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Ao longo do texto, às margens ou no meio, você encontrará diferentes ícones,
com o objetivo de tornar sua leitura mais clara e agradável, tendo os seguintes
sentidos:
Atividade de aprendizagem – atividades a serem realizadas por
você, como autoavaliação, para que possa perceber se compreendeu ou não o assunto.

Consulte – textos (livros, artigos, filmes, enciclopédias) que você
deverá consultar para poder realizar a atividade proposta.

Curiosidade – amenidades, informações periféricas do tipo “Você
sabia que?”

Glossário – explicação de termos técnicos, palavras novas ou não
usuais.

Memorial registro, em seu caderno, do percurso de estudo e de
aprendizagem, ao longo do módulo e do curso.

Objetivos – indicação do que esperamos que você alcance ao final
da leitura do tema em estudo.

Problematizando – questionamentos e/ou reflexões sobre o tema
que será ou está sendo tratado.

Saiba mais – textos complementares, que você poderá ler caso
tenha interesse em ampliar seus conhecimentos sobre o tema em
estudo.

Sustentabilidade – pistas ou sugestões sobre o uso do papel para que
não venha a poluir o meio ambiente.

Tome nota – anotações sobre o que consideramos importante a ser
registrado por você, no próprio texto ou em seu caderno de estudo.

Visão global – resumo das ideias mais importantes tratadas na unidade temática, uma espécie de síntese, de fechamento de tudo o que
você estudou na unidade.

Em nome da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, saudamos você que
atua nas escolas públicas, em diferentes atividades. E agora, estudante do curso
Técnico em Biblioteconomia.
Este curso é resultado dos esforços daqueles que acreditam na formação de
profissionais preparados e competentes, para responder aos desafios do cotidiano escolar, tendo em vista o Profuncionário, programa de formação a distância para trabalhadores da educação básica.
Esta formação foi pensada com o objetivo de suprir a carência de profissionais
que atuam nas bibliotecas escolares, das escolas públicas, com o propósito de
formar indivíduos que respondam às necessidades dessa demanda.
Neste curso, será apresentado um conjunto de informações que contribuirá para
capacitar o Técnico em Biblioteconomia, com propósito de formar profissionais
para suprir as demandas das bibliotecas, em escolas públicas.
Compartilharemos os nossos conhecimentos e experiências de vida, para que
sejam elementos enriquecedores na transformação de uma sociedade mais
justa e igualitária. Este material deve ser fonte de conhecimento na formação
dos Técnicos em Biblioteconomia.
Neste trabalho, oportunizaremos aos profissionais da educação uma formação
técnica, fundamentada em aspectos teóricos e práticos, a partir de uma qualificação comprometida em responder às necessidades do desenvolvimento de
nossa nação.
Comemoramos com você esta conquista e esperamos que os resultados desta
formação sejam produtivos para todos!

A minha existência se constrói na busca diária e incessante em entender e conhecer a mi mesmo. Mas, sempre deparo o inusitado e o desconhecido. Então, tornase inevitável reconhecer nos grandes mestres a capacidade de desprenderemse de si mesmos na busca do autoconhecimento. Como fez Sócrates ao seguir a
proposta do oráculo: "conhece-te a ti mesmo". É o ponto de partida para o saber,
que se inicia não com respostas, mas com questionamentos.
Nestes últimos anos tenho prestando atenção à vida, percebendo sentido nas
sabias palavras de Miguel de Unamuno: "A existência não tem razão de ser, está
acima de todas as razões”. Essa frase vem reafirmar a grandeza humana, que
podemos cultivar diante do saber, na medida em que cada um pode doar-se
pela busca da sabedoria, tanto quanto é possível a cada instante, pois o saber
não é mero capricho prescrito pela vontade dos indivíduos, mas algo místico
que transcende o simples querer dos indivíduos, um trunfo para aqueles que
permitem acolher o desconhecido.
Ao longo destes anos me dediquei à tarefa de educador, de plantar sem a
certeza de colher. Acabei colhendo onde jamais acreditava colher. E o melhor:
em lugares inusitados. Isso é surpreendente! Em ambientes que sempre acreditei serem impróprios para grandes afetos, a vida apenas me surpreendeu ao
demonstrar que a grandeza humana se encontra em toda parte. Como muito
bem aponta um provérbio chinês:
"Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um
com um pão, e, ao se encontrarem, trocarem os pães, cada
um vai embora com um. Se dois homens vêm andando por
uma estrada, cada um com uma ideia, e, ao se encontrarem,
trocarem as ideias, cada um vai embora com duas".
Portanto, é com grande satisfação que compartilho com você parte de meu
saber, de minhas buscas, conquistas e inquietações.
Bons estudos!

