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RESUMO 
 

     
Neste artigo objetiva-se evidenciar o comportamento informacional de crianças em          
vulnerabilidade social, na busca de informações para compor trabalhos e atividades escolares.            
Propõe ainda uma análise sobre o perfil do usuário neste processo a fim de obter informações                
na biblioteca, e como suas necessidades informacionais podem ser supridas. O local            
observado nesta iniciativa, foi a Biblioteca Interativa do Centro Educacional Marista Irmão            
Acácio, em Londrina-PR, onde são atendidas em contra turno escolar, crianças e adolescentes             
do ensino fundamental e médio em situação de vulnerabilidade social. Dentro deste contexto a              
importância do bibliotecário como mediador e potencial motivador da leitura, influencia           
diretamente nas escolhas das fontes informacionais utilizadas pelos educandos, no processo           
de busca às informações e na composição de trabalhos escolares propostos pelas escolas que              
os mesmos frequentam. Como resultado desta análise, observa-se o quão influenciador no            
comportamento informacional é o espaço e meio de convivência desses indivíduos. 
 

1 Discente de graduação em Biblioteconomia da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Email: tamiresokada08@gmail.com. 
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 ABSTRACT 

    
This article aims to highlight the information behaviour of children in social vulnerability, in              
the search for information to compose work and school activities. It also proposes an analysis 
of the user profile in this process in order to obtain information in the library, and how their                  
informational needs can be met. The site observed in this initiative was the Interactive Library               
of the Marista Irmão Acácio Educational Center, in Londrina-PR, where children and            
adolescents from elementary and high school in a situation of social vulnerability are             
attended. In this context, the importance of the librarian as a mediator and motivator of               
reading, directly influences the choices of the information sources used by the students, in the               
process of searching for information and in the composition of school assignments proposed             
by the schools that they attend. As a result of this analysis, we observe the following                
influencing behavior is the space and the means of coexistence of these individuals. 
 
Keywords: Children. Social Vulnerability. Library. Information behaviour. School activities. 
 
 
1 INTRODUÇÃO  

 

As comunidades periféricas enfrentam inúmeros desafios dentro da sociedade. Os          

primeiros estágios de vida como a infância e adolescência são potencialmente influenciadores            

e vulneráveis na formação de um indivíduo integrante de uma sociedade. Ainda que             

necessário para seu desenvolvimento, o contato com os adultos já tornam as crianças             

vulneráveis (SILVA; MESQUITA, 2006). 

Para que haja uma mudança significativa dentro deste contexto social que tende a             

diminuir e limitar o acesso a informação às classes sociais mais baixas, o incentivo à educação                

e leitura devem ser trabalhados de forma eficaz.  

 
Por muitos séculos a literatura foi voltada a uma pequena parcela da sociedade,             
aquela que, por fatores econômicos ou culturais, tinha maior acesso aos livros. A             
grande maioria era privada do acesso a obras literárias. Foram anos para que os              
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armários das bibliotecas fossem aos poucos destrancados para a difusão do que é             
bem cultural coletivo (LIMA, 2011, p.76). 
 

É necessário que o acesso à leitura, ultrapasse as barreiras para além das escolas.              

Segundo Bamberger (2005, p. 10) “o ato de ler é definido como um processo mental de vários                 

níveis, que muito contribui para o desenvolvimento do intelecto”. Sendo assim, colabora para             

um melhor desempenho em qualquer atividade intelectual, inclusive  atividades escolares. 

A construção deste artigo consiste inicialmente em elucidar as definições de           

comportamento informacional e vulnerabilidade social, para que o leitor se situe dentro do             

contexto abordado. Será feita uma breve apresentação do Centro Educacional Marista Irmão            

Acácio, suas missões e a Biblioteca Interativa. Serão discutidas as ações dos educandos na              

busca e uso da informação observando o papel do bibliotecário que se destaca como mediador               

de informação e leitura. Relata ainda habilidades que são desenvolvidas durante a construção             

de convivência com as crianças nesta situação, que vão além da formação formal do              

profissional. 

