencia sua forma de obter informação de qualidade 

de maneira independente, uma vez que é capaz de criar estratégias de busca eficientes, no uso 

correto da informação atribuindo os créditos ao autor, no aprimoramento do pensamento crítico, 

inclusive, em questões de oportunidade de emprego. 

Os aspectos acima apresentados estão relacionados aos componentes da 

competência em informação que, de acordo com Dudziak (2003), são: processo investigativo, 

aprendizado ativo, aprendizado independente, pensamento crítico, aprender a aprender e 

aprendizado ao longo da vida. Esses elementos possibilitam que o sujeito competente em 

informação possa mobilizar pró-ativamente seus conhecimentos, habilidades e atitudes numa 
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postura crítica e reflexiva diante da informação para aprender de maneira autônoma e 

continuada. 

A construção de processos investigativos voltados para a competência em 

informação tem suscitados muitos estudos e, consequentemente a criação de modelos e padrões 

que buscam compreender e solucionar problemas informacionais. Um exemplo desses modelos, 

dentre muitos outros que podem ser mencionados, é The Big6 Skills Information Problem-

Solving Approach to Information Skills Instruction de Michael B. Eisenberg e Robert E. 

Berkowitz, que envolvem uma série de etapas para o desenvolvimento de aprendizagem de 

Coinfo (VALENTIM; JORGE; CERETTA-SORIA, 2014). Este modelo tinha por objetivo 

integrar a necessidade de informação com as habilidades no uso das tecnologias em um 

processo de identificação da necessidade informacional, localização, uso e avaliação das 

informações para resolução de problemas (FURTADO; ALCARÁ, 2015). 

Os padrões e indicadores de performance em Coinfo orientam as estratégias de 

programas de capacitação no desenvolvimento de habilidades para a busca, recuperação, 

avaliação e uso da informação. No contexto universitário destacam-se o Information Literacy 

Competency Standards of Higher Education da Association of College and Research Libraries 

(ACRL) e o CUAL’s Australian and New Zealand Information Literacy Framework do Council 

of Australian University Librarians (CUAL). (ROSETTO, 2013). 

Esses padrões e indicadores mostram-se relevantes, uma vez que possibilitam 

avaliar a competência em informação de forma prática mediante a articulação de habilidades 

para a resolução de problemas informacionais em diferentes ambientes. Evidencia-se o padrão 

proposto pela ACRL (2000) que se constitui como base para diversas atividades na esfera 

internacional e nacional em relação ao desenvolvimento da Coinfo, o mesmo é formado por 

cinco padrões e 22 indicadores de desempenho (Anexo A). Esta pesquisa tomou como 

referência esses padrões e indicadores de competência em informação para o ensino superior 

como fundamento para construção do instrumento de coleta de dados e também para analisar 

os dados. Os cinco padrões estão descritos na figura 1, a seguir. 
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Figura 1 - Padrões ACRL 

 

Fonte: ASSOCIATION OF COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES (2000). 

 

Esses padrões de competência estão orientados para o acesso, avaliação e uso da 

informação. Os dois primeiros padrões da ACRL (2000) que, respectivamente, versam acerca 

da necessidade de informação e do acesso efetivo às informações necessárias, correspondem às 

características de natureza de acesso. O padrão 1 evidencia que o sujeito competente em 

informação reconhece uma necessidade de informação e sua extensão para resolver um 

problema ou tomar uma decisão, identifica diferentes tipos e formatos de fontes de informação 

e suas potencialidades para responder um problema informacional. No âmbito do padrão 2, 

ressalta-se a capacidade de identificar os sistemas de informação e selecionar os métodos mais 

adequados para solucionar uma necessidade informacional específica, por meio da construção 

de estratégias de busca eficientes, que podem ser aprimoradas, se necessário. Ademais, o sujeito 

deve ser capaz de registrar e gerenciar as informações recuperadas e suas devidas fontes. 

No tocante à maneira como as pessoas buscam a informação, foi realizado um 

estudo na Colômbia que identificou três perfis de Coinfo em estudantes universitários: coletor, 

verificador e reflexivo. O perfil coletor é caracterizado pelos sujeitos que realizam uma pesquisa 

bem básica com o uso de palavras-chave nos motores de busca do Google e Wikipedia e que, 

comumente, copiam literalmente as informações das fontes selecionadas. No perfil verificador, 
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há uma maior criteriosidade em relação à escolha das fontes, preza-se por informações 

confiáveis, assim são considerados os sites de bancos de dados, bibliotecas, arquivos de 

pesquisa. Este perfil compreende a necessidade de se obter uma variedade de fontes de 

informação sobre um mesmo tópico a fim de compará-los. O perfil reflexivo cria estratégias de 

busca, ou seja, planeja a melhor maneira para acessar determinada informação, valoriza as 

fontes de informação de páginas academicamente reconhecidas e ao selecionar informações as 

compara com outras com o objetivo de confirmá-las, e ainda faz uso de seu próprio ponto de 

vista (CASTAÑEDA-PEÑA et al., 2010). 

De acordo com Borges e Oliveira (2011), a escolha de um sistema de busca de 

informação perpassa pela experiência prévia do indivíduo com a temática a ser pesquisada e 

com o próprio sistema. Esta percepção vem ao encontro do estudo de Marciales-Vivas et al. 

(2008, p. 648) que evidencia e exemplifica o fato de o processo de busca “ser articulado a uma 

condição prévia que organiza e direciona” a ação, essa condição é construída pela história de 

vida do sujeito. Prosseguindo com o pensamento, Borges e Oliveira (2011), referenciando um 

trabalho de Hargittai (2005), revelam que os usuários ainda têm pouco conhecimento acerca 

dos diversos sistemas de busca, sendo o uso deste considerado como outro empecilho. Para o 

sucesso na obtenção dos resultados de busca faz-se necessário que o sujeito, depois de ter 

determinado o sistema a ser realizada a busca, tenha claramente um tópico de pesquisa conciso 

e significativo. Neste caso, o conhecimento dos mecanismos de busca tais como operadores 

booleanos (AND, OR, NOT), operadores de proximidade (ADJ, NEAR) e truncamento ($, *) 

são determinantes (BORGES; OLIVEIRA, 2011). 

O padrão 3 da ACRL (2000), de natureza avaliativa, enfatiza que o sujeito 

competente em informação é capaz de avaliar as informações e suas fontes de maneira crítica, 

atestando sua credibilidade, validade, autenticidade, atualização etc. Precisa ser apto a extrair 

as ideias principais da informação recuperada, elaborar resumos e sínteses, reformular conceitos 

e construir novos entendimentos baseado no conhecimento adquirido e no conhecimento pré-

existente. 

O pensamento crítico é crucial para realizar a análise e avaliação da informação 

recuperada. Livingstone (2004, p. 6, tradução nossa) afirma que “Estar apto para avaliar 

conteúdos não é uma habilidade simples; pelo contrário, a avaliação crítica tem por base um 

corpo substancial de conhecimento com relação ao amplo contexto social, cultural, econômico, 

político e histórico no qual o conteúdo é produzido”. Ou seja, a competência em informação 

requer que o sujeito seja capaz de compreender todas as nuances que cercam a informação a 
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fim de, por meio de sua apropriação, tomar uma decisão acertada em um contexto e tarefa 

específicos. 

Os dois últimos padrões são de natureza de uso. O padrão 4 determina que para ser 

competente no uso da informação o sujeito deve usar as informações recuperadas com 

efetividade para alcançar um objetivo ou obter um resultado específico, demonstrando 

compreender como empregar citações para embasar a criação de um produto e, ainda, sendo 

capaz de comunicar esses resultados através de meios de comunicação e formatos adequados 

para os propósitos da apresentação. Por fim, o padrão 5 delineia as capacidades de 

compreensão dos aspectos econômicos, legais e sociais relacionados ao acesso e uso de 

informações, que requerem dos sujeitos conhecimento de plágio, direitos autorais, propriedade 

intelectual, segurança da informação e políticas institucionais sobre acesso aos recursos de 

informação. 

Em virtude do que vem sendo exposto, compreendemos que a competência em 

informação está para além da ideia de certa instrumentalização do uso de tecnologias, pois 

visualizamos a necessidade do desenvolvimento de habilidades de alto nível para o acesso, 

apropriação, transformação e comunicação de informações que respondam às exigências da 

sociedade contemporânea. Varela, Barbosa e Farias (2013, p. 177) consideram a Coinfo como 

um processo consciente, reflexivo e contextualizado de aprendizagem que impulsiona o sujeito 

a internalizar “[...] conceitos, procedimentos, atitudes e valores, consistindo em mudanças 

cognitivas, relativamente, permanentes, resultantes das inter-relações entre a nova informação, 

a reflexão e a experiência prévia”. A competência em informação pressupõe um saber articulado 

e dinâmico que mobiliza estruturas mentais a favor do aperfeiçoando do repertório de 

conhecimento, por meio de um alto nível de reflexão e pensamento crítico.  

Assim, a competência em informação na perspectiva da pesquisa científica pode ser 

considerada como um importante tópico estratégico para os alunos de iniciação científica, no 

que concerne à autonomia no acesso, tratamento, organização e uso das informações para 

produção do conhecimento. O Modelo Circular do Processo de Pesquisa, criado por Loertscher 

(2003) e adaptado por Belluzzo (2004), que pode ser visualizado na figura 2, revela o 

relacionamento entre as etapas desse processo e a competência em informação. Cada um dos 

estágios estabelecidos no modelo indica o caminho a ser percorrido para a realização de uma 

investigação e exige a adoção de Competências Informacionais que subsidiem a atuação do 

pesquisador. 
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Figura 2 - Modelo Circular de Pesquisa de Loertscher (2003) adaptado por Belluzzo (2004) 

 

Fonte: Adaptado de Belluzzo (2004). 

 

As ações envolvidas no processo de construção do conhecimento evidenciam um 

sujeito competente no uso e acesso da informação, visto que são capazes de formular seus 

questionamentos, selecionar fontes de informação pertinentes, aplicar critérios de avaliação da 

informação recuperada, possuem capacidade de sintetizar as informações e produzir novos 

entendimentos. A fim de demonstrar a inter-relação entre o modelo de pesquisa e a Coinfo 

apresenta-se no quadro 1 abaixo uma síntese dessa correspondência: 
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Quadro 1 - Quadro síntese da inter-relação entre o Modelo Circular de Pesquisa de Loertscher 

(2003) e os Padrões de competência em informação da ACRL (2000) 

 

Processo indicado no Modelo 

Circular de Pesquisa 

Descrição do processo 

no Modelo Circular de 

Pesquisa 

Padrões de Competência em 

Informação relacionados aos 

processos descritos no Modelo 

Circular de Pesquisa 

Questões e indagações 

Formulação de tema ou 

problema para 

desenvolver a pesquisa 

Padrão 1: Determina a natureza e a 

extensão da necessidade de 

informação 

Descobertas e escolhas 
Identificar/localizar 

fontes de informação 

Padrão 1: Determina a natureza e a 

extensão da necessidade de 

informação; Padrão 2: Acessa a 

informação necessária com 

efetividade 

Realização e discernimento 

Ler, observar, ouvir, 

coletar e organizar as 

informações obtidas nas 

fontes de informação 

Padrão 3: Avalia criticamente a 

informação e suas fontes 

Pensar criticamente 

Comparar/contrastar/ 

julgar/testar as 

informações obtidas dos 

documentos e fontes 

Padrão 3: Avalia criticamente a 

informação e suas fontes 

Sintetizar e concluir 

Concluir baseado na 

melhor informação 

obtida nos 

documentos/fontes 

Padrão 4: Usa a informação com 

efetividade para alcançar um 

objetivo ou obter um resultado 

Comunicação 

Comunicar em todas as 

mídias possíveis os 

resultados da pesquisa 

Padrão 4: Usa a informação com 

efetividade para alcançar um 

objetivo ou obter um resultado; 

Padrão 5: Compreende questões 

econômicas, legais e sociais da 

ambiência do uso da informação e 

acessa e usa a informação ética e 

legalmente 

 

 

Refletir sobre o processo e 

produto 

Discernir entre o que foi 

realizado e o ideal para 

subsidiar novas 

pesquisas 

Padrão 3: Avalia criticamente a 

informação e suas fontes 

Fonte: Adaptado de Bassetto (2012). 

 

Para cada ação a ser desenvolvida na pesquisa científica há a necessidade de 

mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes que proporcionem uma eficaz interação entre 

pesquisador e a informação. Portanto, a Coinfo está presente desde a etapa de formulação do 
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problema até o processo de feitura e comunicação do produto, assim, a combinação dessas 

competências garantem a qualidade do conhecimento produzido. 

As proposições aqui manifestadas conduzem à compreensão de que a competência 

em informação é um todo complexo que exige um alto grau de maturidade do sujeito, na 

perspectiva de perceber a informação como um potencial recurso para resolução de problemas 

em diversas ambiências. Dado o exposto, o desenvolvimento da Coinfo mostra-se pertinente e 

necessário à pesquisa científica, principalmente revela-se significativo para os estudantes que 

participam do programa de Iniciação Científica. 
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3 PESQUISA CIENTÍFICA NO CONTEXTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC) 

 

A ciência permite ao ser humano a busca pela compreensão da realidade e dos 

fenômenos do universo. Os pesquisadores e cientistas procuram descobrir o sentido e o 

funcionamento de fatos e eventos por meio de técnicas, métodos e teorias que fundamentam e 

apresentam os caminhos metodológicos que levam a descobertas. A ciência busca conhecer 

como a natureza opera mediante um estudo sistemático apoiado em hipóteses, observações, 

experimentos e conclusões. Deste modo, a ciência produz conhecimento que ocasiona 

transformações significativas na sociedade e na natureza, proporcionando qualidade de vida às 

pessoas.    

A produção do conhecimento científico exige que as conclusões sejam baseadas em 

pesquisas que investiguem sistematicamente o objeto de estudo. Rudio (1999, p. 9) afirma que 

“a pesquisa científica se distingue de qualquer outra modalidade de pesquisa pelo método, pelas 

técnicas, por estar voltada para a realidade empírica, e pela forma de comunicar o conhecimento 

obtido.” Os resultados de pesquisas devem ser comunicados e socializados, gerando 

conhecimento, inovações e descobertas. Por meio dessa divulgação, o conhecimento produzido 

pode ser corroborado e/ou refutado por outros pesquisadores, permitindo assim novas 

investigações e o aprimoramento de estudos. 

Os avanços da ciência exercem grande importância na vida em sociedade por 

promoverem transformações em diferentes esferas que redesenham o comportamento humano 

em face das relações estabelecidas com essas novidades. Certamente, a criação das primeiras 

caixas registradoras, máquinas de escrever e máquinas a vapor proporcionaram novas 

experiências e a remodelagem da prática de algumas atividades. 

Essas inovações favorecem a evolução do homem e de seu modo de viver. Por 

consequência, o desenvolvimento científico e os avanços tecnológicos acentuam a distinção 

entre os povos mais avançados cientificamente e tecnologicamente, dos que estão engatinhando 

para alcançar resultados básicos como educação e saúde de qualidade, segurança pública e etc. 

De modo pertinente, o Fórum de Reflexão Universitária (2002, p. 17) compreende que “[...] Os 

povos que não participam do desenvolvimento científico estão, em grande medida, alijados dos 

avanços dos padrões de qualidade de vida e são economicamente subalternos em relação aos 

povos que lideram os avanços do conhecimento.” Isso sugere que, o conhecimento científico é 

o principal insumo para o progresso de uma sociedade, portanto, os povos que não buscam 
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desenvolver-se baseado neste capital estão a mercê de viverem em completa dependência dessas 

nações. 

Sendo assim, o país com maior desenvolvimento científico é o que investe em uma 

cultura científica e que possui maiores condições de crescimento. Para reverter essa disparidade 

entre as nações mais e menos desenvolvidas cientificamente, seria necessário criar nestes 

últimos essa cultura científica tendo como alicerce uma educação universal de qualidade. O que 

se evidencia é a ideia ingênua e errônea de que se faz ciência apenas financiando alguns 

pesquisadores e investindo em laboratórios sofisticados. Certamente, esses investimentos 

mostram-se muito importantes, mas, em si, não são suficientes. Faz-se primordial que a 

sociedade perceba a ciência como elemento autêntico de bem-estar e desenvolvimento social. 

Desse modo, um país que investe em ciência nestes termos, possui maior capacidade de se 

desenvolver de forma inteligente, pois busca conhecer de fato suas dificuldades e a partir daí 

elabora uma maneira de solucioná-los. (FÓRUM DE REFLEXÃO UNIVERSITÁRIA, 2002).   

Neste sentido, a pesquisa científica tem um papel transformador na sociedade. 