Apresentação do módulo

1

Unidade
Orientação à pesquisa escolar
Unidade

25

3

Metodologia para elaboração de trabalhos escolares
Unidade

15

2

Estratégias para realização de uma boa pesquisa escolar
Unidade

13

35

4

A internet como ferramenta de pesquisa

47

Finalizando nossa conversa

68

Ampliando o horizonte

69

Prezado leitor:
Bem-vindo a este módulo que irá abordar o tema “Utilização da internet nas
pesquisas escolares”. O propósito da obra é expor várias estratégias e recursos
que poderão orientá-lo na elaboração das pesquisas escolares. O texto apresenta elementos que contemplam os temas mais relevantes no processo de
investigação, tendo como principal foco a internet.
Este trabalho é direcionado a você, Técnico em Biblioteconomia, porém o conteúdo apresentado não se restringe apenas à sua formação pessoal, mas ao
exercício de sua profissão, de sua prática no contexto escolar. O principal objetivo é lhe oferecer orientações e estratégias que aprofundam e ampliam as possibilidades de trabalho na biblioteca escolar, de modo que você possa oferecer
valiosas contribuições aos usuários da biblioteca e poder, assim, exercer adequadamente sua função de Técnico em Biblioteconomia.
Neste sentido, neste Módulo iremos abordar temas relevantes, como:
• Orientação à pesquisa escolar;
• A papel do Técnico em Biblioteconomia na pesquisa escolar dos estudantes;
• Elaboração de questões para uma pesquisa;
• Propostas de boas referências de pesquisa;
• Saber interpretar questões;
• Estrutura de um trabalho escolar;
• Normas de referências em trabalhos escolares.
Além do embasamento teórico, você encontrará aqui atividades práticas, indicações de sites para pesquisas, sugestões de leituras, de filmes, questões para
reflexão e orientação para estudo.
Para que seu estudo se torne proveitoso e prazeroso, organizamos este Módulo
em quatro unidades:
Unidade 1 Orientação à pesquisa escolar
Unidade 2 Estratégias para realização de pesquisa escolar
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Unidade 3 Metodologia para elaboração de trabalhos escolares
Unidade 4 A internet como ferramenta de pesquisa
Sucesso! É o que desejamos e esperamos compartilhar com você neste período
que estaremos juntos, defendendo a melhoria da educação e da qualidade de
vida de nosso país.
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Bem-vindo ao universo da pesquisa escolar!
Você saberia dizer que tipos de pesquisa costumam ser realizadas nas
atividades escolares? Qual é o ponto de partida na elaboração de uma
pesquisa escolar? Quais os elementos que constituem uma pesquisa escolar? Qual a contribuição da pesquisa na formação dos estudantes? E,
finalmente, qual a contribuição do Técnico em Biblioteconomia no processo de pesquisa?
Pense um pouco sobre isso!

Esperamos que, após o estudo e as atividades propostas nesta unidade, você
seja capaz de:
• Compreender o que é uma pesquisa escolar;
• Direcionar os usuários em suas pesquisas escolares;
• Orientar os estudantes no desenvolvimento de pesquisas sugeridas
pelos professores.
Mas, para início de nosso estudo, é necessário entender o que é uma pesquisa
escolar.
A pesquisa na escola é uma prática comum, envolvendo professores, estudantes e demais profissionais da escola objetivando a construção do saber. Apesar
de habitual no cenário educacional, ainda causa muitas dúvidas, principalmente as relacionadas ao processo de produção da pesquisa, nos procedimentos
metodológicos e no trabalho de redação do relatório de pesquisa.
A ênfase dada à pesquisa escolar se justifica quando se pensa em propostas
educativas em que os profissionais, especialmente os professores, desejam
ampliar os horizontes do conhecimento do estudante.

Seção 1 - A pesquisa escolar
Mas, o que é pesquisa*? No seu entender, qual o sentido da palavra pesquisa?