O objetivo geral consiste em analisar e refletir sobre o comportamento informacional            

de crianças, educandas do serviço de convivência, na busca de informações para atividades             

escolares. Para isso, é necessário que o comportamento dos usuários em questão, seja             

observado e além disso seja feita uma abordagem significativa e prazerosa em relação à busca               

das informações necessárias, visando suprir e orientar os educandos. 

O foco do estudo no comportamento desses indivíduos, traz reflexões para o            

aprimoramento de ferramentas de busca, e os desafios encontrados por ambas as partes,             

educando e bibliotecário, no processo de busca e uso da informação. 

 
2 O CENTRO EDUCACIONAL 
 

Localizado na zona norte de Londrina, o Centro Educacional pertencente a rede de             

solidariedade do grupo Marista, atende à aproximadamente 500 crianças e adolescentes no            

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, e também nos cursos de Ensino Médio              

Técnico Concomitante que oferece formações em artes circenses, teatro, informática e redes. 

Seus objetivos podem ser destacados como: 
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● Contribuir para a formação pessoal e social de crianças e adolescentes, suas famílias e              

comunidade; 

● Proporcionar integração através de atividades socioeducativas, contemplando as       

dimensões pedagógica, social e espiritual; 

● Busca do protagonismo que possibilite a transformação da realidade onde os          

envolvidos estão inseridos de maneira crítica e consciente. 

Guiado pelos princípios do fundador Marcelino Champagnat, o Centro segue a Missão            

segundo o grupo Marista (2017) que consiste em: 

“Formar cidadãos éticos, justos e solidários para a transformação da sociedade, por            

meio de processos educacionais fundamentados nos valores do Evangelho, do jeito Marista”. 

     

2.1 A BIBLIOTECA INTERATIVA 

 

O acesso à cultura, literatura, teatro e artes em geral, promove o desenvolvimento             

intelectual de crianças e adolescentes se tornando um forte aliado na construção de novas              

perspectivas. 

A Biblioteca Interativa do Centro Educacional Marista Irmão Acácio em Londrina-PR,           

é o local do atual estudo, e busca de forma lúdica e com o apoio de diversas atividades                  

complementares o incentivo à leitura. Atua também, no auxílio ao letramento, promovendo o             

acesso e orientação aos educandos em parceria com outros educadores, sendo estes desde a              

área pedagógica até a social. 

Segundo a Rede Marista de Solidariedade (2014, p. 19) o objetivo da Biblioteca             

Interativa é 
[...] Desenvolver com crianças, jovens e adultos ações sistematizadas de promoção           
da leitura, mediante acesso aos diversos gêneros literários. Espera-se, com esse           
trabalho, contribuir na formação de leitores autônomos, críticos e reflexivos,          
ampliando a visão de mundo e o repertório de ideias que auxiliem na capacidade de               
expressão verbal e escrita dessas pessoas. 

 

Desenvolve ainda vários projetos que visam a interação entre educadores e educandos            

de forma a estreitar os relacionamentos e promover o fortalecimento de vínculo. 
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3 VULNERABILIDADE SOCIAL 

Para compreender melhor o contexto social em que os usuários, público alvo deste             

estudo se encontram, é fundamental que haja uma reflexão sobre o significado de             

vulnerabilidade social. 

Vulnerabilidade é um termo que tem se tornado comum nos últimos tempos, e tem              

sido empregado em diversas áreas de estudo, nos remetendo ao estado de fragilidade, um              

grupo ou indivíduo que estão desprotegidos, que corre riscos. 

Não há como ignorar os fatores de desigualdade socioeconômica quando se trata de             

vulnerabilidade, contudo, não se pode atribuir sua total relevância apenas a este contexto,             

visto que os riscos não são construções sociais, a percepção e abordagem é determinante para               

a construção de novos horizontes. “Os termos marginalidade e exclusão social, foram            

predominantes até os anos 90, trazendo noções sobre ruptura de vínculos sociais e negação              

dos direitos sociais estabelecidos” (CANÇADO, 2014). A vulnerabilidade compreende fatores          

de várias dimensões tornando o indivíduo ou grupo mais suscetível aos riscos e contingências. 