Embora que uma investigação não ofereça, a priori, uma utilidade pública, sua importância se 

revela na compreensão de determinados fenômenos que podem explicar futuramente a causa de 

um evento. Portanto, a notoriedade da pesquisa científica está na utilidade dos resultados 

obtidos na vida do homem, de modo que venham assisti-lo em algumas de suas necessidades, 

assim também como no ato de agregar mais conhecimento à vida das pessoas. Assim, para 

desenvolver pesquisas científicas é necessário a existência de ambientes favoráveis para essa 

prática. Neste contexto, as universidades e os centros de pesquisa são os espaços mais indicados 

e propícios. Particularmente, as universidades são as que mais se destacam como pólos de 

produção do conhecimento científico devido às atividades que desempenha de ensino, pesquisa 

e extensão. 

 

3.1 Universidade e Pesquisa Científica 

 

A universidade está erguida sobre a égide da indissociabilidade entre ensino-

pesquisa-extensão. Todavia, não foi sempre assim, uma vez que essa concepção foi construída 

ao longo de um processo. Houve diferentes modelos e linhas de raciocínio para o ideário de 

universidade. O modelo inglês tem como razão a neutralidade da ciência e a dissociação entre 

as funções ensino e pesquisa. Em contraponto, a Alemanha que introduz no século XIX a 

pesquisa como função da universidade, aparece como o primeiro modelo de experiência 

integrativa entre o ensino e a pesquisa. O modelo francês, pós reforma da universidade francesa 
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levado a cabo por Napoleão no período entre 1799 e 1815, concebe a universidade como uma 

entidade submetida ao Estado e que tem como objetivo principal a preparação profissional de 

servidores do Estado. (MAZZILLI, 2011). 

Esses modelos focalizavam o ensino e a pesquisa não considerando a extensão 

como função da universidade. De acordo com Mazzilli (2011) o movimento que aconteceu na 

Universidade de Córdoba, na Argentina no ano de 1918, marcou o sistema universitário da 

América Latina - que adotava o modelo francês - ao idealizar uma nova identidade para a 

universidade ao buscar redefinir seu papel. Esse movimento teve como consequência a inserção 

da extensão como função desta entidade na legislação universitária de quase todos os países do 

mundo, a começar dos anos de 1920 e 1930. 

No cenário brasileiro, a universidade nasce influenciada pelo modelo francês e tinha 

como característica a supervalorização do ensino. Desse modo, pesquisa e extensão eram 

ignorados e não vistos como fundamentais, essas são reclamadas sob a liderança de Anísio 

Teixeira e Fernando de Azevedo que, na década de 1930, defendiam a inclusão delas ao 

conjunto das funções da universidade. Contudo, foi com a reforma universitária de 1968, 

promulgada pelo governo militar, que a pesquisa é incorporada à concepção de universidade, 

no entanto, está relacionada apenas a pós-graduação. E a extensão passa a ser considerada 

também, porém, apartada da universidade. Com isso, o governo militar atende, de modo 

descaracterizado, algumas das ideias defendidas pelo movimento estudantil que contestavam o 

modelo de educação vigente na época. Conforme Massi (2008), a Universidade de São Paulo 

(USP), instituída em 1934, surgiu como a primeira pautada no trinômio ensino, pesquisa e 

extensão. Daí em diante, as universidades posteriores foram organizadas sob esse ideal. 

A pesquisa científica no país foi impulsionada pela fundação da USP, considerada 

a primeira universidade voltada para a pesquisa, e ademais pela Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). A criação desses grupos objetivava estimular a ciência, buscando favorecer o 

desenvolvimento social e econômico no contexto Pós-Segunda Guerra Mundial. (FERREIRA, 

2015). 

Em 1987, após a ditadura militar no Brasil, o Fórum da Educação na Constituinte 

apresentou uma proposta de texto sobre a educação para a nova constituição que foi formulada 

pela Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior (Andes), o texto propunha, dentre 

outros tópicos, o princípio da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão como 

diferencial de qualidade acadêmica para as instituições do país. No ano de 1988, a emenda foi 
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incorporada à Constituição brasileira. Esse princípio afirma a tridimensionalidade do fazer 

universitário ao equiparar as três funções básicas que se retroalimentam, quando articuladas é 

possível o diálogo entre a universidade (saber científico) e a sociedade (saber popular). 

Entretanto, na prática este desenho de ensino superior não se concretiza, pois se observa que o 

trabalho segue fragmentado. (MAZZILLI, 2011).  

Neste contexto, as universidades além de formar profissionais para o mercado de 

trabalho é responsável pelo processo de criação e disseminação de conhecimentos. Deste modo, 

a pesquisa científica encontra neste ambiente questionador e criativo o locus ideal para seu 

desenvolvimento. Toda e qualquer pesquisa científica busca alcançar dois objetivos principais, 

a qualidade que se relaciona a área de estudo e a algumas características específicas tais como 

fidedignidade, profundidade, validade, análise apropriada considerando-se os objetivos e 

métodos, resolução de problemas e desafios históricos, entre outros. E a relevância que 

concerne aos benefícios sociais que a pesquisa pode gerar e ainda a aplicabilidade a áreas 

externas à do desenvolvimento da investigação. Comumente, o resultado da avaliação da 

qualidade é a publicação, o prêmio ou até mesmo citações elogiosas, quanto à relevância o 

resultado, é de modo geral, o financiamento da pesquisa. (FÓRUM DE REFLEXÃO 

UNIVERSITÁRIA, 2002). 

As universidades contam com órgãos específicos de financiamentos de pesquisa. 

No Brasil destaca-se o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), criado em 1951 por meio da Lei nº 1.310, que desenvolve programas, projetos e 

atividades voltadas ao desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. Assim, tem o papel de 

incrementar e coordenar a pesquisa no cenário nacional. Segundo Ferreira (2015), a criação de 

um conselho de pesquisa foi impulsionada por diversos fatores, entre os quais menciona: 

 

[...] surto industrial Pós-Primeira Guerra Mundial, a institucionalização da produção 

científica em países de primeiro mundo, a expansão industrial brasileira, influenciada 

pela crise econômica de 1929 nos Estados Unidos, o surgimento das primeiras 

universidades de pesquisa no Brasil e, talvez o maior impulsionador desse processo, 

a Segunda Guerra Mundial. (FERREIRA, 2015, p. 34).   
 

A razão pela qual a Segunda Guerra Mundial despertou nas nações a importância 

de desenvolver pesquisa científica dá-se devido a demonstração dos avanços das tecnologias 

bélicas e do aproveitamento que fizeram da energia nuclear. Esse elemento diferencial 

representa o poder da Ciência nas mãos do homem. O Brasil não ficou de fora e logo investiu 

em pesquisas. Alguns atores movimentaram o cenário científico no país, um desses nomes é 

César Lattes que fez uma descoberta científica na área de física e foi homenageado pelo CNPq 

que denominou seu sistema de cadastro de cientistas, pesquisadores e estudantes de Plataforma 
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Lattes. Como forma de estimular a pesquisa na universidade e descobrir novos talentos entre os 

alunos surgem as atividades de Iniciação Científica (IC). 

O CNPq reconhece a relevância dos estudantes se envolverem no universo da 

pesquisa científica no início de sua vida acadêmica e vê isso como estímulo a formação de 

possíveis profissionais comprometidos com o desenvolvimento do conhecimento científico e 

tecnológico. Portanto, consideram que “[...] é preciso que desde os primeiros anos da educação 

formal os (as) estudantes sejam postos em contato com a cultura científica, ou seja, com a 

maneira científica de produzir conhecimento e com as principais atividades humanas que têm 

moldado o meio ambiente e a vida humana ao longo da história.” (CNPQ, 2018).           

O início da realização das atividades de IC coincide com a própria criação do CNPq. 

Entretanto, é somente na década de 90 que ganha maior visibilidade, momento em que o órgão 

concedeu mais de 65% do total de bolsas distribuídas em 45 anos de seu estabelecimento 

(FERREIRA, 2015). Para formular a política de IC no país, o CNPq buscou embasamento em 

experiências estrangeiras, dentre os quais os programas Research Experiences for 

Undergraduates (REU), dos Estados Unidos da América; Consul de Recherche em Naturelles, 

do Canadá; Bolsas de Introducción para universitários (Becas CSIC) da Espanha e  

Undergraduate Research Opportunities Programme (UROP) da Grã-Bretanha (NEDER, 2001, 

apud, OLIVEIRA, 2010).   

Na visão de Ferreira (2015), a iniciação científica apresenta-se como suporte teórico 

e metodológico para apoiar o tripé ensino-pesquisa-extensão. Sobre a relação IC e universidade, 

Carvalho (2002, p. 145) alude que: 

 

[...] o surgimento do CNPq, a expansão do sistema de ensino superior e a consolidação 

da Pós-Graduação, criaram as condições para que a pesquisa científica crescesse no 

âmbito das instituições de ensino superior, possibilitando, a partir daí, o surgimento 

dos programas de iniciação científica no cenário nacional. Em outras palavras, a IC 

encontrou as condições favoráveis para seu desenvolvimento no sistema de ensino 

superior, pois neste havia não só a infraestrutura necessária para seu funcionamento, 

mas, sobretudo os docentes pesquisadores e um corpo discente propenso a se tornar 

aprendiz. (CARVALHO, 2002, p. 145). 

 

Mostra-se oportuno incentivar a iniciação científica nas universidades, visto que o 

ambiente revela-se propício para se identificar jovens criativos e que gostem de aprender. Nesta 

lógica, o CNPq criou no ano de 1988 o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(Pibic), que concede diretamente cotas de bolsas as instituições que ficam responsáveis por 

gerenciá-las, diferentemente do que acontecia anteriormente com as denominadas “bolsas por 

demanda espontânea” ou “balcão” onde as bolsas eram concedidas mediante solicitação direta 

do pesquisador (MASSI, 2008). 
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3.2 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) 

 

O Pibic tem por finalidade apoiar a política de IC desenvolvida nas instituições de 

ensino e/ou pesquisa por meio da concessão de bolsas a estudantes de graduação engajados na 

pesquisa científica. O programa busca investir novos talentos para a pesquisa e oportunizar 

através da participação do aluno em projeto orientado por professor qualificado, a continuidade 

de sua formação e com isso reforçar seu aprendizado para além da sala de aula e despertar nele 

o interesse na pós-graduação. Deste modo, o Pibic delineia os seguintes objetivos específicos: 

 

Despertar vocação científica e incentivar novos talentos entre estudantes de 

graduação; contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores; 

contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a qualquer 

atividade profissional; estimular uma maior articulação entre a graduação e pós-

graduação; contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa; 

contribuir para reduzir o tempo médio de permanência dos alunos na pós-graduação; 

estimular pesquisadores produtivos a envolverem alunos de graduação nas atividades 

científica, tecnológica e artístico-cultural; proporcionar ao bolsista, orientado por 

pesquisador qualificado, a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem 

como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de 

pesquisa; e ampliar o acesso e a integração do estudante à cultura científica. 

(CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO, 2018). 

 

O estudante que apresenta um desempenho diferenciado e promissor em relação a 

seus estudos potencialmente é o mais indicado para participar do programa. Sob a orientação 

de um professor, o bolsista tem o dever de executar atividades relacionadas ao projeto de 

pesquisa ao qual foi selecionado, essas ações, comumente são levantamento bibliográfico, 

leituras, debates, coleta de dados, produção escrita, apresentações em seminários, etc. A 

duração da bolsa é de doze meses, podendo ser renovada anualmente dependendo da atuação 

positiva do aluno no decorrer da bolsa. Ao final do projeto o aluno precisa trabalhar no relatório 

com todos os resultados obtidos na pesquisa. 

A concessão de cotas de bolsas de IC é feita diretamente às instituições, estas se 

responsabilizam pela seleção dos projetos dos pesquisadores interessados que, por sua vez, 

fazem a indicação dos estudantes (CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2018). Para participar do programa as instituições devem 

atender alguns requisitos. A distribuição dessas cotas é realizada considerando-se os 

indicadores de produtividade de cada instituição, isso significa que as bolsas são concedidas de 

modo proporcional ao número de pesquisadores CNPq existentes no quadro de professores da 

instituição, e também ao número, nível e dimensão dos programas de pós-graduação 

(NOGUEIRA; CANAAN, 2009).     
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A IC insere a pesquisa científica no cotidiano das universidades e dos estudantes. 

O programa revela-se ao bolsista como uma oportunidade de crescimento pessoal, acadêmico 

e profissional. Ao introduzir-se no universo da pesquisa, o aluno tem uma visão mais ampla da 

produção do conhecimento científico, desenvolve pensamento crítico que o auxilia a fazer 

inferências inteligentes, aprende a pensar de modo sistêmico, aprimora competências e 

desenvolve outras. Esses benefícios são evidenciados em diferentes estudos que podem ser 

encontrados na literatura. Os escritos de Massi e Queiroz (2014) apresentam uma revisão 

bibliográfica muito rica sobre o tema IC no Brasil. Com base nesta obra foi possível conhecer 

um conjunto de pesquisas, a exemplo de Pires (2002), Fava-de-Moraes e Fava (2000), Caberlon 

(2003), e Maldonado (1998). 

Pires (2002) discorre sobre os efeitos positivos dessa relação de diálogo constante 

entre orientador-orientando. Destaca que a orientação dada pelo docente permite ao bolsista 

“desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, aperfeiçoar o espírito crítico, capacitar-se 

na utilização e busca dos meios para compor o conhecimento novo e elevar a probabilidade de 

seu ingresso numa pós-graduação.” (PIRES, 2002, p. 64). Acreditamos que, os conhecimentos 

transmitidos fora do contexto de sala exercem um papel fundamental para criar uma consciência 

de aprendizagem significativa. O aluno vivencia novas experiências e desafios com a pesquisa 

que o instiga a buscar soluções inovadoras e mobilizar novos saberes, habilidades e atitudes. 

Percebemos no trecho supracitado que o autor menciona o possível ingresso na pós-graduação, 

esse é um dos objetivos do PIBIC. 

Nesta perspectiva, Nogueira e Canaan (2009) em um estudo realizado com os 

egressos da UFMG no período de 1980 a 2000, constataram por meio de análise comparativa 

que os ex-bolsistas de IC em relação aos nãos bolsistas tiveram uma trajetória acadêmica 

favorecida em razão das atividades desenvolvidas em projeto de pesquisa. Neste estudo, os ex-

bolsistas foram os que mais tiveram acesso ao mestrado e doutorado, assim como ingressaram 

e obtiveram a titulação na pós-graduação mais cedo. Além do mais, conseguiram o maior 

número de bolsas, e ainda em sua maioria conquistaram o ofício de professores na universidade. 

O convívio com docentes de grupos de pesquisa e com colegas de laboratório, os 

debates de ideias, a transmissão de mensagens, posturas e habilidades de modo implícito ou 

explícito formam, de acordo com Nogueira e Canaan (2009, p. 67), “[...] um ambiente propício 

ao desenvolvimento de um habitus acadêmico-científico. E é justamente esse habitus que 

orienta os estudantes em direção à pós-graduação, ao mesmo tempo em que funciona como um 

'senso de jogo' que permite ao indivíduo agir de maneira a obter o êxito.” Nesta direção, 

consideramos que esse ambiente é favorável ao desenvolvimento de competência em 
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informação, uma vez que possibilita a troca de experiências, se valoriza o aprender a aprender 

e o aprendizado independente, etc. 

O trabalho de Bridi (2010) buscou compreender os motivos pelos quais os alunos 

se inserem em programas de IC, como se caracterizam as orientações dadas pelos professores 

e os benefícios da atividade da pesquisa na percepção dos alunos e docentes. No que diz respeito 

aos motivos que levaram os alunos a se inserirem no programa de IC, são citados o interesse 

em adquirir conhecimento sobre métodos e técnicas de pesquisas e aquisição de conhecimento 

sobre um tema específico, aquele da área do professor. Quanto às orientações prestadas, as 

respostas apontaram que estavam direcionadas, prioritariamente, ao aprimoramento das 

técnicas de pesquisa, mas também para uma formação ampla do discente, ou seja, o orientador 

proporciona momentos de leituras, discussões, troca de ideias que oportunizam o 

desenvolvimento independente do aluno, de suas capacidades argumentativas, raciocínio crítico 

e comportamento ético. Em relação aos benefícios da IC foram mencionados com maior 

porcentagem pelos professores e alunos a aquisição de conhecimentos de metodologia 

científica. 