Segundo o dicionarista Aurélio, o termo pesquisar significa investigar, com a
finalidade de construir novos conhecimentos ou recolher elementos para o
estudo de algo.
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* PESQUISAR
A etimologia do vocábulo
pesquisa é oriunda do
espanhol, que, por sua
vez, tem origem no latim
perquiro que significa:
procurar; buscar com
cuidado; procurar por toda
parte; informar-se, inquirir,
perguntar; indagar bem;
aprofundar na busca.
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Mas, como a pesquisa surge no contexto escolar? Por onde começar uma
investigação?
Se você for um policial, pode se defrontar com um crime cuja autoria seja desconhecida. Aí, você será solicitado para investigar este crime e dar uma solução,
não é? Ou se você for um cientista, ou um médico poderá ser convidado a produzir, por exemplo, uma vacina contra a dengue. O que precisará fazer?
Você, como estudante, também será solicitado, ao longo de sua formação
escolar, para realizar pesquisas. O que você precisa saber ou fazer, inicialmente?
É algo muito simples e, ao mesmo tempo, bastante complexo. Precisa de um
“problema” para começar uma pesquisa. Precisa encontrar uma situação ou
um caso que necessita ser estudado e compreendido, não é?
Existe concordância entre os educadores de que a pesquisa escolar é uma excelente estratégia para propiciar aprendizagem, pois permite maior participação
do estudante no processo ensino-aprendizagem, o leva a aprimorar os conhecimentos adquiridos, o aproxima da realidade em que vive, o exercita no trabalho
individual e coletivo.
Muitas são as perspectivas apresentadas quanto à pesquisa escolar. Algumas a
tratam como resposta às necessidades pessoais ou da comunidade onde o
estudante vive. Outras a concebem como ponto de partida, como aprofundamento ou avaliação da aprendizagem. Há aquelas que partem do princípio
que, para se configurar uma pesquisa, deve-se fundamentar apenas em um
modelo científico.
Independentemente da perspectiva, há consenso: a pesquisa escolar é uma
maneira inteligente de estudar e de aprender. Não é, simplesmente, um trabalho que você faz para entregar ao professor, para cumprir uma obrigação escolar. É uma atividade educativa e lúdica, uma espécie de jogo de perguntas e
respostas, em que você precisa formular perguntas (inteligentes!) e encontrar
respostas (esclarecedoras e convincentes).
Pois, a indagação e o questionamento estão na base da pesquisa. Como atividade cotidiana, ela deve partir de um questionamento sistemático, crítico e
criativo.
Portanto, o trabalho realizado pelo estudante-pesquisador deve originar-se de
um problema, a partir do qual se inicia o jogo de perguntas e de respostas. Após
percorrer os caminhos da análise e da síntese, o estudante-pesquisador poderá
chegar às próprias conclusões sobre o problema estudado.
Porém, é preciso fazer distinção entre a pesquisa de caráter eminentemente científico e a pesquisa como princípio educativo. Nós
pretendemos tratar a pesquisa como modo de educar, não apenas como construção técnica do conhecimento.
• Em uma perspectiva científica, a pesquisa tem caráter pragmático, pois
visa resultados e caráter científico, pois segue processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental
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da pesquisa é descobrir respostas para problemas, mediante o emprego
de metodologia científica.
Analisando o assunto por um prisma mais filosófico, a pesquisa é considerada
como atividade básica das ciências em suas indagações e descoberta da realidade. É uma atitude e uma prática teórica de constante busca que define processo intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre a teoria e os dados coletados.
• Por outro lado, a pesquisa, como princípio educativo, tenciona contribuir
no processo de amadurecimento do educando como pessoa, tornando-o capaz de formular perguntas e propor respostas.
Para despertar esse espírito no estudante, sugere-se pesquisa e incentivo à elaboração própria do conhecimento. Daí a necessidade, durante o processo de
pesquisa, da orientação e do acompanhamento atento do professor.
A pesquisa escolar, então, precisa ser planejada e desenvolvida para promover
a autonomia do estudante, tornando-o capaz de desenvolver sua criticidade,
isto é, que seja capaz de selecionar informações relevantes, de compreender os
conceitos envolvidos, de formular e comprovar hipóteses, de produzir reflexão
sobre os resultados obtidos. Ou seja, importa seguir uma orientação científica
para compreender o fato pesquisado.

Para uma boa pesquisa escolar, é importante levar em consideração
algumas etapas:
• Escolher o tema do trabalho (a escolha é feita pelo professor e explicada ao estudante em sala de aula);
• Pesquisar nas mais diversas fontes (livros, dicionários, internet, enciclopédias) o que já foi escrito sobre o assunto do trabalho (o tema);
• Ler e selecionar o material mais relevante para utilizar no trabalho;
• Resumir os textos selecionados, buscando dar ênfase ao que é mais
importante e sempre escrevendo com as próprias palavras.

Enumere alguns dos elementos positivos proporcionados pelas pesquisas
escolares.

Seção 2 – Pesquisar sem colar
No ensino fundamental e médio, na elaboração de trabalhos escolares escritos
nem sempre prevalece a preocupação metodológica. Geralmente, os estudantes se limitam a transcrever trechos dos livros consultados e, em muitos casos,
de único livro pesquisado.
Hoje, com a facilidade de acesso a trabalhos escolares e a acervos bibliográficos na internet, o estudante pode ser tentado a fazer cópias de trechos ou da
íntegra dos textos encontados.