O Ministério do Trabalho e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos            

Socioeconômicos, utilizam a definição proposta pelo Programa Nacional de Assistência de           

2004, que define vulnerabilidade como “situações de precariedade do trabalho, fragilidade dos            

suportes de proximidade, delimitada no contexto familiar. Que é medida pela combinação de             

atributos, como renda per capita, tamanho, tipo, chefia e composição da família, entre outros,              

dimensionado através de consulta domiciliar ampla”, Cançado (2014). 

É fato que o acesso limitado ao bem comum (saúde, educação, segurança e cultura) de               

qualidade, implica na limitação de oportunidades que um indivíduo pode alcançar. Não            

somente o Brasil mas o mundo todo enfrenta um desafio que vai além da carência de estrutura                 

nessas áreas, envolve interesses sociopolíticos e condena milhares de cidadãos, dentre eles            

crianças e adolescentes. 

As crianças dentro deste contexto em especial, perdem seu espaço na sociedade            

quando tidas como “invisíveis”, seja trabalhando informalmente para ajudar a família, seja em             

uma situação mais delicada como o tráfico. Sujeitos que não terão seus direitos garantidos e               
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que são ainda mais vulneráveis às situações cotidianas se comparados à um adulto. Segundo              

Sierra e Mesquita (2006, p. 152) pode-se destacar como fatores de vulnerabilidade social na              

infância e adolescência: 

 
1. Riscos relacionados à dinâmica familiar: Vícios, conflitos entre os pais quais a            

criança presencia, abusos; 
2. Lugar de moradia: Precariedades, falta de instituições, serviços públicos e lazer,           

proximidade ao tráfico e crime; 
3. Forma de repressão policial; 
4. Precariedade e falta ao acesso de atendimento à saúde; 
5. Exploração ao trabalho infantil, muitas vezes pela própria família; 
6. Exploração sexual; 
7. Comportamento pessoal: A própria criança desenvolve uma personalidade que         

geralmente é influenciada pelo meio de convívio e experiência diárias, que faz            
com que se tornem mais suscetíveis ao envolvimento com drogas, à           
criminalidade e sexualidade precoce. 

 

 

Conflitos provenientes do ambiente de convivência são determinantes quanto à percepção de            

mundo que a criança constrói. Ainda que haja acesso à educação, saúde, entre outros              

elementos essenciais ao bem estar dessas crianças, é necessário que seja realizado um trabalho              

minucioso que busque aprofundar os conhecimentos em relação às causas de tais fragilidades             

e suas possíveis formas de combate. 

 

4 O COMPORTAMENTO INFORMACIONAL 

 

O significado de informação segundo Bueno (2007), é tido como o ato ou efeito de                

informar-se, uma notícia, conhecimento, ciência. 

Dentro da ciência da informação, o termo comportamento informacional é muito           

comum e utilizado, uma tradução da versão americana de information behavior que surgiu             

nos Estados Unidos há aproximadamente 20 anos. Com o intuito de compreender melhor as              

ações do usuário na busca de uma informação, quer seja de forma ativa ou passiva. 

Para compreender melhor os conceitos que abrange o comportamento informacional, é           

necessário que se tenha noção do significado de estudo de usuários. Que para tanto investiga e                
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procura caracterizar as lacunas informacionais de um sujeito, se atentando aos seus hábitos             

dentro de um sistema de informação. A partir daí, o desenvolvimento deste estudo se              

transforma, voltando o foco não somente aos aspectos tradicionais de uso, necessidade e             

busca, mas observando também as características individuais ou em grupo em relação à             

informação, dando espaço e aumentando ao interesse à estudos mais completos envolvendo o             

usuário, surgindo assim o comportamento informacional. 