Na percepção de Fava-de-Moraes e Fava (2000) a iniciação científica apresenta 

mais benefícios do que riscos aos estudantes. Dentre as vantagens está a saída da rotina de sala 

de aula, desenvolvimento da aprendizagem autônoma e de capacidades na expressão oral e 

escrita, leitura crítica, demonstração de melhor desempenho nas seleções para a pós-graduação, 

facilidade de falar em público e um maior entendimento precoce de ciência atualizada em 

virtude do convívio com pesquisadores. Dentre as imprecisões do programa de IC, o autor cita 

a decepção do aluno com a não orientação, possíveis desvios das atividades inerentes ao 

bolsista, e as fraudes existentes no sistema, donde pelo menos três são consideradas criminosas: 

“inventar, falsificar ou plagiar resultados” (FAVA-DE-MORAES; FAVA, 2000, p. 76). A IC 

mostra-se como uma relevante política que integra o aluno à pesquisa científica, isso resulta em 

uma série de pontos positivos ao longo de todo seu processo de formação, por outro lado o 

bolsista também pode vivenciar situações que o deixe desapontado e desanimado a prosseguir 

com as atividades.       

No estudo de Teixeira, Vitcel e Lampert (2007) foi investigado a importância e a 

experiência da IC na formação acadêmica e profissional do administrador. O trabalho traz o 

relato de uma professora orientadora que revela como a experiência na pesquisa por meio da 

IC forma um estudante diferenciado dos demais, ela aponta alguns benefícios acadêmicos que 

podem ser vislumbrados, em suas palavras são: 
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[…] maiores e melhores condições de realizar sua formação acadêmica, devido à 

vivência no meio acadêmico; ampliação dos conhecimentos sobre métodos e técnicas 

de pesquisa; exercitar o desenvolvimento de trabalhos em equipe; participação em 

eventos realizados pela universidade, que estão associados direta ou indiretamente à 

temática em investigação; maior participação das atividades desenvolvidas no curso, 

tanto curriculares como extracurriculares; oportunidade de desenvolvimento de 

domínios inerentes ao perfil profissional, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências; maior acesso a infraestrutura existente na universidade, seja 

manuseando tecnologias no campo da informática, seja pesquisando na biblioteca e 

outros bancos de dados […]. (TEIXEIRA; VITCEL; LAMPERT, 2007, p. 12). 
 

A atividade de IC demonstra ser significativa na formação de qualquer estudante, 

acreditamos que o contato com a pesquisa no início da vida acadêmica estimula a criatividade 

e contribui para o desenvolvimento de novas competências, pois o aluno que antes estava 

habituado a ser um receptor de informações e conhecimentos prontos tem a oportunidade de 

lidar com o processo de produção desse conhecimento, com isso ele é levado a mobilizar 

estratégias de aprendizagem metacognitivas que exigem uma reflexão sobre como se está 

aprendendo ou qual a melhor maneira para se aprender. 

Outrossim, o bolsista de IC tem ainda a chance de participar de grupos de estudo e 

com isso, obter mais conhecimento e experiência sobre os assuntos relacionados a pesquisa. O 

debate em equipe, marco desses grupos, oportuniza a socialização de ideias e o fortalecimento 

do networking com outros colegas, profissionais e professores. Deste modo, a iniciação 

científica propicia ao discente o espaço para participar de diferentes atividades, eventos e 

grupos que vem acrescentar à sua aprendizagem.        

Ao adentrar no mundo da pesquisa o aluno percebe que a construção do 

conhecimento é um processo composto por várias etapas, cada um desses estágios enriquece o 

conhecimento e o amplia. Assim é importante que os discentes participem de todos os processos 

da pesquisa científica, desde a revisão bibliográfica até a avaliação e comunicação dos 

resultados obtidos. Conforme estudo feito por Caberlon (2003) os discentes não participam de 

todos os estágios da pesquisa, na realidade existe uma alta concentração de atuação nas 

atividades que envolvem revisão bibliográfica, coleta de dados e tabulação de dados, em 

contrapartida é baixa a concentração de alunos que se envolvem nas fases de elaboração de 

referencial teórico e sistematização e avaliação dos resultados. 

A atuação dos bolsistas de iniciação científica nas diferentes etapas da pesquisa 

impacta no desenvolvimento de conhecimentos que garantem uma preparação e independência 

para lidar com as adversidades que influenciam no trabalho científico. Deste modo, o aluno a 

partir de uma postura proativa e sistêmica intervém eficientemente nestas situações, carecendo 

apenas de orientações pontuais do professor. Isso é reflexo de uma formação mais abrangente 
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voltada para uma maturidade do processo de construção do conhecimento e do exercício do 

pensamento crítico favorecida por certa liberdade de autonomia na pesquisa.       

Destarte, as habilidades, conhecimentos e atitudes empregadas para executar as 

atividades de pesquisa promovem um posicionamento diferenciado desse discente em sua 

atuação, quer seja no ambiente acadêmico, ou posteriormente em seu contexto profissional, isso 

ocasiona um nível elevado no padrão dos trabalhos que realiza. Como anteriormente salientado, 

além do aluno colocar em prática as competências que já possui nas atividades de IC, ele é 

estimulado a desenvolver outras competências conforme avança nas etapas da produção do 

conhecimento científico. Em continuação ao estudo do tópico Pibic, na subseção a seguir será 

explanado a prática da Iniciação Científica na UFC. 

 

3.3 Pibic no âmbito da Universidade Federal do Ceará 

 

Em 1980 a Universidade Federal do Ceará aderiu ao Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (Pibic). O programa está sob o gerenciamento da Coordenadoria 

de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) com o apoio do Comitê 

Interno formado, em sua maioria, por pesquisadores com titulação de doutor, preferencialmente 

com bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2018). 

Com a concessão de cotas de bolsas Pibic, a PRPPG abre um edital para a 

distribuição dessas bolsas. Para participar do programa o docente precisa atender alguns 

requisitos: ter doutorado, fazer a inscrição do projeto em conformidade com o modelo Pibic, 

preencher uma planilha de pontuação com sua produção científica, com avaliação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) considerando-se a 

produção dos últimos três anos. No processo de seleção todos os projetos são avaliados, 

primeiramente, por professores ah doc da própria instituição, depois pelo Comitê Interno que é 

constituído por docentes representantes de cada centro ou faculdade e, por fim, passa pela 

avaliação do Comitê Externo do CNPq. Após período de seleção previsto no edital é realizado 

a distribuição das bolsas. 

A seleção e indicação do bolsista à Coordenação de Pesquisa da PRPPG são 

realizadas pelo orientador dentro de um prazo pré-estabelecido. Cada orientador deve ficar com 

uma cota máxima de duas bolsas. O docente em seu papel de orientador deve assumir alguns 

compromissos, tais como: orientar o bolsista em todas as etapas da pesquisa; comunicar à 

PRPPG alguma eventualidade que prejudique a atuação do bolsista nas atividades; participar 
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dos Encontros Universitários, principalmente durante a apresentação do trabalho do orientando; 

e atuar como consultor ad hoc quando solicitado, emitindo parecer sobre projetos de pesquisa 

e relatórios do programa. 

Cabe ao bolsista o compromisso de executar o plano de trabalho individual definido 

pelo orientador, fazer referência à sua condição de bolsista Pibic/CNPq nas publicações e 

trabalhos que apresenta no decorrer do projeto, redigir um relatório anual, estar disponível para 

ser avaliado a qualquer tempo sobre seu desempenho e participar dos Encontros Universitários 

apresentando os resultados da pesquisa desenvolvida. 

Sob a idealização do professor João Aldésio Pinheiro Holanda, nesse tempo Pró-

Reitor adjunto e presidente da Comissão de Capacitação de Recursos Humanos, foram criados 

em 1980 os Encontros Universitários com o fito de apresentar à comunidade acadêmica e 

demais participantes dos encontros os resultados do Programa de Iniciação Científica 

(GUEDES, 2007). Atualmente, os Encontros Universitários exercem a função de divulgar junto 

à comunidade acadêmica os conhecimentos produzidos nas atividades de ensino, pesquisa, pós-

graduação, extensão, arte e cultura, bem como difundir as experiências diversas desenvolvidas 

e vivenciadas pelos discentes que atuam como bolsistas ou não em programas e projetos 

cadastrados. Em citação a Prisco (2014), Ferreira (2015) informa que o 1º Encontro 

Universitário de Iniciação à Pesquisa foi realizado em 1982, nessa ocasião foram apresentados 

66 trabalhos. Devido ao sucesso do evento, em 2017 a UFC realizou seu 36º Encontro de 

Iniciação Científica, onde foram apresentados 1.174 trabalhos realizados por bolsistas 

financiados pelas agências de fomento CNPq, FUNCAP (Fundação Cearense de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da própria UFC (ANDRADE, 2017). 

O compromisso da UFC em socializar a produção científica se consolida com a 

idealização da Revista Encontros Universitários, que busca congregar e possibilitar o acesso às 

pesquisas desenvolvidas pela comunidade acadêmica. Deste modo, a revista “surge em resposta 

à necessidade de registrar, organizar e dar visibilidade aos textos produzidos como parte das 

atividades intelectuais que são desenvolvidas na UFC, e que eventualmente ficam restritos aos 

eventos nos quais eles são apresentados e que ocasionalmente se perdem com o tempo.” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2017). Assim, através dessa divulgação há uma 

valorização da produção científica dos alunos e o fortalecimento dos programas de Iniciação 

Científica na instituição em decorrência de serem evidenciadas a qualidade e relevância das 

pesquisas desenvolvidas. 

Analisando os quatro últimos editais para bolsas de Iniciação Científica publicados 

no sítio do Pibic/UFC na internet, observamos que no ano de 2013, para a vigência de 
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2013/2014 foram distribuídas 566 bolsas Pibic, no ano seguinte, para a vigência 2014/2015 o 

número de bolsas subiu para 595, mantendo-se esse mesmo total para a vigência subsequente. 

Já no ano de 2017, vigência 2017/2018, essa quantidade de cotas baixou para 578 bolsas Pibic 

em decorrência aos cortes orçamentários na área da educação.           

Em dezembro de 2016, com o anúncio feito pelo CNPq da recomposição das bolsas 

de Iniciação Científica e tecnológica do Pibic e Pibiti (Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação), a distribuição percentual por área de 

conhecimento das bolsas Pibic em uma comparação entre os anos de 2015/2016 e 2016/2017 

ficou da seguinte forma: 

 

Gráfico 1 - Distribuição percentual das bolsas do Pibic por área do conhecimento 

 

 

 

Fonte: Universidade Federal do Ceará, 2017. 

 

Em razão desses cortes no investimento em pesquisa científica, o Fórum Nacional 

de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP) lançou uma nota pública em defesa 

da manutenção dos programas de iniciação científica e tecnológica. No discurso enfatizou-se a 

importância do programa Pibic na promoção da cultura de pesquisa na graduação que possibilita 

a descoberta de novos talentos para a ciência e estimula esses alunos a prosseguirem com seus 

estudos na pós-graduação. Considerou-se que o corte orçamentário “representa uma grave 

miopia, por comprometer o presente e o futuro da ciência no Brasil.” (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CEARÁ, 2016). 
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Compreendemos que o Brasil possui uma grande capacidade para avançar nas 

esferas social, cultural, científica e tecnológica, para isso é fulcral o investimento em recursos 

humanos para a pesquisa. Neste sentido, os jovens universitários mostram-se como uma fonte 

potencial em virtude da proximidade com o conhecimento científico e do pertencimento a um 

ambiente favorável para se desenvolver as investigações, além da curiosidade e anseio de 

aprender que é algo nato da juventude. Em vista disso, o Pibic revela-se como uma importante 

política de incentivo à pesquisa no meio acadêmico que exerce o papel de promover o 

desenvolvimento da ciência no país, seus resultados apresentam a concretização dos objetivos 

que se propôs cumprir. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Como estratégia metodológica, foram adotados os pressupostos da abordagem 

qualitativa, que é característica dos estudos desenvolvidos no campo das Ciências Sociais. 

Todos os dados coletados nesta pesquisa foram analisados numa perspectiva de buscar 

descobrir diferentes olhares e atitudes em relação à temática proposta. Para Silva e Menezes 

(2005), a abordagem qualitativa exige a interpretação e atribuição de significado aos dados por 

parte do pesquisador. Tal pesquisa trata das relações entre o mundo real e simbólico do sujeito, 

considerando as experiências humanas em sua contextualização. O motivo por essa escolha 

deu-se em virtude de se considerar que os dados obtidos mostram uma realidade encoberta de 

significações que merecem ser extraídas e discutidas. 

A investigação realizada se caracteriza como de cunho exploratório, que de acordo 

com Triviños (1987, p. 109), permite “[...] ao investigador aumentar sua experiência em torno 

de determinado problema.” Tem por finalidade ampliar o conhecimento do pesquisador e 

propiciar uma visão geral sobre um assunto, possibilitando-o compreender os conceitos em 

torno desse tema. 

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada mediante uso de questionário 

estruturado com questões de cunho objetivo e subjetivo. As questões fechadas, claramente, 

ofereciam opções de respostas previamente estabelecidas, enquanto que as questões abertas 

permitiam que os pesquisados expressassem livremente suas respostas, relatando, assim, suas 

experiências com o problema pesquisado. O questionário, na concepção de Gil (2008, p. 121),  

 

[...] consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas. 

As respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados requeridos para 

descrever as características da população pesquisada ou testar as hipóteses que foram 

construídas durante o planejamento da pesquisa. 

        

Esse instrumento de coleta de dados requer do pesquisador cautela na elaboração 

das perguntas, uma vez que delas deverá se obter informações válidas que respondam aos 

objetivos elencados no trabalho, deste modo, precisam ser orientadas por esses propósitos. 

Tendo em vista esse fato, o questionário foi elaborado tomando como orientação os padrões e 

indicadores de competência em informação da ACRL (2000), que estão voltados para o Ensino 

Superior. 

Para auxiliar na elaboração do questionário tomamos como exemplo dois trabalhos 

que utilizaram os padrões de Coinfo da ACRL (2000) para embasar suas investigações. O 

primeiro é a dissertação de Santos, J. (2015), que buscava investigar a competência em 
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informação dos egressos do curso de Biblioteconomia na região Nordeste do Brasil, e o segundo 

é a dissertação de Santos, T. (2011), que objetivava analisar a competência em informação dos 

discentes do curso de Biblioteconomia no estado de Goiás. 

Os padrões de competência em informação propostos pela ACRL (2000) são 

formados por 22 indicadores de desempenho e 87 resultados esperados. Neste estudo, foram 

utilizados 13 indicadores, os quais são considerados mais pertinentes para os propósitos 

elencados nesta produção e que fornecem as informações necessárias para conhecer as 

competências dos bolsistas de iniciação científica que são empregadas na realização das 

atividades de pesquisa. No quadro 2, a seguir, podemos observar quais foram os indicadores 

utilizados. 

 

Quadro 2 - Padrões e Indicadores de Desempenho da Competência em Informação 

 

(continua) 
 

Padrão Indicadores de Desempenho 

PADRÃO 1 - O estudante delineia a 

natureza e o alcance da informação 

necessária 

1.1 - Define e articula a necessidade de informação 

1.2 - Identifica variedade de tipos e formatos de 

fontes potenciais de informação 

1.3 - Analisa os custos e benefícios para adquirir a 

informação necessária 

PADRÃO 2 - O estudante acessa a 

informação eficaz e eficientemente 

2.1 - Constrói e implementa estratégias de busca de 

modo eficiente 

2.2 - Refina a estratégia de busca se necessário 

2.3 - Extrai, registra e gerencia a informação e suas 

fontes 

PADRÃO 3 - O estudante avalia a 

informação e suas fontes de maneira 

crítica e incorpora a informação 

selecionada na base de seus 

conhecimentos e sistema de valores 

3.1 - Resume as ideias principais extraídas da 

informação compilada 

3.2 - Articula e aplica critérios iniciais para avaliar 

tanto a informação quanto suas fontes 

3.3 - Sintetiza ideias principais para construir novos 

conceitos 

PADRÃO 4 - O estudante usa a 

informação com efetividade para 

alcançar um objetivo ou obter um 

resultado individualmente ou como 

membro de um grupo 

4.1 - Aplica informações prévias e novas a criação de 

um produto ou conhecimento 
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Quadro 2 - Padrões e Indicadores de Desempenho da Competência em Informação 

 

(conclusão) 

 

Padrão Indicadores de Desempenho 

PADRÃO 5 - O estudante compreende 

questões econômicas, legais e sociais em 

torno do uso de informação, acessando e 

utilizando informação eticamente e 

legalmente 

5.1 - Entende os aspectos éticos, legais e 

socioeconômicos em torno da informação e das 

tecnologias de informação 

5.2 - Segue as leis, regulamentos e políticas 

institucionais relacionadas com o acesso e uso dos 

recursos de informação 

5.3 - Reconhece o uso das fontes de informação e os 

indica na comunicação do produto ou resultados 

Fonte: ASSOCIATION OF COLLEGE RESEARCH LIBRARIES (2000). 
 

Para obter dados sobre quais as competências necessárias para o discente 

desenvolver eficientemente as atividades de pesquisa também foi aplicado um questionário com 

os respectivos orientadores. No mais, o questionário apresentava um quadro com as 

Competências em Informação da ACRL (2000) e os indicadores usados neste estudo e 

solicitava que os professores indicassem quais indicadores são importantes no desenvolvimento 

da prática da pesquisa científica.  