Módulo 15
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* Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT)
É o órgão responsável pela
normalização técnica no
Brasil, fornecendo a base
necessária ao
desenvolvimento tecnológico
brasileiro. Trata-se de
entidade privada e sem fins
lucrativos, e de utilidade
pública, fundada em 1940.
Sobre Geração copy cola
assista a charge
www.youtube.com/watch?v
=VMAw6M2FAGI

Para alguns educadores, esse tipo de pesquisa não passa de simples cópia, não
é pesquisa. Por outro lado, não há uma metologia específica para a executação do trabalho do ensino fundamental e médio, pois a normas da ABNT* são
direcionadas para o ensino acadêmico. Alguns professores e instituições adotam modelos diferentes para o desenvolvimentos de suas pesquisas escolares.
Na útlima unidade, oportunizaremos a você algumas orientações para a elaboração de trabalhos escolares, seguindo algumas normas da ABNT.
Com o advento das tecnologias digitais, e principalmente da internet, as reclamações sobre pesquisas escolares, copiadas na íntegra, parecem ter aumentado. Com a facilidade de copiar textos integral ou parcialmente, criou-se a
impressão de que a internet possibilitou o desenvolvimento da cultura “copy
cola”, não existente até então. Mas será que isso é verdade?
Diante do problema de receber trabalhos de pesquisa que são meras cópias,
muitos professores tentam impedir que o estudante faça uso do computador e
da internet para trabalhos de pesquisa. Nessa tentativa, solicitam a entrega de
trabalhos escritos à mão, como se escrever manualmente fosse alguma espécie
de garantia que o estudante fez o trabalho, ao invés de apenas copiá-lo.
Argumentam também que, tendo que copiar à mão, o estudante é obrigado a
ler o texto que está copiando. Esquecem, esses professores, que o trabalho
manuscrito é tão somente uma forma rudimentar de cópia. Por exemplo, podemos copiar textos escritos em línguas que não compreendemos, sem cometer
nenhum erro gramatical e não entender absolutamente nada do que estamos
copiando.
O resultado que normalmente se vê, e se critica, são trabalhos de pesquisa que
consistem basicamente no processo conhecido como “Ctrl+C - Ctrl+V”. São
comandos utilizados em editores de texto para fazer cópia (Ctrl+C) e cola
(Ctrl+V) de textos ou de fragmentos de documentos e imagens. O estudante
copia, imprime e entrega ao professor como trabalho de pesquisa.
A prática da cópia parece fazer parte da história da educação. Hoje, há o pressuposto questionável de que com a cópia manuscrita o estudante aprende o
transcrito. Este argumento gera controvérsia, pois a prática da cópia manuscrita
não implica aprendizagem do conteúdo copiado. Por outro, a leitura empregada na atividade de cópia não tem o caráter de busca de compreensão do
texto escrito.
A origem desse problema não deve ser procurada no caráter dos estudantes,
na sua preguiça em ler e em resumir, ou na facilidade em copiar e colar textos na
íntegra ou fragmentos e imagens da internet. Está muito mais na falha do professor que não propõe temas significativos para o estudante, que não apoia nem
acompanha o trabalho de pesquisa dos estudantes.
Por isso, é preciso ter critérios para selecionar e indicar bons textos, orientar para
que utilizem livros da biblioteca escolar, verificar a autoria das informações produzidas pelo estudante.
Portanto, o uso da internet não é problema para elaboração de trabalhos de
pesquisa. Entretanto, em alguns casos, há estudantes que apresentam trabalhos
sem nenhuma referência bibliográfica, o que caracteriza, em algumas vezes, o
recorte e cole, mas isso não se dá somente com textos da internet. Quando o
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estudante é displicente com suas responsabilidades, faz o mesmo em relação
ao conteúdo dos livros impressos, realizando cópias indiscriminadamente.
O estudante que busca somente a cópia, ou seja, o conteúdo pronto e acabado em uma pesquisa escolar, desenvolve trabalho inadequado, pois o objetivo dos trabalhos escolares é desenvolver a capacidade no estudante de gerar
opinião sobre o que está pesquisando, de comparar o pensamento de diferentes autores, de formular conclusões com base em pesquisa bibliográfica ou de
campo.