A definição de Wilson (1999, p. 249) para comportamento informacional se destaca            

como “atividades que uma pessoa se dedica quando está identificando suas necessidades de             

informação, procurando por quais caminhos sejam essas informações e transferindo essa           

informação”. No geral são abordados além das já mencionadas (necessidade, uso e busca da              

informação), aspectos como fatores influentes no comportamento informacional e fluxo e           

transferências de informações entre os indivíduos. Deste modo foram criados alguns modelos            

de comportamento informacional que os diferem entre si, possuindo cada qual características            

específicas, objetivando compreender melhor tais comportamentos. 

Um modelo que pode ser citado é o de Kuhlthau, onde a busca de informação é tida                 

como um processo de construção envolvendo as experiências de vida, sentimentos,           

pensamentos e atitudes. Representado pela, iniciação, seleção, exploração, formulação, coleta          

e apresentação. Segundo Kuhlthau (2004) 

 
Os sintomas afetivos de incerteza, confusão e frustração estão associados a           
pensamentos vagos e pouco claros sobre um tópico ou pergunta. Como os estados de              
conhecimento tendem a mudar com pensamentos mais claramente focados, uma          
mudança paralela ocorre e sentimentos de confiança aumentam. Incerteza devido a           
uma falta de compreensão, uma lacuna de significado, ou uma construção limitada            
inicia o processo de busca por informação. 

 

Vários outros modelos buscam analisar o comportamento informacional visando o          

desenvolvimento e otimização quanto às ferramentas e recursos que podem ser utilizados a             

fim de sanar as necessidades dos usuários, cada modelo com suas características e             

complexidades distintas, no entanto com um objetivo incomum. 

___________________________________________________ 
Anais do XLI ENEBD  

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 
Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro - RJ 

22 a 28 de julho de 2018 
7 



 
Para uma reflexão mais próximas às necessidades dos educandos observados, foi           

utilizado o modelo de Kuhlthau.  

 

4.1 OS USUÁRIOS NA BIBLIOTECA INTERATIVA 

 

Diante do contexto apresentado, o perfil dos usuários que frequentam a Biblioteca            

Interativa pode ser entendido como “delicado”. Com o foco apenas em crianças até os 12 anos                

de idade, este estudo objetivou discutir as ações que são exercidas durante o processo de               

busca e uso da informação. Neste caso, a busca por informações para compor trabalhos              

escolares foi analisada, visando compreender melhor os usuários e suas necessidades.           

Segundo Kuhlthau (2009, p.186) 

 
Por volta dos dez anos, os alunos usam os materiais da biblioteca para pesquisarem e               
produzirem textos sobre tópicos dos conteúdos curriculares. Precisam ter uma          
compreensão clara de como agir. Além da habilidade de localizar informação sobre            
um tópico, necessitam ter habilidade de combinar informação de várias fontes, em            
um texto coerente. Esta não é uma tarefa fácil. 

 

 

Examinando todos os desafios já discutidos em relação às vulnerabilidades sociais           

enfrentadas pelos educandos em questão, a dificuldade em executar tarefas como por exemplo             

identificar o tema do trabalho é potencializada. Muitas vezes a criança não possui habilidades              

intelectuais suficientemente desenvolvidas e a interpretação do enunciado fica comprometida.          

Deste modo fica claro que são inúmeras, as razões que diferenciam o comportamento desses              

usuários, compreendendo-se que 

 
O objetivo declarado é caracterizar as mudanças progressivas que acontecem no           
processo de busca da informação pelos usuários, incluindo: contexto situacional do           
usuário; problemas do usuário na busca da informação; redução de incerteza; estados            
cognitivos e afetivos de usuários quanto a sucessivas buscas, e por conseguinte nas             
suas questões de estilos cognitivos (BEAULIEU, 2003, p. 245, tradução nossa). 
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As experiências anteriores de cada um acabam por determinar a construção de novos             

saberes. Para Gasque (2008, p.153) 

 
No processo de aprendizagem, quando os seres humanos se deparam com um            
problema, inicialmente buscam uma experiência análoga para se orientar e facilitar a            
aquisição do novo conhecimento. Este, por sua vez, inicia-se a partir das            
experiências passadas armazenadas na memória que oferece conhecimentos úteis, de          
onde se originam as idéias. 