Como método de análise utilizamos a técnica de Bardin (2009) de Análise de 

Conteúdo (AC), com estabelecimento de categorias, uma vez que essa técnica mostra-se 

adequada para pesquisas de caráter qualitativo. A técnica de Análise de Conteúdo permite obter 

uma melhor compreensão acerca de um discurso. Busca perscrutar o escondido, ler entrelinhas, 

ou seja, descobrir o que está implícito em cada mensagem. Bardin (2009, p. 199) observa, entre 

as técnicas usadas na AC, a análise por categorias, que “Funciona [...] [como uma] operação de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos 

[...]”. Isto significa que os discursos foram organizados em função dessas categorias, que, por 

sua vez, possibilitaram uma classificação, a partir de então foram realizadas as inferências e as 

interpretações dos enunciados. 

Deste modo, as categoria de análise delineadas para esse estudo foram: 

Caracterização dos bolsistas e das atividades de Iniciação Científica, idenfica o curso do 

respondente e as tarefas que executa no projeto de pesquisa; Delineamento da necessidade de 

informação, busca constatar se o pesquisado sabe determinar a necessidade informação e 
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respondê-la de acordo com o que se pretende;  Acesso à informação eficaz e eficientemente, 

tem por fito verificar se os bolsistas são capazes de acessar a informação necessária 

competentemente; Avaliação da informação e incorporação da informação selecionada à base 

de conhecimento pessoal, busca averiguar se os sujeitos da pesquisa sabem avaliar a qualidade 

da informação que recuperam e se são capazes de agregar essas informações a sua base de 

conhecimentos; Uso eficiente da informação, objetiva conhecer se os bolsistas usam a 

informação com sabedoria para solucionar problemas; e Ética no acesso e uso efetivo da 

informação, verifica se os respondentes acessam e utilizam a informação considerando os 

aspectos éticos e legais. Essas categorias correspondem aos padrões de competência em 

informação da ACRL (2000), exceto a primeira. 

Os sujeitos da pesquisa foram os estudantes bolsistas de iniciação científica, 

remunerados e voluntários, que participam do Pibic/CNPq na UFC. Considerando que elaborar 

uma investigação que abrangesse todos os bolsistas desta modalidade na UFC seria uma tarefa 

não cabível para um trabalho monográfico, devido ao tempo e à sua amplitude, optamos por 

focalizar em um primeiro momento nos cursos de Biblioteconomia, História e Psicologia, que 

pertencem ao Centro de Humanidades II (CHII). 

Assim, a partir do conhecimento de quais eram os professores nesses três cursos 

que possuíam projeto ativo de Iniciação Científica do Pibic, enviamos uma mensagem por e-

mail solicitando que os orientadores contribuíssem com a pesquisa, respondendo ao formulário 

indicado para eles, e ainda encaminhamento o segundo formulário para seu respectivo bolsista. 

Foram contabilizados 26 professores, sendo seis do curso de História, treze do curso de 

Psicologia e sete do curso de Biblioteconomia. Desse total, obtivemos resposta de oito 

orientadores dos quais quatro eram do curso de Biblioteconomia, três do curso de Psicologia e 

um do curso de História. Quanto ao questionário dos bolsistas, obtivemos nove respostas, 

dessas, cinco correspondiam aos alunos do curso de Biblioteconomia e quatro alunos do curso 

de Psicologia. Nenhum bolsista do Curso de História respondeu ao formulário. Destacamos que 

o e-mail com os formulários solicitando a colaboração com o estudo foi enviado para os 

professores por três vezes. 

Em razão da não adesão dos docentes e bolsistas do curso de História, consideramos 

apropriado desconsiderar a única resposta que obtivemos do referido curso. Assim, resolvemos 

focalizar apenas na Biblioteconomia e Psicologia. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta pesquisa foram aplicados dois questionários, o primeiro deles, contendo 

cinco questões (APÊNDICE A), estava direcionado aos professores orientadores. O mesmo 

tinha por finalidade responder ao primeiro objetivo deste estudo, que se configura em identificar 

as competências em informação necessárias para o discente atuar como bolsista de Iniciação 

Científica Pibic/UFC. Para a análise desses dados não foram definidas categorias, e os 

respondentes são denominados no texto de P1 a P7. O segundo questionário, com 21 questões 

(APÊNDICE B), estava orientado aos bolsistas de IC, que são identificados no texto de E1 a 

E9. Buscou-se investigar quais Coinfo os bolsistas detêm e quais precisam desenvolver para 

atuar em pesquisa do Pibic. Para a análise dos dados desse momento da pesquisa foram 

definidas categorias de análise, que são as que constam descritas na metodologia.   

No primeiro questionário buscou-se identificar a qual departamento o respondente 

pertence, a média de anos de experiência em orientar projetos de pesquisa, as Competências em 

Informação voltadas para a atuação do bolsista de IC e ainda investigamos como a ausência das 

competências elencadas podem influenciar negativamente o andamento da pesquisa. Conforme 

mencionado anteriormente, tivemos sete respondentes para este questionário. Destes, quatro 

são do Departamento de Ciências da Informação e três de Psicologia.  

Em relação aos anos de experiência como orientador, os dados revelam que varia 

de dois anos a mais de 20 anos. Em vista disso, consideramos que os respondentes possuem 

uma bagagem significativa construída durante a trajetória de orientação na pesquisa, o que lhes 

permite conhecer todos os meandros que envolvem uma investigação científica, e ainda, as 

competências necessárias para se desenvolver adequadamente as atividades de pesquisa. Neste 

sentido, possuem propriedade para determinar quais competências em informação os bolsistas 

de IC devem ter/desenvolver.  

Assim, a partir do quadro referencial das Competências em Informação para o 

Ensino Superior da ACRL (2000) (Quadro 2), o qual foi anexado ao questionário, indagamos 

aos pesquisados quais dos indicadores de Coinfo, em sua concepção, estavam voltados para a 

atuação dos bolsistas de IC. Foram indicadas as seguintes competências, voltadas para a 

Iniciação Científica, conforme descritas no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Competências em Informação necessárias ao bolsista de Iniciação Científica 

apontadas pelos orientadores 

 

Competências em Informação necessárias ao bolsista de Iniciação 

Científica 
Frequência 

1.1 Definir e articular a necessidade de informação 3 

1.2 Identificar a variedade de tipos e formatos de fontes potenciais de 

informação 
5 

1.3 Analisar os custos e benefícios para adquirir a informação necessária 3 

2.1 Construir e implementar estratégias de busca de modo eficiente 4 

2.2 Refinar a estratégia de busca se necessário 3 

2.3 Extrair, registrar e gerenciar a informação e suas fontes 4 

3.1 Resumir as ideias principais extraídas da informação compilada 4 

3.2 Articular e aplicar critérios iniciais para avaliar tanto a informação quanto 

suas fontes 
3 

3.3 Sintetizar ideias principais para construir novos conceitos 5 

4.1 Aplicar informações prévias e novas a criação de um produto ou 

conhecimento 
4 

5.1 Entender os aspectos éticos, legais e socioeconômicos em torno da 

informação e das tecnologias da informação 
6 

5.2 Seguir as leis, regulamentos e políticas institucionais relacionadas com o 

acesso e uso dos recursos de informação 
3 

5.3 Reconhecer o uso das fontes de informação e os indicar na comunicação do 

produto ou resultado 
4 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Todas as competências em informação que constavam no quadro referencial foram 

mencionadas pelos orientadores. Contudo, como pode ser observado, três delas foram mais 

citadas: identificar variedade de tipos e formatos de fontes potenciais de informação, sintetizar 

ideias principais para construir novos conceitos e entender os aspectos éticos, legais e 

socioeconômicos em torno da informação e das tecnologias de informação. Inferimos que os 

docentes compreendem que essas competências são basilares para a construção do 

conhecimento; portanto, reconhecem a importância dos bolsistas identificarem as fontes de 

informação potenciais para solucionar um problema, assim como sintetizar os conceitos 

centrais da informação obtida com o propósito de conceber uma definição própria a partir da 

combinação entre as novas informações e o conhecimento prévio sobre aquela determinada 

questão. Ainda identificam a necessidade dos bolsistas entenderem os aspectos legais e éticos 

que envolvem a informação e as tecnologias de informação. Salientamos, embasados em 
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Belluzzo (2004), que o desenvolvimento de competências concernentes ao processo de pesquisa 

deve estar pautado numa aprendizagem com foco no desenvolvimento do raciocínio, da 

capacidade de criação e inovação.  

Consideramos substancial indagar quais seriam outras competências em 

informação, não discriminadas no quadro, que são vistas como imprescindíveis aos bolsistas de 

IC. As respostas que se seguem apresentam pontos de reflexão válidos para discutir questões 

amplas relacionadas ao consumo de informação para a pesquisa científica e demais teses. 

 

Quadro 4 - Demais competências necessárias aos bolsistas de IC apontadas pelos orientadores 

 

Entrevistado Discurso 

P2 As informações constantes no anexo me parecem suficientes, 

possivelmente, um aspecto que se faz necessário para a IC está associado 

à questão vocacional, pois ter determinadas competências pode não 

indicar que o estudante vinculado ao projeto seja efetivamente um futuro 

pesquisador. 

P3 Reconhecimento da importância das pesquisas científicas como 

ferramentas auxiliadoras ao progresso e avanço da sociedade. 

P4 Produzir conhecimento a partir da literatura existente, ou seja, articular o 

pensamento para extrair e construir novas ideias para a elaboração de 

textos em linguagem acadêmica/científica. 

P6 Na minha compreensão, para um bolsista de IC as competências em 

informação não são, necessariamente, as que estão apontadas e sim, a 

compreensão da pesquisa, dos métodos, dos instrumentos de coleta de 

dados, revisão de literatura, competências para pesquisar as fontes, 

analisar e interpretar dados etc. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Nos discursos retratados, verificamos a existência de pensamentos divergentes 

entre dois orientadores quanto às competências em informação constantes no quadro 

referencial. P2 acredita que as competências do Quadro 2 são suficientes para o bolsista 

desenvolver as atividades de pesquisa, entretanto, aponta a vocação como uma determinante 

para o bolsista prosseguir futuramente com a carreira de pesquisador. Já P6 compreende que as 

competências em informação do quadro não são “necessariamente” as que o bolsista de IC deve 

dispor, assim, destaca a relevância da compreensão da pesquisa, dos métodos, dos instrumentos 

de coleta de dados, da revisão de literatura, de competências para pesquisar fontes, analisar e 
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interpretar os dados. Percebemos que essas atividades compreendem, primeiramente, a 

premência de identificar a necessidade de conhecer essas bases para, a partir disso, buscar 

responder essa necessidade de informação mediante os diversos meios e canais informacionais 

disponíveis e a capacidade de apropriação da informação obtida. Portanto, acreditamos que as 

competências descritas estão contidas nas competências em informação registradas no 

documento anexado ao questionário. Belluzzo (2001) compreende que o desenvolvimento de 

uma fluência científica acontece em todas as etapas da pesquisa e que, assim como o domínio 

de conteúdos, técnicas e métodos, a Coinfo é também necessária para o aprimoramento da 

ciência e da tecnologia. 

Em paralelo a isso, P4 ressalta a capacidade para extrair conceitos e construir novos 

entendimentos com vistas a produzir conhecimento científico pautado numa linguagem clara e 

precisa que oportunize a comunicação efetiva. Ademais, é evidenciado por P3 o 

reconhecimento por parte do estudante do significativo papel que a pesquisa científica exerce 

para o progresso da sociedade. Com base nessas ponderações, depreendemos que a informação 

está, indiscutivelmente, contida no universo da pesquisa científica, portanto, é primordial 

dominar a busca, o acesso e uso de informações. Neste sentido, a Coinfo é uma condicionante 

para atuar na pesquisa, como também é imprescindível considerar os pontos apontados pelos 

orientadores, como a vocação e a escrita científica. Particularmente, o despertar da vocação 

científica é apontado pelo CNPq (2018) como um dos objetivos específicos dos programas de 

IC. Nisso percebemos sua relevância no contexto da pesquisa. 

Na última indagação procurou-se investigar como a ausência das competências em 

informação nos bolsistas de IC poderia prejudicar o andamento das pesquisas. As respostas 

revelam alguns pontos limitadores quanto à ação proativa, a falta de estratégias e de 

conhecimentos para executar as atividades, ausência de uma compreensão mais profunda da 

literatura sobre o tema de estudo e outros, como pode ser observado nas falas que se seguem 

(Quadro 5): 
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Quadro 5 - Fatores limitante à pesquisa causados pela ausência de competência em 

informação nos bolsistas 

 

Entrevistado Discurso 

P1 Apresenta-se como um limitador a ação do bolsista. Recai muito trabalho 

sobre o pesquisador, que além das questões científicas têm de lidar com 

as operacionais. 

P2 Em diversos aspectos, sobretudo, na qualidade da atuação do bolsista. 

Imagino que bolsista que não se destacam nesses pontos, tornam-se, em 

muitos casos, dependentes o orientador. 

P4 Não entendimento ou compreensão apenas parcial do que lê. 

Incapacidade analítica. Falta de criatividade. Falta de familiaridade com 

a redação e metodologia acadêmica/científica. 

P6 Se ele não compreende o modo operandi da pesquisa, provavelmente, 

terá dificuldades para a sua concretização. 

P7 Amplia os prazos de obtenção dos dados. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Averiguamos que a ausência das competências em informação nos bolsistas de 

Iniciação Científica dificulta o andamento da pesquisa, uma vez que esses alunos demandam 

maior atenção do orientador no sentido de receber diretrizes sobre o que deve ser feito e como 

deve ser feito, isto significa que não há uma autonomia e proatividade do bolsista. Além do 

mais, P4 declara que os bolsistas demonstram problemas na compreensão de textos científicos 

e de atuação de modo criativo, apresentando soluções inovadoras para os problemas que 

surgem. Na visão de Freire (2016), as habilidades informacionais são elementos essenciais para 

a aprendizagem e inovação, isso resulta em um processo positivo de geração de novos 

conhecimentos. Frente a isso, evidenciamos a dimensão da Coinfo para atuação inteligente do 

bolsista de IC.  

Analisados os dados do primeiro questionário aplicado aos orientadores de 

Iniciação Científica, avançamos para um segundo momento da análise, no qual foram 

apreciados os dados obtidos junto aos bolsistas. 
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5.1 Análise do questionário aplicado aos bolsistas de IC 

 

Com a finalidade de organizar as informações coletadas nesta investigação e 

facilitar a interpretação dos dados, foram estabelecidas as seguintes categorias de análise: 

Caracterização dos bolsistas e das atividades de Iniciação Científica; Delineamento da 

necessidade de informação; Acesso à informação eficaz e eficientemente; Avaliação da 

informação e incorporação da informação selecionada à base de conhecimento pessoal; Uso 

eficiente da informação; e Ética no acesso e uso efetivo da informação. Essas categorias 

correspondem aos padrões de competência em informação da ACRL (2000), exceto a primeira 

que foi criada somente para agrupar as informações concernentes a identificação dos 

pesquisados e descrição das atividades desenvolvidas. 

 

5.1.1 Caracterização dos bolsistas e das atividades de Iniciação Científica 

 

Nesta primeira categoria buscamos identificar o curso dos bolsistas; o tempo em 

que estão envolvidos com as atividades de pesquisa; a modalidade da bolsa se remunerada ou 

voluntária; as atividades que desempenham; e ainda as dificuldades que enfrentam em relação 

ao acesso e uso de informações ao desenvolver as atividades de IC. Foram obtidas nove 

respostas, das quais cinco são do curso de Biblioteconomia (55,6%) e quatro do curso de 

Psicologia (44,4%). Nenhum bolsista de pesquisa do curso de História respondeu ao 

questionário, embora um professor tenha participado do estudo. 

Quanto ao tempo de atuação dos bolsistas em projetos de Iniciação Científica, a 

média de anos varia de três meses a dois anos. A maioria dos estudantes são bolsistas 

remunerados 77, 8% e 22,2% são voluntários. 

Ao serem indagados sobre as atividades que desempenham como bolsistas de 

Iniciação Científica, apresentaram as ações desenvolvidas durante o projeto, destacando a 

pesquisa bibliográfica, leitura de textos, produção de artigos e relatórios, como podemos 

observar nos discursos que se seguem: 
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Quadro 6 - Atividades desenvolvidas pelos bolsistas de Iniciação Científica 

 

Entrevistado Discurso 

E1 Participo de reuniões, leio textos, faço artigos e planilhas. 

E3 Realizo a leitura de textos solicitados e de outros que possuam relação 

com o assunto podendo contribuir de alguma maneira, fazendo anotações 

sobre o que absorvi deles, participo das discussões do projeto de 

pesquisa, tirando dúvidas que surgiram ao longo das leituras e elaboro 

junto aos demais participantes da pesquisa o artigo científico baseado 

nessas leituras, discussões e nas demais experiências no projeto, a 

exemplo da coleta de dados. 