No filme O clube do imperador, o personagem William Hundert (Kevin Kline) é um professor apaixonado pela história antiga. Mas um
estudante em especial começa a incomodar.
Trata-se do arrogante Sedgewick (Emile
Hirsch), filho de um respeitado senador, que
inicia uma guerra particular com o mestre.
Uma batalha de egos e vontades que segue
durante mais de 25 anos. A questão principal é
de que maneira podemos interferir na relação
entre professor e estudante de maneira ética,
pautada em valores sólidos,
Os fatos ocorrem em colégio tradicionalista e
dispendioso. É comunicado ao diretor que o
estudante está burlando as normas por estar colando. Por se tratar de filho
do senador, esta falha não deve ser reparada imediatamente, mostrando
a impunidade em relação aos poderosos.

Relacione as ideias apresentadas no filme O clube do imperador com as
questões abordadas na seção 2 desta unidade, tendo em vista a problemática da “cola”, na elaboração das atividades escolares.

Seção 3 - A função do Técnico em
Biblioteconomia no uso da internet
na biblioteca escolar
A função do Técnico em Biblioteconomia consiste em trabalhar em parceria
com o professor, de forma efetiva, para que as fontes de pesquisa sejam utilizadas de melhor modo, como um recurso pedagógico, na conscientização e
transformação do pensamento criativo.
O propósito é capacitar o estudante, para que este passe a reconhecer e a
manusear as fontes de pesquisa, e conscientizá-lo sobre a importância da
leitura na compreensão e síntese das informações ali contidas. É papel da
escola e do funcionário envolvidos no processo de aprendizagem. Ou seja, o
Técnico em Biblioteconomia pode capacitar o estudante para que este passe
a reconhecer e a manusear as fontes de pesquisa, conscientizando-o sobre a

Módulo 15

Utilização da internet nas pesquisas escolares

21

importância da leitura na compreensão e síntese das informações contidas
nas diversas referências
No cenário atual, é na biblioteca escolar que a rede internacional de comunicação encontrará retorno da credibilidade de seus conceitos. Sua presença
nas diversas atividades orientadas pelo Técnico em Biblioteconomia, como
fonte permanente de transferência de informação, possibilita uma nova imagem nas escolas, uma vez que se costuma ter, deste espaço, uma visão muitas
vezes distorcida.
Em referência a isso, existe uma consolidação da biblioteca escolar digital, que
propõe o desenvolvimento de um ambiente mediado por computador conectado à rede web, dentro de um contexto de reforma educacional, em que a
integração da tecnologia não é simplesmente acelerar o processo de aprendizagem, ou ensinar novas habilidades tecnológicas. A intenção é combinar a
utilização da tecnologia com outros esforços de reforma, por exemplo, novas
estratégias instrucionais, nova utilização do tempo e de recursos humanos, para
ajudar as escolas a se tornarem ambientes que capacitem os estudantes a atingir com sucesso os objetivos de aprendizagem.
Com propostas audaciosas, a biblioteca exercerá seu real papel na escola, à
medida que explora o caráter tecnicista através de uma rede de serviços, leitura
e informação, sem necessariamente negá-lo, dando suporte ao aprendizado e
à vida cultural da escola. Apropriar-se da internet na biblioteca, com o objetivo
de transformá-la em complemento das atividades pedagógicas, é colocá-la
em permanente contato com o mundo.
A internet, numa perspectiva educacional, assume um caráter de resposta
adequada e pertinente do sistema escolar aos desafios sociais que se apresentam. Um dos espaços dentro das escolas em que as metas podem se concretizar é inevitavelmente a biblioteca, peça fundamental na estratégia geral de
mudança.
Estudantes e profissionais da educação podem contar com recursos sofisticados. A internet pode ser facilmente acessada, tais como revistas, jornais, livros,
publicações, manchetes, sons, etc. É literalmente um mundo de informações,
que alteram muitos dos paradigmas de pesquisa. A colaboração é o pontochave, e o papel representado pelo Técnico em Biblioteconomia, se torna vital e
importante no processo de ensino e aprendizagem. Pois, uma vez passada a
orientação da pesquisa, este ajudará na seleção das referências existentes na
biblioteca escolar e na internet.

Escreva breve texto, elaborando suas reflexões a partir dos seguintes questionamentos:
1. Qual a importância da utilização da internet como ferramenta de pesquisa e busca na pesquisa escolar?
2. Qual a relevância do acesso à internet nas bibliotecas escolares?