 

 

A partir deste raciocínio, verifica-se a presença de acontecimentos cotidianos na vida            

das crianças que tornam o uso da informação de forma defeituosa, fazendo com que o papel                

do bibliotecário neste processo seja indispensável. 

Em seu estágio inicial de busca pelo conteúdo a fim de construir seus trabalhos, os               

educandos buscam auxílio na compreensão do enunciado. Devido às deficiências em           

interpretação de texto, apresentam dúvidas e não conseguem passar do estágio de            

decodificação da mensagem. De forma independente, seguem por vezes buscando fontes           

informacionais informais e de fácil acesso, como sites e redes sociais na internet, conversas              

com educadores e educandos mais velhos. Geralmente não se atentam à segurança e             

veracidade das fontes, seja por desconhecimento da importância de obter informações           

seguras, seja por desinteresse. Fontes informacionais como os livros e outras publicações, só             

são utilizadas com o auxílio do bibliotecário ou educadores, quando presentes durante este             

processo. 

Além da dificuldade em interpretação de textos, foi observado desafios como pouco            

conhecimento em utilizar ferramentas de busca. Tarefas consideradas simples à algumas           

crianças da mesma idade, não são desenvolvidas corretamente devido à carências no processo             

de letramento e utilização de dispositivos digitais. Contudo, não é possível generalizar os             

usuários, boa parte deles domina o uso de computadores e seus recursos, características que              

diferem aqueles que possuem a máquina em casa ou a utilizam com frequência. Aqueles que               

dominam mais o uso dos computadores preferem a utilização dos mesmo para a realização de               

pesquisas, já os educandos que necessitam de ajuda para utilizar os suportes digitais não              
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demonstram uma preferência. A procura por livros didáticos também é realizada pelas            

crianças, que em alguns casos buscam por respostas prontas em edições para professores. Na              

maioria dos casos, os usuários buscam a orientação do bibliotecário. 

A Biblioteca Interativa disponibiliza todos os tipos de recursos necessários para           

auxiliar os educandos em sua atividades. O apoio oferecido não somente na construção dos              

trabalhos escolares quando solicitado, mas também na mediação de leitura gera mudanças            

significativas em relação ao desenvolvimento intelectual das crianças.  

A orientação em relação à disposição dos livros nas estantes, o acesso aos             

computadores, e auxílio dos profissionais faz com que o educando se sinta confortável em              

realizar uma busca independente. E em alguns casos cotidianamente, adota a Biblioteca como             

apoio em suas atividades escolares.  

Neste ambiente a Biblioteca Interativa desempenha um papel essencial,         

disponibilizando um atendimento diferenciado do convencional, tais como, “Atividades de          

incentivo à leitura, adesão a projetos que visam estimular a criatividade e escrita,             

possibilitando o desenvolvimento do senso crítico, do pensar e refletir” (REDE MARISTA            

DE SOLIDARIEDADE, 2014, p. 20-21). 

Tais iniciativas influenciam de forma positiva o comportamento informacional das          

crianças. Após um período de adaptação à unidade, a Biblioteca se torna um local familiar em                

que o educando busca naturalmente pelas informações que deseja. 

 

5 METODOLOGIA  

 

Visando o desenvolvimento do artigo, foi utilizado como base a pesquisa exploratória            

descritiva qualitativa, que consistiu em analisar o comportamento dos usuários e as ações             

movidas para suprir suas necessidades informacionais. Para isso, foi realizado uma análise            

durante o período de dois meses, entre fevereiro e março de 2018. Em que a equipe da                 

biblioteca, composta pela bibliotecária e estagiária, contabilizou o total de doze atendimentos            

voltados ao auxílio dos educandos em pesquisas. Através de uma observação assistemática,            

buscou-se compreender todo o processo, suas etapas, ferramentas utilizadas e dificuldades           
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enfrentadas, além de estabelecer uma relação com outras fontes bibliográficas. Não foram            

levantados dados quantificáveis. 