E5 Coleta de dados, análises estatísticas, construção de teste psicométrico, 

elaboração de relatório. 

E6 Levantamento bibliográfico. 

E7 Revisão de literatura, aplicação de questionários, escrita de relatório, 

análise de dados. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

A execução dessas atividades requer conhecimentos e habilidades para buscar, 

localizar, acessar, avaliar e usar as informações de modo ativo e determinante. A ação de 

realizar o levantamento bibliográfico, apontado por E6, exige o conhecimento de fontes de 

informação, tais como bases de dados, repositórios, revistas científicas e outros, saber acessar 

essas informações em diferentes endereços, criar estratégias de busca a fim de recuperar os 

documentos relevantes etc. A leitura de textos, destacado por E1 e E3, demanda uma 

capacidade de compreensão crítica das ideias e contexto da informação, a mobilização de um 

conhecimento prévio sobre o assunto para que se possa analisar os dados da pesquisa 

fundamentado nesse referencial e estabelecer inter-relações com o objeto de estudo. Por 

conseguinte, a produção de relatórios e artigos, indicado por E1, E3, E5 e E7, implica desses 

conhecimentos e habilidades, e ainda requere noções de aspectos éticos e de direitos autorais. 

Desse modo, a Coinfo mostra-se, mais uma vez, necessária aos bolsistas de IC. Para Freire 

(2016), as habilidades relacionadas com a otimização dos processos voltados para a assimilação 

da informação e sua transformação em conhecimento começam com o desenvolvimento de 
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competências em informação. Com isso, a Coinfo se revela importante não somente para a 

comunidade científica, mas também para toda a sociedade. 

A última questão dessa categoria buscou identificar as maiores dificuldades 

enfrentadas pelos bolsistas em relação ao acesso e uso de informações ao desenvolver as 

atividades de IC (Quadro 6). Foram declaradas as complexidades de não conhecer as 

plataformas e fontes onde as informações para a pesquisa poderiam ser encontradas, reconhecer, 

dentro dos textos compilados, quais conceitos-chave são mais adequados aos objetivos da 

pesquisa e outros obstáculos, como destacados pelos seguintes discursos: 

 

Quadro 7 - Dificuldades enfrentadas pelos bolsistas em relação ao acesso e uso de informações 

 

Entrevistado Discurso 

E1 Saber onde encontrar a informação de que preciso (EX.: quais revistas, 

bases de dados...). 

E3 Em relação ao acesso posso citar a busca por algumas publicações 

referenciadas por outras em bases de dados e ferramentas de busca afins 

que por muitas vezes o endereço digital da referência já não funcionava 

mais. Já no que diz respeito ao uso, vejo a dificuldade de escolher os 

fragmentos mais adequados a situação da pesquisa diante da grande 

quantidade de materiais disponíveis. 

E6 Achar conteúdo sobre a pesquisa, achar textos que não foram bem 

indexados. 

E8 Indisponibilidade de acesso a várias bases de dados estrangeiras. 

E9 Por vezes, alguns livros que tenho interesse de utilizar para a pesquisa 

estão esgotados nas livrarias e não possuem exemplares nas bibliotecas da 

Universidade. 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

As competências em informação quando mobilizadas para solucionar um problema 

informacional funcionam como um gatilho para desenvolver estratégias que minimizem, ou 

mesmo eliminem os obstáculos à pesquisa. Assim, acredita-se que as dificuldades de acesso 

retratadas pelos bolsistas E1, E3, E6, E8 e E9 poderiam ser resolvidas com algumas táticas, 

como partir das referências de um determinado documento para encontrar outros recursos e 

fontes informacionais – embora E3 tenha afirmado que muitos endereços eletrônicos não estão 
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mais ativos, muitos outros funcionam e indicam fontes pertinentes que merecem ser 

consultados. Ainda, informações relevantes podem ser encontradas mediante o delineamento 

de estratégias de buscas e também de consulta a pessoas que possuam autoridade no assunto. 

No que se refere ao uso de informações, E3 salienta que possui dificuldade para escolher 

conceitos adequados à pesquisa devido ao número de materiais disponíveis. Sintetizar as ideias 

principais dos textos e formular uma nova noção fundamentada nos autores seria uma forma de 

compreender um pouco de tudo o que foi lido. Para Miranda e Alcará (2016), o novo ambiente 

informacional lança constantes desafios aos usuários da informação, revelando a necessidade 

de desenvolvimento de habilidades para a busca e uso de informações de forma eficiente. Neste 

sentido, a mobilização dessas habilidades é o que caracteriza a competência em informação. 

 

5.1.2 Delineamento da necessidade de informação 

 

Essa categoria de análise objetivou verificar se os bolsistas de Iniciação Científica 

investigados possuem Competências em Informação para definir e articular a necessidade de 

informação, identificar uma variedade de tipos e formatos de fontes potenciais para solucionar 

um problema e, se eles possuem a capacidade de analisar os custos e benefícios para adquirir a 

informação necessária a fim de resolver seu problema informacional. 

Desse modo, a primeira questão buscou conhecer qual ação os estudantes tomam 

diante da necessidade de uma informação para desenvolver determinada atividade. O Quadro 8 

abaixo revela que a maioria dos bolsistas exploram, de maneira autônoma, diversas fontes de 

informação, como pode-se visualizar: 

 

Quadro 8 - Ação tomada para responder uma necessidade de informação 

(continua) 

Respondendo uma 

necessidade de 

informação 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Consulta um 

bibliotecário 
4 (44,4%) 1 (11,1%) 4 (44,4%) - - 

Consulta um professor - - 1 (11,1%) 5 (55,6%) 3 (33,3%) 

Participa de discussões 

de classe 
3 (33,3%) 2 (22,2%) - 3 (33,3%) 1 (11,1%) 
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Quadro 8 - Ação tomada para responder uma necessidade de informação 

(conclusão) 

Respondendo uma 

necessidade de 

informação 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Explora diversas fontes 

de informação (Ex.: 

livros, artigos científicos, 

bases de dados) para se 

familiarizar com o 

assunto de pesquisa. 

- - 1 (11,1%) 1 (11,1%) 7 (77,8%) 

Identifica palavras-chave 

para identificar e termos 

para descrever a 

informação necessária 

- - 2 (22,2%) 2 (22,2%) 5 (55,6%) 

Fonte: Quadro adaptado de Santos, J. (2015). Dados da pesquisa (2018). 

 

Conforme os dados obtidos, a maioria dos pesquisados, ao se defrontarem com uma 

necessidade de informação, frequentemente e sempre, consultam um professor (88,9%), 

exploram diversas fontes de informação, como livros, artigos científicos e bases de dados 

(88,9%), e identificam palavras-chave para identificar e termos para descrever a informação 

necessária (77,8%). Percebemos que os bolsistas de IC, diante de uma situação onde se 

demandam informações das quais eles não dispõem, são capazes de reconhecer que precisam 

deste conhecimento para prosseguir com suas atividades e ainda identificam as formas de 

solucionar essas questões. O fato de os professores e das fontes de informação serem 

mencionados como os mais consultados pela maior parte dos pesquisados denota que os 

mesmos são vistos como fontes mais eficientes e capazes de sanar suas necessidades 

informacionais. 

Os resultados ainda evidenciam que os sujeitos da pesquisa nunca e raramente, 

consultam um bibliotecário (55,5%) nem participam de discussões de classe (55,5%). Isso 

revela a não utilização por parte dos respondentes dos benefícios da mediação realizada pelos 

bibliotecários que tende a facilitar a vida de muitos usuários no que concerne a encontrar 

informações pertinentes e adequadas à necessidade de informação. E ainda, o não 

compartilhamento das dúvidas e demandas informacionais em sala de aula, numa perspectiva 

de discussão criativa, limita, ou mesmo compromete, o conhecimento de recursos que podem 

responder a essas necessidades. 

Destarte, conforme Belluzzo (2018), a satisfação da necessidade de informação 

relaciona-se de maneira intrínseca à busca e uso, pois requer localizar a informação necessária, 
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buscar, selecionar e usar essas informações para tomar decisões assertivas em situações e 

contextos múltiplos. 

Compreendendo a importância dos bolsistas responderem suas demandas 

informacionais efetivamente a partir do uso de informações válidas e de qualidade, buscamos 

investigar se os mesmos reconhecem as informações que são produzidas, organizadas e 

divulgadas formal e informalmente. De acordo com o gráfico 2 abaixo, podemos visualizar que 

todos os pesquisados identificam a alternativa que contém uma uma fonte de informação que 

não é produzida formalmente. 

 

Gráfico 2 - Identificação de informação produzida informalmente 

 

 
 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Possuir o conhecimento sobre como as informações são produzidas, organizadas e 

divulgadas auxilia os alunos na escolha consciente das fontes de informação a serem utilizadas 

em seus trabalhos. Conforme Vital (2006), as fontes formais se diferenciam das informais por 

serem produzidas de maneira organizada e estrutura. Assim, livros, artigos de revista e teses 

são consideradas fontes de informação formais, enquanto que seminários, contatos telefônicos 

e blogs são de natureza informal. Deste modo, ao identificarem a opção “Capítulos de livros, 

dissertações e correspondências trocadas em contatos interpessoais” como a alternativa 

correta a ser assinalada para essa questão, demonstram reconhecer que as “correspondências” 

são fontes de informação que não são produzidas formalmente. Revela-se salutar conhecer as 

tipologias e particularidades das fontes de  informação, principalmente uma vez que os bolsistas 

de IC produzem conhecimento científico, o que demanda uso de informações confiáveis, 

autênticas e atualizadas, características das informações que foram produzidas formalmente.     

Ainda buscando verificar a familiaridade dos pesquisados com as tipologias e 

características das informações e de suas fontes, investigamos se os mesmos sabem discernir 
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entre as fontes primárias e secundárias. As respostas obtidas não foram unânimes, como 

podemos perceber no gráfico 3 abaixo: 

 

Gráfico 3 - Identificação de fonte de informação secundária 

 

 
 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Dada uma situação hipotética, os bolsistas foram indagados sobre qual das fontes 

de informação indicadas se tratava de uma informação secundária. A maioria dos respondentes 

(66,7%) assinalou corretamente a opção “artigos de revisão” como a alternativa que contém 

uma informação secundária, enquanto que os outros (33,3%) assinalaram os “discursos” e as 

“autobiografias”. De acordo com Cunha (2001), as fontes primárias apresentam novas 

informações ou interpretações sobre fatos acontecidos, logo, são originais por reportarem 

descobertas. Já as fontes secundárias contêm informações sobre documentos primários e guiam 

os leitores para esses registros. Deste modo, constatamos que a maior parte dos bolsistas de IC 

reconhece os tipos básicos de fontes de informação que podem ser utilizados na pesquisa, 

portanto, são capazes de selecionar os melhores documentos como fundamentação para seus 

trabalhos. 

A fim de verificar se os pesquisados analisam os custos e benefícios para adquirir 

as informações necessárias para completar um trabalho ou tomar uma decisão, na última 

questão dessa categoria os bolsistas foram indagados sobre suas atitudes frente a uma situação 

onde precisam de informação, porém, essas não estão disponíveis ao seu alcance, seja porque 

não há o domínio do idioma em que o documento foi escrito, seja porque não se sabe utilizar 

determinada ferramenta tecnológica. No quadro 9, a seguir, podemos observar as respostas: 
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Quadro 9 - Análise dos custos e benefícios para adquirir a informação necessária 

 

Quando a 

informação 

necessária não está 

disponível a seu 

alcance 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Amplia o processo 

de busca para além 

dos recursos 

locais, por 

exemplo, solicita o 

empréstimo em 

outra biblioteca 

2 (22,2%) 2 (22,2%) 3 (33,3%) 2 (22,2%) - 

Considera as 

possibilidades de 

usar um idioma 

- - 3 (33,3%) 2 (22,2%) 4 (44,4%) 

Considera a 

possibilidade de 

desenvolver uma 

habilidade, por 

exemplo, 

habilidade para 

uso de ferramenta 

interativas 

2 (22,2%) 4 (44,4%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 

Fonte: Quadro adaptado de Santos (2015). Dados da pesquisa (2018). 

 

A maioria dos sujeitos da pesquisa (66,6%) declaram que, frequentemente e 

sempre, consideram a possibilidade de usar um idioma a fim de adquirir a informação 

necessária. Contudo, somente 22,2% dos pesquisados afirmam que, frequentemente, ampliam 

o processo de busca para além dos recursos locais e, 66,6% dos respondentes, nunca e 

raramente, consideram a possibilidade de desenvolver alguma habilidade para obter a 

informação que não está ao seu alcance. 

Diante de um obstáculo que impeça o bolsista de acessar a informação necessária, 

é primordial que ele tenha a capacidade e proatividade de determinar o que deve ser feito para 

sobrepujar essa dificuldade. Aprender um idioma é uma forma de ir além do acesso às 

informações disponíveis em bases de dados nacionais, com isso, o estudante amplia as 

oportunidades de conhecer outros recursos informacionais. Explorar bibliotecas diferentes e 

desenvolver novas habilidades, por exemplo, usar ferramentas tecnológicas são, também, 
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formas de acrescentar algo a mais a sua pesquisa. Todavia, como demonstram os resultados, 

essas ações não têm sido realizadas pelos bolsistas. 

Conforme o primeiro padrão proposto pela ACRL (2000), que concerne ao 

delineamento da natureza e alcance da informação necessária, os dados evidenciam que os 

bolsistas de Iniciação Científica investigados possuem competência para definir e articular a 

necessidade de informação, pois consultam instrutores para identificar e responder uma 

necessidade informacional, embora, não participem com frequência de discussões de classe, 

exploram diversas fontes de informação para aumentar a familiaridade com a problemática da 

pesquisa e identificam termos e conceitos-chave para descrever a informação necessária. Os 

pesquisados são também competentes para identificar uma variedade de tipos e formatos de 

fontes potenciais de informação, uma vez que reconhecem como a informação é formalmente 

e informalmente produzida, organizada e sabem diferenciar as fontes primárias e secundárias 

de informação. Por fim, os bolsistas são competentes para analisar os custos e benefícios para 

adquirir a informação necessária, apesar de apresentarem certa lacuna, visto que consideram, 

majoritariamente, somente a possibilidade de aprender um idioma, esquecendo-se da 

possibilidade de ampliar o processo de busca de informação para além dos recursos locais e, 

ademais de desenvolver alguma habilidade. 

 

5.1.3 Acesso à informação eficaz e eficientemente 

 

Nessa categoria de análise investigamos se os bolsistas de Iniciação Científica 

apresentam competências para acessar as informações necessárias a partir da construção e 

implementação de estratégias de busca de informação eficientes e ainda do aperfeiçoamento 

dessas estratégias diante da precisão de revê-las. Além disso, averiguamos se os pesquisados 

são capazes de extrair, registrar e gerenciar as informações e as fontes que se mostram 

relevantes à sua pesquisa. 

Assim, consideramos pertinente, primeiramente, questionar-lhes acerca das fontes 

de informação mais consultadas diante de uma necessidade informacional. Com isso, 

pretendíamos conhecer quais recursos informacionais (de caráter formal ou informal) os 

bolsistas mais recorriam para responder uma demanda por informação proveniente da pesquisa 

em que estão envolvidos. No quadro 10 visualizamos as respostas dos pesquisados: 
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Quadro 10 - Fontes de informação mais utilizadas pelos bolsistas para satisfazer uma 

necessidade de informação 

 

Fontes de 

informação mais 

utilizadas para 

satisfazer uma 

necessidade de 

informação 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Biblioteca física - 4 (44,4%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 2 (22,2%) 

Biblioteca digital - 2 (22,2%) 2 (22,2%) 2 (22,2%) 3 (33,3%) 

Google - - - 1 (11,1%) 8 (88,8%) 

Blogs 3 (33,3%) 3 (33,3%) 2 (22,2%) - 1 (11,1%) 

Portal de periódicos - 1 (11,1%) - 2 (22,2%) 6 (66,6%) 

Base de dados - 1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) 6 (66,6%) 

Livros - - 1 (11,1%) 5 (55,5%) 3 (33,3%) 

TCC, Dissertações 

e Teses 
- 3 (33,3%) - 5 (55,5%) 1 (11,1%) 

Revistas científicas - 1 (11,1%) - 3 (33,3%) 5 (55,5%) 

Repositórios 

institucionais 
- 2 (22,2%) 4 (44,4%) 3 (33,3%) - 

Wikipédia 5 (55,5%) 2 (22,2%) - 2 (22,2%) - 

Anais de eventos 1 (11,1%) 5 (55,5%) 1 (11,1%) 2 (22,2%) - 

Revistas de âmbito 

geral 
3 (33,3%) 4 (44,4%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) - 

Fonte: Quadro adaptado de Santos, J. (2015). Dados da pesquisa (2018). 