O Técnico em Biblioteconomia tem a função de contribuir no desenvolvimento dos processos pedagógicos vinculados ao uso da internet na biblioteca.
Ele deve estar atento e envolvido com o planejamento curricular de todas as
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disciplinas, para que possa orientar aos estudantes no desenvolvimento das
atividades pedagógicas, envolvidas com a pesquisa. Em adendo, deve
incentivar e mobilizar os envolvidos nos trabalhos escolares, para que saibam
utilizar a internet como possibilidade de pesquisa importante no processo do
conhecimento.
É importante que esse profissional conheça os propósitos da escola e da equipe
sobre a utilização da internet, para que possa viabilizar o desenvolvimento das
atividades e programas relacionados com a ferramenta em questão.
Em relação à utilização da internet na biblioteca escolar, é função do Técnico
em Biblioteconomia. Consiste em desenvolver as seguintes habilidades:
• Conhecer os projetos pedagógicos da escola;
• Ter conhecimento de forma
abrangente das propostas
pedagógicas da escola, em
especial de cada disciplina
curricular. Por isso, a importância do Técnico em Biblioteconomia em participar das capacitações que ocorrem no estabelecimento de ensino onde
atua;
• Perceber as dificuldades de
estudantes e professores na
execução da pesquisa utilizando a internet, orientando-os
sempre que possível;
• Orientar aos usuários no desenvolvimento das pesquisas, buscando caminhos alternativos a diversas possibilidades de pesquisas;
• Ter uma visão técnica, conhecer as ferramentas e serviços da internet,
que poderão ser utilizados para elaborar a pesquisa escolar.

Escreva um texto opinativo, sobre a importância da capacitação e função do Técnico em Biblioteconomia, tendo em vista as situações positivas
proporcionadas pelo uso da internet nas pesquisas escolares.

Em síntese, nesta unidade você pôde aprofundar seu conhecimento em
relação a importância da pesquisa escolar. Esta grande aliada, ao processo de ensino-aprendizagem, a qual se caracteriza como um trabalho
de busca da informação e conhecimento. Não um procedimento de
simplesmente colar e copiar. Estudou também a relevância do Técnico
em Biblioteconomia no acampanhamento das pesquisas escolares, através da orientação aos estudantes, nas pesquisas de fontes bibliográficas
impressas e eletrônicas, no espaço próprio da biblioteca escolar.
A partir da unidade dois, você prosseguirá seus estudos sobre as estratégias para a realização de uma boa pesquisa escolar.
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Convido você ao estudo sobre estratégias referentes à realização de uma pesquisa escolar.
Iniciando nossa conversa, vamos pensar:

Qual a importância em deixar claros os propósitos de uma pesquisa escolar?

Em sua opinião, existe um método adequado para realizar uma boa pesquisa
escolar?
Nossa unidade tem cinco seções, com os seguintes temas:
• Elaborar questões para uma pesquisa;
• Propor uma boa referência de pesquisa;
• Ensinar a interpretar questões;
• Orientar na produção escrita;
• Formas e estratégias para socializar as pesquisas.
Ao término desta unidade, você será capaz de:

• Identificar os procedimentos necessários para realizar uma pesquisa
escolar;
• Analisar pesquisas escolares;
• Orientar questões relativas à pesquisa na escola.

Já estudamos, na primeira unidade, que a pesquisa escolar é importante ferramenta didática, para todas as disciplinas. Dessa forma, ao iniciar uma pesquisa,
é fundamental estarem claros os propósitos, além de estabelecer critérios para
alcançar os resultados propostos.
Ao planejá-la e executá-la adequadamente, o professor possibilita que os estudantes aprendam o conteúdo do currículo, tornando-se autônomos.

Seção 1 – Elaborar uma questão relevante
Primeiramente, para que a pesquisa funcione como ferramenta didática é
importante definir o tema de estudo e criar uma pergunta ou situação-problema
que desperte na turma o interesse em saber mais sobre o assunto. Normalmente,
quando o professor propõe a pesquisa, informa, também, se a pesquisa deve ser
bibliográfica ou de campo. Na pesquisa bibliográfica, o estudante obterá informações, principalmente mediante leituras. Já na pesquisa de campo, o estudante obterá dados ou informações por meio da investigação da realidade.
Concluída a questão norteadora, verificar as dúvidas ou questões secundárias,
que surgirão durante os debates e descobertas realizadas. Uma boa estratégia
consiste em realizar previamente a pesquisa, levando em conta o nível de conhecimento dos alunos, as necessidades de aprendizagem e os problemas que deve-
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rão enfrentar. Essa estratégia* franqueará ajustes na situação-problema, pois será
viável perceber se o resultado será ou não o esperado, possibilitando reformular a
questão e o planejamento das intervenções necessárias.
* ESTRATÉGIA
É a definição de como
os recursos serão
utilizados para atingir
determinado objetivo.

O tema da pesquisa deve ser atraente e estimulante. Há necessidade de conhecer as noções básicas
sobre o que será investigado, para
que possa despertar a curiosidade
e consequentemente aprofundar
o tema. Não adianta definir como
foco um assunto do qual os alunos
nunca ouviram falar, nem possuem informação para iniciar a procura. Dessa forma, antes de propor
o trabalho, é importante falar sobre o assunto, exibir vídeos, filmes, documentários, Em meio a outros materiais, para aproximar a turma do assunto que será estudado. Outro fator importante consiste em formular questões abrangentes, as
quais permitam diferentes soluções e interpretações.