 

6 RESULTADOS  

 

Com a observação realizada, foi identificado a dificuldade constante de interpretação e            

leitura do enunciado, dificultando por parte desses estudantes um melhor rendimento em            

relação às buscas realizadas. Foram efetuadas escutas de forma passiva, em que alguns             

educandos relataram a dificuldade em realizar pesquisas escolares por diversos motivos.           

Dentre os motivos relatados estava: falta de tempo devido ao contra turno do serviço de               

convivência; falta de recursos informacionais como computadores e livros; falta de auxílio            

dos pais e dificuldade de executar as buscas de forma independente. 

O grau de dificuldade foi variável de acordo com cada educando observado. No geral              

todos apresentaram dificuldades, nem todos pela falta de compreensão, porém em relação a             

falta de motivação ao realizar as atividades escolares propostas. 

Compreendeu-se assim, que as crianças exercem ações na busca da informação para            

elaborar além de trabalhos escolares, as mais diversas atividades, e essas ações se diferem de               

acordo com a familiaridade e habilidade que o educando possui em utilizar as ferramentas e               

recursos disponíveis. Uma tendência em utilizar os mecanismos de busca mais fáceis e             

rápidos foi predominante durante a análise. 

Em atenção às dificuldades já mencionadas, a relação com a falta ou pouco acesso à               

educação, cultura entre outros aspectos de convivência, são fatores influenciadores no           

indivíduo e seu comportamento.  

Durante este processo foi necessário se atentar a importância do vínculo desenvolvido            

entre, usuário e mediador da informação durante a escuta, a fim de compreender as              

necessidades informacionais. Dentro desse contexto, além das características individuais de          

cada usuário, um olhar sensível às dificuldades enfrentadas no convívio interno e externo da              

criança deve ser levado em consideração nesta análise. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante do cenário atual socioeconômico, centros de apoio à crianças em           

vulnerabilidades se tornam canais de formação social. Através deste raciocínio há uma visão             

do comportamento informacional do usuário observado diferente do usuário comum. As           

crianças são de forma geral mais carentes e possuem dificuldades em maior escala, o que               

dificulta com que o processo de busca e uso da informação seja realizado de forma               

satisfatória, ainda que a atividade proposta seja simples. 

A busca e uso da informação se tornam superficiais devido à inúmeros fatores de mau               

desenvolvimento intelectual, sendo quase impossível se chegar a um resultado adequado sem            

a ajuda de um mediador. Salienta-se nesse ambiente a importância do profissional            

bibliotecário que não atue somente com um perfil técnico e rígido, mas que esteja disposto a                

ser flexível ante as necessidades do público e sensível às dificuldades que cada um enfrenta. 

Proporcionar acesso não somente a informação, mas a ferramentas de busca de             

qualidade, direcionados por um mediador competente pode transformar a vida de uma criança             

e consequentemente seu comportamento informacional futuro. 

Tais iniciativas dos profissionais influenciam de forma positiva o comportamento          

informacional das crianças. Após um período de adaptação à unidade, a Biblioteca se torna              

um local familiar em que o educando busca naturalmente pelas informações que deseja. 
 
A partir desta etapa, a maioria dos alunos é capaz de usar a biblioteca de forma                
independente. Já têm um entendimento dos recursos disponíveis e conhecem os           
passos necessários para a localização de materiais. Geralmente vêm a biblioteca com            
um objetivo definido, podem localizar o material de que necessitam seguem           
procedimentos de empréstimo sem ajuda. (KUHLTHAU, 2009, p. 232). 

 

Aos poucos e de forma mais consciente, os educandos vão desenvolvendo ações de             

busca seja em fontes informacionais formais ou informais. Com a experiência de elaborar um              

trabalho escolar satisfatório, os usuários retornam a Biblioteca objetivando obter o mesmo            

resultado, cientes de que terão uma assistência mais completa se comparado às bibliotecas             

escolares convencionais. 
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