 

Os sujeitos da pesquisa declaram que, frequentemente e sempre, fazem uso das 

seguintes fontes informacionais: biblioteca digital (55,5%), portal de periódicos (88,8%), base 

de dados (88,8%), livros (88,8%), TCC, dissertações e teses (66,6%), revistas científicas 
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(88,8%) e Google (100%). As fontes que os bolsistas nunca e raramente recorrem são: blogs 

(66,6%), Wikipédia (77,7%), anais de eventos (66,6%) e revistas de âmbito geral (77,7%).  

Curiosamente, a biblioteca física e os Repositórios Institucionais (RIs) são pouco 

utilizados pelos orientandos. Uma explicação provável para isso, em relação à biblioteca física, 

é o fato de que, devido à rapidez de se encontrarem informações no ambiente web, a biblioteca 

tenha deixado de ser a única e prioritária fonte mediadora da informação. Quanto aos 

repositórios, a partir do que foi verificado por Farias e Santos (2017) em pesquisa realizada 

com os discentes da universidade do Rio Grande do Norte, acreditamos que não há uma 

visibilidade e conhecimento por parte dos bolsistas sobre o uso dessas ferramentas. 

Os dados revelam que a maioria das fontes utilizadas para satisfazer uma 

necessidade de informação é de caráter formal/científico. Logo, podemos inferir que os 

bolsistas de Iniciação Científica compreendem que esses recursos informacionais são mais 

confiáveis, fidedignos, relevantes e atualizados; portanto, são criteriosos na escolha das fontes 

a serem utilizadas para embasar as atividades da pesquisa. Cunha (2001) afirma que a chave do 

sucesso para a pesquisa científica e tecnológica depende do uso efetivo das fontes de 

informação apropriadas. 

A próxima questão investigou se os bolsistas, ao realizarem pesquisas em bases de 

dados e catálogos de bibliotecas, fazem uso de estratégias de busca por informação, como por 

exemplo, os operadores booleanos. Isso permite identificar se os discentes são capazes de 

elaborar estratégias condizentes com suas necessidades e com os sistemas de informação, como 

apresentado no Quadro 11: 

 

Quadro 11 - Estratégias de busca por informação utilizadas pelos bolsistas de Iniciação 

Científica 

(continua) 

Estratégias de busca 

por informação 

utilizadas pelos 

bolsistas 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Aspas para 

especificar a 

informação que 

pretende encontrar 

1 (11,1%) 2 (22,2%) 3 (33,3%) 1 (11,1%) 2 (22,2%) 

Expressão AND (E) 

para juntar dos 

termos de busca 

2 (22,2%) - 1 (11,1%) 6 (66,6%) - 
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Quadro 11 - Estratégias de busca por informação utilizadas pelos bolsistas de Iniciação 

Científica 

(conclusão) 

Estratégias de busca 

por informação 

utilizadas pelos 

bolsistas 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Expressão OR (OU) 

para encontrar um 

ou outro termo 

2 (22,2%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 4 (44,4%) - 

Expressão NOT 

(NÃO) para excluir 

um dos termos da 

busca 

4 (44,4%) 3 (33,3%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) - 

Somente as 

palavras do assunto 

exatamente como 

foram dadas para 

localizar as 

informações 

- 4 (44,4%) 3 (33,3%) 2 (22,2%) - 

Fonte: Quadro adaptado de Santos, J. (2015). Dados da pesquisa (2018). 

 

Em relação à estratégia de usar as aspas para especificar a informação que pretende 

encontrar, 33,3% dos pesquisados declaram fazer isso frequentemente e sempre. A expressão 

AND (E) para juntar dois termos é utilizada frequentemente por 66,6% dos bolsistas, já a 

expressão OR (OU) para encontrar um ou outro termo é usada frequentemente por 44,4%, 

enquanto que a expressão NOT (NÃO) para excluir um dos termos da busca nunca e raramente 

é utilizada pelos sujeitos da pesquisa. No tocante a última estratégia do quadro, usar somente 

as palavras do assunto exatamente como foram dadas para localizar as informações, 44,4% 

dos bolsistas afirmam que raramente utilizam essa estratégia e 33,3% revelam que a usam às 

vezes. 

Conforme Lopes (2002), as estratégias de busca são técnicas ou conjunto de regras 

que possibilitam o encontro entre uma questão e sua resposta/informação armazenada em bases 

de dados. Os operadores booleanos (AND, OR, NOT) são as estratégias de busca mais 

conhecidas e empregadas pelas bases de dados e catálogos de bibliotecas, eles promovem o 

estabelecimento de relações entre as expressões de busca. As aspas são recursos que permitem 

a busca por expressões ou frases exatas, como, por exemplo, “vida adulta”. Realizar pesquisas 

sem a utilização desses recursos, empregando somente as palavras do assunto para localizar as 
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informações pode dificultar a recuperação dessas informações requeridas, uma vez que se 

abrange demais a pesquisa.  

Deste modo, os resultados mostram que os bolsistas de Iniciação Científica fazem 

uso de estratégias de busca, especificamente utilizam os operadores booleanos, sendo as 

expressões AND e OR de frequência mais recorrentes. Isso evidencia que os pesquisados 

possuem competência para elaborar estratégias de busca, pois, como salientado por Bruce 

(2003), compreendem a experiência da informação como processo de delineamento dessas 

estratégias para se obterem informações que respondam à sua questão. 

Na perspectiva de verificar se os bolsistas possuem domínio do conhecimento para 

discernir entre fontes fidedignas e não fidedignas, consideramos importante perguntar quais 

fontes de informação os respondentes julgam confiáveis para desenvolver um trabalho de 

pesquisa. No gráfico 4 podemos visualizar os resultados: 

 

Gráfico 4 - Fontes de informação confiáveis apontadas pelos bolsistas de IC 

 

 
 

Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Os sujeitos da pesquisa apontaram, como visto no gráfico, as seguintes fontes de 

informação como as mais confiáveis: fontes recomendadas por professores (100%), 

bibliografias indicadas ao final de livros (88,9%), fontes recuperadas em bases de dados 

(88,9%) e fontes recomendadas por bibliotecários (66,7%). Essas fontes informacionais são 

consideradas válidas em razão da forma criteriosa com que são selecionadas, por serem 

embasadas cientificamente, por conterem referências que podem ser checadas etc. 

As fontes menos citadas como confiáveis foram as recuperadas na internet (22,2%) 

e as informações disponíveis em blogs (0%). Tais recursos informacionais não apresentam 

credibilidade devido, dentre outros fatores, ao fato de que os conteúdos podem ser editados 
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depois de já publicados e também de serem escritos por pessoas que não são autoridades no 

assunto. Contudo, não se pode generalizar, visto que algumas dessas fontes apresentam 

características de fontes de informação fidedignas.    

Os dados evidenciam que os bolsistas de Iniciação Científica são competentes para 

reconhecer as fontes de informação mais confiáveis e de qualidade. Deste modo, podemos 

inferir que apresentam aspectos do perfil verificador, identificado por Castañeda-Peña et al. 

(2010), como personas que são mais criteriosas para escolher as fontes informacionais, pois 

prezam por informações confiáveis. 

A próxima questão procurou perscrutar acerca dos critérios que os pesquisados 

utilizam para selecionar as informações mais relevantes recuperadas com a busca. No quadro 

12 abaixo podemos verificar as respostas: 

 

Quadro 12 - Critérios utilizados para selecionar as informações mais pertinentes 

 

Quando realiza a 

busca por 

informação e obtém 

os resultados 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Seleciona os artigos 

mais recentes 
- 2 (22,2%) 3 (33,3%) 1 (11,1%) 3 (33,3%) 

Verifica as palavras-

chave e resumos 
- - 1 (11,1%) 4 (44,4%) 4 (44,4%) 

Lê os documentos 

recuperados 
- 1 (11,1%) 3 (33,3%) 3 (33,3%) 2 (22,2%) 

Fonte: Quadro adaptado de Santos, J. (2015). Dados da pesquisa (2018). 

 

Os resultados mostram que a maioria dos pesquisados (88,8%), frequentemente e 

sempre, buscam verificar as palavras-chave e resumos para separar os recursos mais relevantes. 

Esse método viabiliza o conhecimento do assunto do texto a partir de uma leitura técnica desses 

elementos que são característicos da produção científica. Foram indicados ainda por 55,5% dos 

sujeitos da pesquisa o critério de leitura dos documentos recuperados, e por 44,4% o critério 

de seleção dos artigos mais recentes. Esses últimos não são considerados métodos eficazes, 

uma vez que ao selecionar somente os textos mais atuais pode-se perder a oportunidade de 
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conhecer documentos clássicos sobre o assunto em estudo e, na realização da leitura integral 

do texto, pode-se desperdiçar tempo com registros inúteis para os propósitos da pesquisa.   

A partir dessa análise, inferimos que os bolsistas de Iniciação Científica possuem 

competência em informação no que concerne à ação de estabelecer critérios para selecionar as 

informações mais pertinentes a sua necessidade informacional. De acordo com a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (2010), com a grande massa de informação 

disponível em diferentes meios, é essencial que o estudante possa identificar, buscar e 

selecionar as informações requeridas considerando a forma como o problema deve ser 

resolvido. 

No compasso dessa questão, indagamos aos bolsistas quais suas atitudes frente à 

situação onde se obtêm os resultados da busca; contudo, os mesmos não correspondem à 

informação que esperavam. Procuramos investigar se os pesquisados possuem a capacidade de 

identificar uma lacuna na estratégia de busca, e com base nisso refinar esses métodos, a fim de 

recuperar realmente as informações que condizem com sua demanda. 

 

Quadro 13 - Atitude dos bolsistas frente a informações recuperadas que não condizem com a 

necessidade informacional 

(continua) 

Quando se realiza a 

busca por 

informação e os 

resultados não 

correspondem a 

informação que 

esperavam 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Realiza a busca por 

informação em uma 

nova plataforma 

usando as mesmas 

estratégias de 

pesquisa, ex. aspas 

para especificar a 

informação que 

deseja encontrar 

- 1 (11,1%) 4 (44,4%) 2 (22,2%) 2 (22,2%) 
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Quadro 13 - Atitude dos bolsistas frente a informações recuperadas que não condizem com a 

necessidade informacional 

(conclusão) 

Quando se realiza a 

busca por 

informação e os 

resultados não 

correspondem a 

informação que 

esperavam 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Determina novas 

estratégias de 

pesquisa e as efetua 

na mesma 

plataforma ou 

sistema 

- - 2 (22,2%) 3 (33,3%) 4 (44,4%) 

Determina novas 

estratégias de 

pesquisa e as efetua 

em outra plataforma 

ou sistema 

- - 3 (33,3%) 4 (44,4%) 2 (22,2%) 

Revisa a questão ou 

tópico de pesquisa 

para verificar a 

possibilidade de 

reformulação 

- - 2 (22,2%) 4 (44,4%) 3 (33,3%) 

Fonte: Quadro adaptado de Santos, J. (2015). Dados da pesquisa (2018). 

 

A alternativa realiza a busca por informação em uma nova plataforma usando as 

mesmas estratégias de busca é usada, frequentemente e sempre, por 44,4% dos bolsistas. 

Efetuar uma nova busca com os mesmos métodos de pesquisa em uma plataforma diferente 

indica a percepção de que o problema na recuperação das informações está no sistema da base 

de dados e não nas estratégias de busca delineadas. Em continuação, do total de pesquisados, 

77,7% afirmam que, frequentemente e sempre, determinam novas estratégias de pesquisa e as 

efetuam na mesma plataforma ou sistema e, esse mesmo número declara que, frequentemente 

e sempre, revisa a questão ou tópico de pesquisa para verificar a possibilidade de 

reformulação. Essas alternativas por outro lado, evidenciam o reconhecimento da necessidade 

de se aprimorar os métodos de busca para obter informações adequadas ao que se espera 

recuperar. Ademais, 66,6% dos bolsistas apontam que, frequentemente e sempre, determinam 

novas estratégias de pesquisa, mas as efetua em outra plataforma ou sistema. Isso revela que 



69 

 

 

os investigados identificam a precisão de refinar as estratégias de busca, porém, preferem 

utilizar esses novos recursos de pesquisa em uma plataforma diferente.    

Destarte, os dados demonstram que a maioria dos pesquisados são capazes de 

identificar lacunas nas estratégias de busca e, nesses casos, revê-las com a finalidade de realizar 

novamente o processo de busca, desta feita com as estratégias refinadas, e assim obter as 

informações que respondam de maneira eficaz sua problemática. Portanto, as atitudes dos 

bolsistas em relação ao refinamento das estratégias de pesquisa por informação estão de acordo 

com o que foi determinado pela ACRL (2000). 

Na última questão da categoria procuramos perceber como os sujeitos da pesquisa 

realizam a extração, registro e controle das informações na perspectiva de um uso posterior. 

Deste modo, foi questionado sobre suas atitudes diante da recuperação de documentos 

relevantes que requerem ser armazenados para uso futuro. O gráfico 5 demonstra os resultados 

obtidos: 

 

Gráfico 5 - Extração e armazenamento das informações realizado pelos bolsistas 

 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Como podemos observar o procedimento mais apontado pelos pesquisados para 

guardar as informações é o download dos documentos para armazenamento em pasta específica 

(100%), são mencionados ainda, a ação de salvar as referências no e-mail (55,6%), salvar os 

documentos em dispositivo portátil (44,4%), fazer a cópia (33,3%) e usar as próprias 

funcionalidade do sistema, ex. “Meu espaço” (11,1%). 

Todos esses mecanismos possuem a mesma finalidade: salvar as informações que 

serão úteis para uma situação específica. Em virtude das facilidades propiciadas pelas 

tecnologias de informação, claramente, o download se apresenta como a opção mais 
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convencional, pois, prontamente pode-se baixar um documento e ter acesso a ele a qualquer 

hora e local, sem a necessidade de vincular um dispositivo a alguma máquina e também estar 

conectado. Quanto ao uso das funcionalidades dos sistemas de informação, por exemplo, do 

Portal de Periódicos da Capes que oferece a função “Meu espaço” onde se pode guardar 

conteúdos de interesse encontrados no próprio portal, percebemos que é baixíssimo o índice de 

utilização. Acreditamos que isso se deve ao desconhecimento das potencialidades dessa 

ferramenta e também pelo fato de que não há a possibilidade de salvar os PDFs dos artigos, o 

que torna a opção de fazer o download do documento uma opção mais atrativa. Ademais, 

consideramos que não há adesão dos alunos de graduação a um uso recorrente dessa grande 

biblioteca virtual. 

Nesta perspectiva, os bolsistas de Iniciação Científica apresentam mais uma das 

faces da competência em informação assinalada por Bruce (2003), que se trata da experiência 

no controle de informações para o armazenamento de conteúdos pertinentes para uso futuro. 

À vista do que foi analisado nessa categoria e de acordo com o segundo padrão 

proposto pela ACRL (2000), que se refere ao acesso eficaz e eficiente à informação, podemos 

inferir que os bolsistas de Iniciação Científica possuem competência para construir e 

implementar estratégias de busca de modo eficiente pois, detectam palavras-chave para 

identificar e termos para descrever a informação necessária e constroem estratégias de busca 

usando operadores booleanos para a recuperação de informações, principalmente usam as 

expressões AND e OR. Além disso, manifestam serem competentes para refinar as estratégias 

de busca quando necessário, uma vez que, avaliam a qualidade, relevância e confiabilidade das 

fontes de informação recuperadas com a pesquisa para determinar se novos sistemas e métodos 

de investigação devem ser utilizados, ao identificar lacunas nas informações recuperadas 

revisam as estratégias de busca e, repetem a pesquisa fazendo uso das estratégias refinadas. Por 

último, demonstram possuir competência em informação para extrair, registrar e gerenciar as 

informações e suas fontes, visto que, selecionam o mais adequado método para extrair as 

informações necessárias, com isso, criam um sistema para organizar e registrar os conteúdos 

que são guardados para uso futuro. 

 

5.1.4 Avaliação da informação e incorporação da informação selecionada à base de 

conhecimento pessoal 

 

Essa categoria de análise pretendia investigar se os sujeitos da pesquisa eram 

competentes para avaliar a informação e suas fontes de maneira crítica e incorporar as 
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informações selecionadas à base de seus conhecimentos e sistemas de valores. Portanto, 

buscamos averiguar se os bolsistas são capazes de resumir as ideias principais extraídas das 

informações compiladas, além de articular e aplicar critérios iniciais para avaliar tanto a 

informação quanto suas fontes. 

Neste contexto, a primeira questão indagava-os acerca dos critérios utilizados para 

avaliar as fontes de informação recuperadas na busca. Os dados descritos no Quadro 14 revelam 

os parâmetros aplicados para verificar a confiabilidade das informações buscadas. 