Nesta atividade, você irá elaborar uma boa pergunta de pesquisa, sobre o
tema Cyberbullying*, problema crescente, justamente porque os jovens
utilizam cada vez mais a tecnologia.

Seção 2 – Fontes de pesquisa
* CYBERBULLYING
O termo significa violência
ou agressão virtual.

Fazer pesquisa é defender uma ideia, fundamentando-a com referências bibliográficas, conforme o assunto consultado, através de questionários pessoais
relacionados a ele, para mostrar, por meio de gráficos, as análises e interpretação dos resultados obtidos com a pesquisa. Pois, observa-se que a pesquisa não
é neutra, baseia-se em coletas, análises e interpretação dos dados. É neste tratamento de investigação dos pensamentos e ações que se busca determinado
conhecimento. Os tipos de pesquisa mais utilizados são: pesquisa bibliográfica e
pesquisa de campo.

2.1 Pesquisa bibliográfica
Consiste na leitura e fichamento do material bibliográfico selecionado, que
servirá de subsídio para a redação da fundamentação teórica do estudo. Também conhecida como referencial teórico, revisão da literatura, revisão bibliográfica. Quando o pesquisador decide que sua pesquisa será do tipo bibliográfico, esta deve ter uma abrangência significativa. Portanto, todo e qualquer tipo
de pesquisa, em qualquer área do conhecimento, supõe e exige a pesquisa
bibliográfica.
De posse do tema, deve-se procurar na biblioteca, através de fichários, catálogos, abstracts, uma bibliografia sobre o assunto, que fornecerá os dados essenciais para a elaboração do trabalho. Selecionadas as obras que poderão ser
úteis para o desenvolvimento do assunto, procede-se, em seguida, à localização das informações necessárias. Tendo em posse uma lista de obras identifica-
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das como fontes prováveis para determinado assunto, procura-se localizar as
informações úteis, com auxílio das leituras. A seguir, estudaremos possíveis leituras realizadas numa perspectiva bibliográfica.
• Leitura prévia ou pré-leitura – procura-se o índice ou sumário, lê-se o prefácio, a contracapa, as orelhas do livro, os títulos e subtítulos, pesquisando-se a existência das informações desejadas. Uma leitura “por alto”, de
páginas salteadas, pode fornecer pistas sobre o conteúdo da obra. Às
vezes, só interessa, para o trabalho, o prefácio ou a introdução. Logo
após esta primeira leitura, faz-se uma seleção das obras que serão examinadas mais detidamente.
• Leitura seletiva – o objetivo desta leitura é verificar, mais atentamente, as
sobras que contêm informações úteis para o trabalho. Faz-se uma leitura
mais detida aos títulos, subtítulos e ao conteúdo das partes e capítulos,
procedendo-se, assim, a uma nova seleção.
• Leitura crítica/analítica – agora a leitura deve objetivar a intelecção do
texto, a apreensão de seu conteúdo que será submetido à análise e à
interpretação.
• Leitura interpretativa – entendido e analisado o texto, procura-se estabelecer relações, confrontar ideias, refutar ou confirmar opiniões. Caso
seja necessário ampliar o levantamento bibliográfico, deve se procurar
na bibliografia de cada obra, nas notas de rodapé, nas referências bibliográficas, a indagação de outras obras e autores que poderão ser consultados.
As leituras realizadas numa pesquisa bibliográfica devem ser registradas, documentadas, através de anotações. As anotações se tornam mais acessíveis, funcionais, se forem feitas em um caderno, fichas, agenda ou bloco, exclusivamente separado para anotações da pesquisa.
A vantagem de utilizar o método de anotações para registro da documentação
dos dados está na possibilidade de obter informações exatas, na hora necessária. Além disso, pela facilidade do manuseio, remoção, renovação ou acréscimo de informações.
Neste documento reservado para anotações deve ser registrado o nome do
autor, título do livro, edição, local da publicação, editora, páginas que eventualmente poderão ser usadas e ano da publicação do livro.