 

Quadro 14 - Critérios para avaliar as informações recuperadas 

 

Critérios para 

avaliar as 

informações 

recuperadas 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Examina e compara 

informações de 

diversas fontes 

- 1 (11,1%) 2 (22,2%) 5 (55,5%) 1 (11,1%) 

Considera a 

atualização das 

informações 

- - 4 (44,4%) 2 (22,2%) 3 (33,3%) 

Considera autoria - 2 (22,2%) 1 (11,1%) 3 (33,3%) 3 (33,3%) 

Considera as 

referências 

bibliográficas 

- - 3 (33,3%) 3 (33,3%) 3 (33,3%) 

Considera a revisão 

por pares 
2 (22,2%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 4 (44,4%) - 

Considera a 

pertinência 
- 1 (11,1%) 1 (11,1%) 3 (33,3%) 4 (44,4%) 

Fonte: Quadro adaptado de Santos, J. (2015). Dados da pesquisa (2018). 

 

Por meio dos resultados apresentados acima percebemos que a maioria dos bolsistas 

(77,7%) frequentemente e sempre consideram a pertinência da informação recuperada como o 

principal critério para avaliar os conteúdos da busca. De maneira equivalente foram destacados 

ainda como fatores considerados no momento de se avaliar as informações, o uso frequente e 

sempre dos elementos de autoria (66,6%), consistência das referências bibliográficas (66,6%) 

e o exame e comparação de diversas fontes informacionais (66,6%). Além desses parâmetros, 
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o critério de atualização das informações é usado frequentemente e sempre por 55,5% dos 

pesquisados. Por fim, o elemento menos considerado pelos respondentes na avaliação das fontes 

recuperadas é a revisão por pares, visto que é aplicado frequentemente somente por 44,4% dos 

bolsistas. A nosso ver, pode ser que não haja um entendimento por parte dos bolsistas sobre o 

que seja exatamente a revisão por pares o que explicaria esse número. 

Tornou-se premente, meio a massa informacional disponível, avaliar a qualidade 

dos recursos recuperados em uma busca, posto que, em uma pesquisa simples podemos obter 

um grande volume de conteúdos significativos e não significativos que se confundem com 

facilidade. Assim, estabelecer critérios para avaliar essas informações com a finalidade de filtrar 

apenas aquelas relevantes que respondam à demanda da busca é uma tarefa fulcral, 

principalmente, para quem utiliza esses documentos na pesquisa científica. Comumente, os 

parâmetros mais aplicados são a identificação da responsabilidade, atualização e precisão das 

informações, revisão por pares, comparação das fontes similares e pertinência das informações. 

Estes critérios consideram se o autor tem propriedade para tratar do assunto, a data em que a 

informação foi coletada e disponibilizada, se as referências citadas podem ser conferidas, se a 

publicação passou por análise de diversos filtros, se as informações são exatas e se o documento 

agrega novas informações sobre o assunto. 

A competência em informação exige do estudante uma capacidade analítica para 

avaliar informações considerando-se a compreensão de seus aspectos constituintes. Varela 

(2006, p. 18), afirma que “[…] o simples acesso a informação não é mais suficiente. Buscam-

se, então, formas e processos que permitam filtrar toda essa informação – avaliação crítica, 

critérios de relevância, pertinência, interpretação, organização, etc.” Assim sendo, os bolsistas 

de Iniciação Científica demonstram possuir competência para avaliar as informações e suas 

fontes, visto que, aplicam critérios para tal, sendo o parâmetro pertinência da informação mais 

utilizado. 

A segunda questão da categoria visava identificar como os sujeitos da pesquisa 

resumiam as ideias principais extraídas das informações compiladas, essa ação possibilita o 

exercício da capacidade de síntese e permite uma maior compreensão de determinado assunto 

(Quadro 15).  
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Quadro 15 - Procedimento adotado para resumir as ideias principais das informações 

compiladas 

 

Procedimento 

adotado para 

resumir as ideias 

principais das 

informações 

compiladas 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Lê o texto e grifa as 

ideias centrais 
- - 1 (11,1%) 2 (22,2%) 6 (66,6%) 

Extrai os conceitos 

e elabora resumos 
1 (11,1%) - 4 (44,4%) 2 (22,2%) 2 (22,2%) 

Constrói mapas 

conceituais 
5 (55,5%) 2 (22,2%) 1 (11,1%) 1 (11,1%) - 

Constrói esquemas 

mentais 
6 (66,6%) 2 (22,2%) - 1 (11,1%) - 

Constrói diagramas 8 (88,8%) - - 1 (11,1%) - 

Identifica trechos 

que podem ser 

usados como 

citação e os 

sublinha 

- - 2 (22,2%) 1 (11,1%) 6 (66,6%) 

Fonte: Quadro adaptado de Santos, J. (2015). Dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados revelam que os métodos mais utilizados pelos respondentes para resumir 

as ideias principais dos textos compilados são frequentemente e sempre a leitura do texto e o 

grifo das ideias centrais (88,8%) e a identificação e marcação de trechos que podem ser usados 

como citação (77,7%). Os dois procedimentos são semelhantes, o que os difere é que, enquanto 

o segundo compreende uma leitura flutuante do conteúdo, o primeiro indica a realização de 

uma leitura mais profunda onde se assimila as concepções dos autores. É também apontado, 

como de uso frequente e sempre por 44,4% dos pesquisados a extração dos conceitos e 

elaboração de resumos. Acreditamos que a ação de produzir resumos auxilia no processo de 

compreensão dos textos e permite destacar as informações mais importantes encontradas no 

registro. 

Os métodos nunca e raramente utilizados pelos bolsistas são a construção de 

esquemas mentais (88,8%), construção de diagramas (88,8%) e, construção de mapas 
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conceituais (77,7%). Tais ferramentas servem para organizar e relacionar as informações, 

possibilitando a representação do conhecimento. O uso de mapas conceituais e mentais 

estimulam uma série de capacidades essenciais para o processo de ensino-aprendizagem, dentre 

os quais, indicamos a capacidade de aprender e reter o aprendizado, capacidade de investigação 

e construção de conhecimento (GALANTE, 2013). Na mesma perspectiva, os diagramas são 

úteis para organizar hierarquicamente as ligações entre conceitos, assim, possibilitam a 

ordenação de ideias que devem ser focalizadas para a solução de problemas (BELLUZZO, 

2006). 

Neste sentido, a competência em informação, como ressalta Belluzzo (2006), 

relaciona-se ao pensamento criativo, a priorização, estímulo e promoção do raciocínio por meio 

do processamento de informações que orienta à tomada de decisão acertada. A autora salienta 

ainda que, o uso de mapas conceituais estende-se ao contexto de desenvolvimento da Coinfo. 

Desse modo, os bolsistas de Iniciação Científica possuem competência para resumir as ideias 

principais das informações compiladas, visto que realizam a leitura do texto e grifam as ideias 

centrais, contudo, não fazem uso de métodos mais elaborados, como mapas conceituais, mentais 

e diagramas que demandam um nível de compreensão e de pensamento mais elevado para 

construção do novo. 

Diante do exposto e considerando-se o terceiro padrão proposto pela ACRL (2000) 

que sinaliza a avaliação da informação e de suas fontes de maneira crítica e incorporação das 

informações selecionadas à base pessoal de conhecimentos e valores, compreendemos que os 

bolsistas de Iniciação Científica possuem competência para resumir as ideias principais 

extraídas da informação compilada, visto que, leem o texto e selecionam as ideais principais, 

reformulam conceitos com suas próprias palavras e selecionam dados com precisão e, 

identificam trechos que podem ser usados como citação. Os bolsistas apresentam ainda 

competência para articular e aplicar critérios iniciais para avaliar tanto a informação quanto 

suas fontes, pois, examinam e comparam informações de diversas fontes a fim de avaliar a 

confiabilidade, validade, precisão, autoridade e ponto de vista. No entanto, não utilizam mapas 

conceituais, mapas mentais e diagramas que são considerados métodos mais articulados.  

 

5.1.5 Uso eficiente da informação 

 

O único questionamento dessa categoria tratou de verificar como os bolsistas de 

Iniciação Científica realizam a síntese das ideias principais de um autor para construir novos 

conceitos. O quadro 16 apresenta as ações tomadas pelos sujeitos da pesquisa nesse quesito: 
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Quadro 16 - Síntese das ideias principais para construção de novas percepções 

 

Como é realizada a 

síntese das ideias 

principais de um 

autor para 

construção de novos 

entendimentos 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Relaciona as novas 

informações ao 

corpo de 

conhecimento que já 

possui para criar seu 

próprio conceito 

- 1 (11,1%) 2 (22,2%) 5 (55,5%) 1 (11,1%) 

Geralmente sente 

que necessita de 

novas informações 

para construir um 

entendimento mais 

completo sobre o 

assunto 

- - 3 (33,3%) 3 (33,3%) 3 (33,3%) 

Formula sua própria 

percepção sobre o 

tema baseado em 

tudo o que estudou 

- 1 (11,1%) 1 (11,1%) 5 (55,5%) 2 (22,2%) 

Mobiliza 

conhecimentos 

prévios e 

habilidades 

agregando às novas 

informações para 

construir um 

conhecimento novo 

- 1 (11,1%) 1 (11,1%) 3 (33,3%) 4 (44,4%) 

Fonte: Quadro adaptado de Santos, J. (2015). Dados da pesquisa (2018). 

 

Os pesquisados declaram que para sintetizar a informação visando à construção de 

novos entendimentos, frequentemente e sempre formulam sua própria percepção sobre o tema 

baseado em tudo o que estudaram (77,7%) e mobilizam conhecimentos prévios e habilidades 

agregando-os às novas informações obtidas (77,7%). Essas atitudes presumem uma 

apropriação da informação, onde um corpo de conhecimentos é apreendido através de um 
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processo reflexivo de significação e ressignificação que resultam no surgimento de novos 

conhecimentos. 

Os resultados ainda evidenciam que 66,6% dos respondentes frequentemente e 

sempre relacionam as novas informações ao corpo de conhecimentos que possuem para criar 

um conceito particular. Além disso, os dados revelam que 66,6% dos pesquisados 

frequentemente e sempre sentem que necessitam de novas informações para construir um 

entendimento mais completo sobre o assunto. Curiosamente, ao passo que os sujeitos da 

pesquisa mobilizam os diferentes conhecimentos e os integram em favor da produção de um 

conhecimento novo, afirmam que sentem a necessidade de novas informações para gerar um 

entendimento mais íntegro.        

Desse modo, percebemos que os pesquisados apresentam competências para 

sintetizar e criar conhecimento. Conforme Ottonicar, Silva e Belluzzo (2018), pessoas que 

sabem se apropriar da informação, construir conhecimento e compartilhar saberes são capazes 

de atuar em um contexto democrático, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. 

Diante disso e conforme o quarto padrão proposto pela ACRL (2000), que consiste 

no uso eficiente da informação para cumprir um propósito específico, inferimos que os bolsistas 

de Iniciação Científica demonstram serem capazes de aplicar informações prévias e novas a 

criação de um produto ou conhecimento, uma vez que integram a informação nova e anterior 

de forma que apoie os propósitos do produto ou desempenho.   

 

5.1.6 Ética no acesso e uso de informações 

 

Essa categoria de análise buscou investigar se os bolsistas compreendem as 

questões econômicas, legais e sociais em torno do uso de informação na perspectiva de uma 

usabilidade ética e legal. No trabalho de pesquisa científica, é necessário entender todos esses 

aspectos em razão da produção de conhecimentos íntegros e verossímeis.  

Consideramos pertinente perguntar aos pesquisados se eles são capazes de 

identificar e analisar os documentos que são de acesso livre e os que têm acesso pago. Conforme 

o Gráfico 6, a maioria reconhece esses documentos; no entanto, boa parte dos respondentes não 

sabe fazer essa distinção. 
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Gráfico 6 - Reconhecimento de documentos de acesso livre e de acesso pago 

 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

A disponibilização de publicações científicas na rede internet sem barreiras de 

acesso, onde os usuários podem sem restrição ler, copiar, imprimir, distribuir e exibir 

publicamente esses documentos, caracteriza o acesso aberto a resultados de investigação 

científica. O que se impõe como ressalva de reprodução ou distribuição é a questão de se 

respeitar os direitos autorais, ou seja, deve-se manter a integridade do trabalho do autor e 

devidamente reconhecê-lo e citá-lo (BJÖRK, 2004). De maneira oposta, o acesso fechado ou 

pago limita o acesso a essas publicações científicas possibilitando somente que os usuários que 

possuem assinaturas das revistas ou aqueles que aceitam pagar pelo download tenham como 

adquirir esses conteúdos.    

Neste sentido, a maior parte dos bolsistas demonstra saber identificar os 

documentos que são de acesso livre e os de acesso pago, portanto, mediante o reconhecimento 

das fontes de informação disponíveis para amplo e irrestrito acesso são capazes de usar de modo 

correto e ético as informações para resolver problemas e tomar decisões. O questionamento 

seguinte buscou averiguar se e como os sujeitos da pesquisa atribuem os devidos créditos aos 

autores citados no trabalho de pesquisa no momento da comunicação ou apresentação dos 

resultados obtidos (Quadro 17). 
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Quadro 17 - Referenciando os autores na ocasião da apresentação do trabalho 

 

Como é feita as 

referências aos 

autores citados na 

ocasião da 

apresentação do 

trabalho 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Apresenta uma 

reflexão própria 

sobre a temática, 

salientando que foi 

embasado em 

determinados 

autores 

1 (11,1%) 1 (11,1%) 1 (11,1% 4 (44,4%) 2 (22,2%) 

Utiliza conceitos de 

diversos autores 

referenciando-os. 

Apresenta essas 

definições em 

citação indireta 

- - 5 (55,5%) 2 (22,2%) 2 (22,2%) 

Utiliza conceitos de 

diversos autores 

referenciando-os. 

Apresenta essas 

definições em 

citação direta 

- 1 (11,1%) 3 (33,3%) 3 (33,3%) 2 (22,2%) 

Utiliza conceitos de 

diversos autores 

referenciando-os. 

Apresenta essas 

definições em 

citações indireta e 

direta 

- 1 (11,1%) 2 (22,2%) 4 (44,4%) 2 (22,2%) 

Apresenta somente 

suas opiniões 
7 (77,7%) 2 (22,2%) - - - 

Fonte: Quadro adaptado de Santos, J. (2015). Dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados coletados evidenciam que 66,6% dos pesquisados frequentemente e 

sempre apresentam uma reflexão própria sobre a temática do estudo salientando que são 

embasadas em determinados autores e utilizam conceitos de diversos autores em citações 

diretas e indiretas referenciando-os. Esses mecanismos utilizados para reconhecer e indicar as 
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definições mais significativas do trabalho respeitando o direito autoral ao referenciar a autoria, 

são os mais utilizados pelos bolsistas na ocasião de apresentação dos resultados da pesquisa 

desenvolvida. 

Ademais, 55,5% dos pesquisados ainda declaram que às vezes fazem somente o uso 

de citações diretas, enquanto que o mesmo percentual de bolsistas afirmam que frequentemente 

e sempre fazem uso de citações indiretas na comunicação dos trabalhos. Todos os sujeitos da 

pesquisa apontaram que nunca e raramente apresentam somente suas opiniões (100%). Isso 

revela que os respondentes identificam a necessidade de fundamentar tudo o que foi produzido 

no estudo, a fim de, certificar que os resultados são comprovados cientificamente a partir de 

análises apoiado em referencial teórico. 

Inferimos que os bolsistas de Iniciação Científica compreendem como usar 

adequadamente as informações na ocasião da comunicação dos resultados da pesquisa, visto 

que, demonstram responsabilidade para utilizar as informações compiladas no trabalho 

desenvolvido na pesquisa. 

Por fim, a última pergunta do questionário visava identificar se os pesquisados 

tinham conhecimento sobre direitos autorais. Desse modo, pedimos que assinalassem dentre as 

alternativas dadas àquelas que apresentavam situações de plágio. No gráfico 7 observamos que 

os sujeitos da pesquisa compreendem o que seja o plágio e sabem formas de preveni-lo. 

 

Gráfico 7 - Identificando plágio 

 

 
Fonte: Dados de pesquisa (2018). 

 

Todos os bolsistas (100%) entendem que são situações de plágio parafrasear as 

ideias de outrem sem referenciá-lo e utilizar frases, sentenças e trechos de autores de forma 

literal como se fosse seus. Esse resultado demonstra que os pesquisados respeitam o direito do 

autor no que concerne ao uso de suas publicações sabendo devidamente como identificá-los e 
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credenciá-los. Mediante o domínio de Competências em Informação, o sujeito consegue evitar 

o plágio, uma vez que possui consciência da necessidade de usar eticamente as informações na 

produção científica. Assim, entendemos que os bolsistas de IC sabem comunicar de forma 

responsável, ética e legal as informações que compõem seu trabalho de pesquisa, o que garante 

qualidade ao mesmo. 

Perante o exposto e de acordo com o padrão 5 proposto pela ACRL (2000), que se 

refere à compreensão de temas econômicos, legais e sociais em torno do uso da informação, 

compreendemos que os bolsistas de Iniciação Científica possuem competência para entender 

os aspectos éticos, legais e socioeconômicos em torno da informação e das tecnologias de 

informação, uma vez que identificam questões relacionadas ao acesso livre versus o acesso 

restrito ou pago. Possuem, ainda, competência para seguir leis, regulamentos e políticas 

institucionais relacionadas ao acesso e uso dos recursos de informação, visto que preservam a 

integridade dos recursos de informação e demonstram uma compreensão do que constitui plágio 

e não apresenta trabalho atribuível a outros como seu. Além disso, possuem competência para 

reconhecer e identificar adequadamente fontes e informações utilizadas no estudo na ocasião 

da comunicação do produto ou desempenho, posto que sabem fazer citações. 

Ao relacionarmos os conceitos de competência em informação ao âmbito da 

pesquisa científica, buscamos evidenciar a relevância dos bolsistas de Iniciação Científica 

dominarem ou desenvolverem competências que os auxiliem a interagir de modo potencial com 

a informação visando a uma melhor atuação e desempenho na pesquisa. Assim, destacamos a 

Coinfo como um elemento determinante nos processos investigativos, do mesmo modo como 

é o domínio dos métodos e técnicas da ciência.       

Em termos de uma avaliação geral dos dados coletados, podemos inferir que os 

bolsistas de Iniciação Científica, sujeitos da pesquisa, possuem competências em informação 

para buscar, acessar, avaliar e usar a informação de modo que podem atuar eficientemente na 

pesquisa, colaborando na construção do conhecimento científico que refletem individualmente 

e coletivamente.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Nessa investigação buscamos refletir acerca da competência em informação e sua 

relação com a pesquisa científica. Assim sendo, tivemos como escopo analisar as Coinfo dos 

bolsistas de Iniciação Científica no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (Pibic) nas atividades de pesquisa. Deste modo, em nosso referencial teórico 

apresentamos os conceitos e as abordagens de diferentes autores sobre a Coinfo, os quais 

evidenciam-na como um conjunto de conhecimentos, habilidades informacionais e atitudes que, 

mobilizados em um contexto de aprendizagem, propiciam a resolução de problemas e tomadas 

de decisão. Assim, o sujeito competente em informação possui uma maior capacidade para 

interagir com o universo informacional e usufruir dele de modo consciente e ético. Neste 

sentido, procuramos concatenar a Coinfo ao contexto da Iniciação Científica, salientando a 

necessidade de usar as informações de modo eficaz na construção do conhecimento.  

Abordamos ainda na revisão de literatura, a pesquisa científica na perspectiva do 

programa Pibic, o relacionamento entre universidade e a pesquisa científica e, por fim, o 

funcionamento do Pibic na Universidade Federal do Ceará (UFC). Esse levantamento 

possibilitou-nos maior compreensão sobre a importância da pesquisa científica na sociedade, 

uma vez que o conhecimento produzido gera resultados benéficos que atingem a coletividade e 

também sua relevância no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes que estão inseridos 

em projetos de IC. As temáticas discutidas nesta investigação forneceram subsídios para a 

realização da análise dos dados coletados.  

Consideramos que os objetivos traçados neste estudo foram alcançados, tendo em 

vista que, em relação ao primeiro objetivo “a) Identificar as Competências em Informação 

necessárias para o discente atuar como bolsista de iniciação científica Pibic/UFC”, a partir do 

questionário aplicado aos professores orientadores pudemos identificar essas competências. As 

Coinfo mais citadas pelos docentes foram: identificar variedade de tipos e formatos de fontes 

potenciais de informação, sintetizar ideias principais para construir novos conceitos e entender 

os aspectos éticos, legais e socioeconômicos em torno da informação e das tecnologias de 

informação. Inferimos que essas competências são vistas pelos orientadores como basilares ao 

processo de pesquisa científica, uma vez que se referem ao reconhecimento de fontes de 

informação que oportunizam maior facilidade na busca, além do uso correto da informação. 

Quanto ao segundo objetivo que se configura em “b) Investigar quais Competências 

em Informação os bolsistas detêm e quais precisam desenvolver para atuar em pesquisa do 

Pibic”, verificamos que os pesquisados, conforme padrões da ACRL, possuem competência 
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para delinear a natureza e o alcance da informação necessária, embora não participem com 

frequência de discussões em sala de aula, procurando responder sua necessidade informacional, 

e não ampliam o processo de busca de informação para além dos recursos locais, assim como 

não se empenham em desenvolver alguma habilidade para acessar a informação que não está a 

seu alcance. Podemos inferir que os pesquisados demonstram também possuir competência 

para acessar eficaz e eficientemente a informação, avaliar a informação e suas fontes de maneira 

crítica incorporando as informações selecionadas à base pessoal de conhecimentos e valores, 

apesar de não utilizarem mapas conceituais, mapas mentais ou diagramas para relacionar as 

informações, objetivando facilitar o processo de construção do conhecimento. Ademais, os 

bolsistas possuem competência para usar a informação eficientemente para cumprir um 

propósito específico e compreendem os temas econômicos, legais e sociais em torno do uso da 

informação. De modo geral, verificamos que os bolsistas participantes da pesquisa demonstram 

possuir as competências em informação delineadas pela ACRL, ainda que não tenham 

correspondido a alguns resultados esperados como os aqui descritos. 

O terceiro e último objetivo, que consiste em “c) Analisar como a Coinfo beneficia 

a execução das ações relacionadas à pesquisa e como a ausência dessas competências podem 

causar dificuldades”, foi respondido no decorrer da análise e discussão dos dados apresentados 

na seção anterior, onde destacamos que o bolsista que domina competências em informação é 

capaz de desempenhar as ações de pesquisa bibliográfica, leitura de textos, produção de artigos 

e relatórios sem grandes empecilhos, uma vez que identifica fontes de informação confiáveis, 

possui criticidade para compreender de maneira mais abrangente as informações, determina 

estratégias para sintetizar as informações e produzir conhecimento a partir disso etc. 

Salientamos que, embora tenhamos enviado por três vezes o formulário para os 

professores por e-mail solicitando a colaboração com o estudo, obtivemos pouca adesão. 

Compreendemos que o pequeno número de respondentes não representa de maneira fidedigna 

a população pesquisada. Portanto, consideramos que há a necessidade de investigações 

aprofundadas nesse contexto, haja vista que a Coinfo é um elemento necessário para o bolsista 

adquirir a fluência científica e bem desempenhar as atividades de IC. 

Como proposta deste estudo, sugerimos à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação (PRPPG) a criação de um evento que oportunize aos alunos inseridos em programas 

de Iniciação Científica uma experiência de capacitação que visa o desenvolvimento de 

competências em informação. Com isso, os bolsistas estariam mais preparados para buscar, 

acessar e usar informações no âmbito das atividades que realizam na pesquisa. A PRPPG 

poderia contar com a parceria da Biblioteca Universitária (BU), que ficaria responsável pelo 
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processo de formação, promovendo os treinamentos em base de dados, referências e citações, 

normalização de trabalhos acadêmico, e oportunizando o uso de novos métodos para a 

construção do conhecimento, a exemplo de mapas conceituais e diagramas. Salientamos que 

essas ações já são promovidas pela Comissão de Educação de Usuários da BU, a PRPPG 

poderia assegurar a participação dos bolsistas nessa capacitação por meio do edital. 

Enfim, observamos que os bolsistas de Iniciação Científica possuem as 

competências necessárias para atuar nas atividades de pesquisa, o que lhes permite agir com 

pertinência e pró-ativamente para tomar decisões e solucionar problemas a partir da 

mobilização de conhecimentos e habilidades informacionais. Compreendemos que as 

competências em informação influenciam positivamente nas atividades de pesquisa e ainda 

refletem na boa atuação acadêmica dos estudantes. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO COM PROFESSORES 

 

Departamento 
 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Atua há muito tempo como orientador de Projetos de Iniciação Científica? Em média, 

quantos anos? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Quais indicadores de Competência em Informação estão voltados para a atuação dos 

bolsistas de Iniciação Científica? Responda apenas com as numerações dos indicadores que 

constam na tabela. Exemplo: indicador 1.1 e 1.2. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Quais as competências em informação, que não estão assinaladas no quadro, em sua 

concepção são imprescindíveis aos bolsistas de Iniciação Científica? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

De que forma a ausência dessas competências nos bolsistas de Iniciação Científica pode 

prejudicar o andamento das pesquisas Pibic? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO COM BOLSISTAS DE IC 

 

Curso: 

___________________________________________________________________________ 

 

Há quanto tempo é Bolsista de Iniciação Científica? 

___________________________________________________________________________ 

 

Modalidade de bolsa: 

(    ) Remunerado           (    ) Voluntário 

 

1) Quais atividades você desempenha como bolsista de Iniciação Científica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2) Quais as maiores dificuldades que você enfrenta em relação ao acesso e uso de informações 

ao desenvolver as atividades da pesquisa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Você necessita de uma informação para desenvolver determinada atividade, então:  

 
 

Nunca Raramente Às 

vezes 

Frequentemente Sempre 

Consulta um bibliotecário (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Consulta um professor (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Participa de discussões de classe (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Explora diversas fontes de 

informação (ex. Livros, artigos 

científicos,bases de dados) para se 

familiarizar com o assunto de 

pesquisa 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Identifica palavras-chave e termos 

para descrever a informação 

necessária 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

4) Identifique qual opção abaixo apresenta pelo menos uma fonte de informação que NÃO é 

produzida formalmente: 

 

(    ) Artigos científicos, livros, obras de referência. 

(    ) Capítulos de livros, dissertações, correspondências trocadas em contatos interpessoais 

(    ) Teses, anais de eventos, documentos de repositórios institucionais. 
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5) Você precisa elaborar um texto sobre uma personalidade do campo científico em sua área de 

estudo. Então, você resolveu usar somente fontes primárias de informação (apresentam 

informações na sua forma original, reportam descobertas ou compartilham novas informações, 

ex. relatórios, leis). Assim, qual das fontes abaixo NÃO poderia ser utilizada por ser uma fonte 

de informação secundária (interpretações de fontes primárias, ex.: bibliografia, enciclopédia): 

 

(    ) Discursos 

(    ) Diários 

(    ) Autobiografias 

(    ) Artigos de revisão 

 

6) Quando a informação necessária não está disponível a seu alcance, você: 

 
 

Nunca Raramente Às 

vezes 

Frequentemente Sempre 

Amplia o processo de busca para 

além dos recursos locais, por 

exemplo solicita o empréstimo em 

outra biblioteca 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Considera a possibilidade de usar 

um idioma 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Considera a possibilidade de 

desenvolver uma habilidade, por 

exemplo habilidade para uso de 

ferramentas interativas 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

7) Com que frequência você utiliza as fontes de informação descritas abaixo para satisfazer uma 

necessidade de informação?  
 

Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Biblioteca física (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Biblioteca digital (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Google (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Blogs (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Portal de periódicos (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Base de dados (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Livros (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

TCC, Dissertações, Teses (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Revistas Científicas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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Repositórios Institucionais (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Wikipédia (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Anais de Eventos (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Revistas de Âmbito Geral (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

8) Ao realizar pesquisas em bases de dados (ex. portal da capes) e catálogos de bibliotecas, 

você usa:  

 
 

Nunca Raramente Às 

vezes 

Frequentemente Sempre 

Aspas para especificar a 

informação que pretende 

encontrar 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Expressão AND (E) para juntar 

dois termos de buscadas 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Expressão OR (OU) para 

encontrar um ou outro termo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Expressão NOT (NÃO) para 

excluir um dos termos da buscada 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Somente as palavras do assunto 

exatamente como foram dadas 

para localizar as informações 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

9) Quais das fontes de informação a seguir você considera confiável para desenvolver um 

trabalho de pesquisa? Assinale quantas alternativas considerar necessário. 

 

(    ) Bibliografias indicadas ao final de livros 

(    ) Fontes recuperadas na internet 

(    ) Fontes recomendadas por professores 

(    ) Fontes recomendadas por bibliotecários 

(    ) Fontes recuperadas em bases de dados 

(    ) Informações disponíveis em Blogs 
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10) Quando realiza a busca por informação e obtém os resultados, você: 

 
Nunca Raramente Às 

vezes 

Frequentemente Sempre 

Seleciona os artigos mais 

recentes 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Verifica as palavras-chave e 

resumos 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Lê os documentos recuperados (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

11) Quando realiza a busca por informação, obtém os resultados e estes não correspondem a 

informação que esperava, você: 
 

Nunca Raramente Às 

vezes 

Frequentemente Sempre 

Realiza a busca por informação em 

uma nova plataforma usando as 

mesmas estratégias de pesquisa, 

ex. Aspas para especificar a 

informação que deseja encontrar 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Determina novas estratégias de 

pesquisa e as efetua na mesma 

plataforma ou sistema 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Determina novas estratégias de 

pesquisa e as efetua em outra 

plataforma ou sistema 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Revisa a questão ou tópico de 

pesquisa para verificar a 

possibilidade de reformulação 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

12) Ao realizar a busca por informação e recuperar documentos relevantes para o seu trabalho, 

quais os procedimentos que adota para guardar essas fontes para uso futuro? Assinale quantas 

alternativas considerar necessário. 

(    ) Cópia 

(    ) Salva as referências no e-mail 

(    ) Faz download dos documentos e os guardar em uma pasta específica para essa finalidade 

(    ) Salva em um dispositivo portátil 

(    ) Usa as próprias funcionalidades do sistema, ex. Guardar numa pasta no “Meu Espaço” 
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13) Dos critérios de avaliação de informações recuperadas em uma busca apresentadas abaixo, 

com que frequência, você: 
 

Nunca Raramente Às 

vezes 

Frequentemente Sempre 

Examina e compara informações 

de diversas fontes 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Considera a atualização da 

informação 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Considera autoria (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Considera referências 

bibliográficas 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Considera a revisão por pares (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Considera a Pertinência (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

14) Ao resumir as ideias principais extraídas do conjunto de informações compiladas, você:  
 

Nunca Raramente Às 

vezes 

Frequentemente Sempre 

Lê o texto e grifa as ideias 

centrais 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Extrai os conceitos e elabora 

resumos 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Constrói mapas conceituais (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Constrói esquemas mentais (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Constrói diagramas (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Identifica trechos que podem ser 

usados como citação e os 

sublinha 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

15) Ao sintetizar as ideias principais de um autor para construir sua própria concepção sobre 

determinada temática, você: 
 

Nunca Raramente Às 

vezes 

Frequentemente Sempre 

Relaciona as novas informações 

ao corpo de conhecimento que já 

possui para criar seu próprio 

conceito 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Geralmente sente que necessita de 

novas informações para construir 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 
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um entendimento mais completo 

sobre o assunto 

Formula sua própria percepção 

sobre o tema baseado em tudo o 

que estudou 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Mobiliza conhecimentos prévios e 

habilidades agregando as novas 

informações para construir 

conhecimento novo 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

16) Você identifica e analisa os documentos que são de acesso livre e os que têm acesso pago? 

(    ) Sim        (    ) Não  

 

17) Na ocasião em que é preciso comunicar ou apresentar o produto e/ou resultado da pesquisa, 

como você normalmente elabora a apresentação, tendo em vista a necessidade de mencionar os 

autores que embasaram o estudo? 
 

Nunca Raramente Às 

vezes 

Frequentemente Sempre 

Apresenta uma reflexão própria 

sobre a temática, salientando que 

foi embasada em determinados 

autores 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Utiliza conceitos de diversos 

autores referenciando-os. 

Apresenta essas definições em 

citação indireta 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Utiliza conceitos de diversos 

autores referenciando-os. 

Apresenta essas definições em 

citação direta. 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Utiliza conceitos de diversos 

autores referenciando-os. 

Apresenta essas definições em 

citações diretas e indiretas 

(    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

Apresenta somente suas opiniões (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 

18) Ao se produzir um trabalho científico é muito importante conhecer do que se trata o plágio 

e as formas de preveni-lo. Assinale o tópico que apresenta uma situação de plágio. Assinale 

quantas alternativas considerar necessário. 

 

(    ) Parafrasear as ideias de outrem sem referenciá-lo 

(    ) Usar imagem, tabelas, gráficos citando a fonte 

(    ) Usar uma sentença de texto escrito por determinado autor, colocar aspas e referenciá-lo 

(    ) Utilizar frases, sentenças e trechos de autores de forma literal como se fosse seus 
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ANEXO A – INFORMATION LITERACY COMPETENCY 
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