2.2 Pesquisa de campo
É o tipo de estudo que é feito na própria realidade, ambiente ou situação onde
os fatos ocorrem naturalmente. Existem algumas modalidades de pesquisa de
campo, uma que consiste na localização das informações e outra se efetua por
meio do recolhimento e registro, de maneira ordenada, dos dados sobre o
assunto em estudo.
Que técnicasutilizar na pesquisa de campo? Vejamos as mais conhecidas.
• Observação – utiliza especialmente os sentidos do observador, através
“do ver” e “do ouvir”. Após cada observação, deve-se elaborar uma
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ficha de registro previamente planejada, para que os fenômenos observados sejam registrados.
• Entrevista – é utilizada para obtenção de informações sobre o que as
pessoas sentem, pensam ou fazem. Pode verificar fatos, opiniões e sentimentos, determinar condutas, averiguar planos de ações. Toda entrevista deve ser preparada antecipadamente, e o registro das respostas
necessita ser feito no momento da entrevista, para que não se perca.
• Questionário – é utilizado nas pesquisas de campo quantitativas.

Construir um questionário consiste em traduzir os objetivos (geral e específico) em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão proporcionar os dados requeridos para testar as hipóteses ou esclarecer o
problema da pesquisa.

A pesquisa de campo é o recolhimento e o registro, de maneira ordenada, dos
dados sobre o assunto em estudo. Para a coleta de dados, deve-se elaborar um
plano que especifique os pontos de pesquisa e os critérios para a seleção dos
possíveis entrevistados e informantes, que responderão aos questionários ou
formulários.
A maneira de aplicar formulários e questionários, ou conduzir entrevistas, deverá
também ser definida e planejada. Todas as etapas de coleta de dados devem
ser esquematizadas, a fim de facilitar o desenvolvimento da pesquisa, bem
como assegurar uma ordem lógica na execução das atividades. A coleta de
dados constitui uma etapa importante da pesquisa de campo, mas não deve
ser confundida com a pesquisa propriamente dita.
Os dados coletados serão posteriormente inter-relacionados, analisados, interpretados e representados graficamente. Depois, será feita a discussão dos resultados da pesquisa, com base na análise e interpretação dos dados. A elaboração dos dados compreende seleção, categorização e tabulação.
• Seleção – a seleção dos dados visa à exatidão das informações obtidas.
Caso seja verificada alguma falha ou discrepância, torna-se indispensável averiguar se houve lapso ou inabilidade do pesquisador ao coletar os
dados. Neste caso, deve-se retornar ao campo e reaplicar os instrumentos de pesquisa, para corrigir alguma distorção ocorrida na coleta. Procura-se, dessa maneira, evitar informações confusas ou incompletas.
• Categorização – a categorização dos dados se realiza mediante um
sistema de codificação.
A codificação ou transformação dos dados em símbolos facilita a contagem e tabulação dos resultados. Ao elaborar-se o planejamento da
pesquisa, já se decide se a codificação será efetuada antes ou depois
da coleta. No primeiro caso, os questionários e formulários devem conter
campos próprios para este fim. Por exemplo, se foi atribuído um número
ou letra para identificar o sexo do informante, o formulário ou questionário conterá essa informação. Ex.: categoria: sexo – Masculino (1), (M) ou
(A); Feminino (2), (F) ou (B).
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• Tabulação – consiste em dispor os dados em tabelas, para maior facilidade de representação e verificação das relações entre eles. A tabulação
pode ser manual ou eletrônica. A tabulação eletrônica é indicada no
caso de dados numerosos, para garantir boa análise num espaço de
tempo mais curto. Porém, os custos elevados desaconselham seu
emprego em pesquisas que não envolvam dados numerosos. Neste
caso, é preferível lançar mão de processos de contagem mais simples,
como traços e riscos, quadrados ou retângulos. Ex. # = 1, ou∟= (2), ou□=
4, ou///// = 5.
Análise das informações, utilizando os dados fornecidos na pesquisa com ajuda
da tabulação, será possível a elaboração da escrita. A interpretação procura
um sentido mais amplo nas respostas, estabelecendo uma rede de ligações
entre os resultados da pesquisa, que são relacionados com outros conhecimentos anteriormente adquiridos. Com a análise dos dados a pesquisa pode ter uma
abordagem quantitativa e/ou qualitativa.
Tanto na pesquisa bibliográfica, quanto na pesquisa de campo é importante que
o profissional da educação oriente os alunos a “entrar no campo de pesquisa”.
Essa imersão se realiza através de leituras, a fim de que o aluno-pesquisador compreenda os conceitos envolvidos no campo de conhecimento e o que já foi produzido sobre o tema ou objeto a ser pesquisado. É neste momento que o apoio do
Técnico em Biblioteconomia é relevante. Ele pode auxiliar o aluno a identificar
diferentes fontes de pesquisas, ou seja, o material que os alunos analisarão. Dessa
forma, a seleção das referências para a pesquisa deve ser criteriosa e feita no
início do planejamento da atividade, levando em consideração cada área do
conhecimento, apresentar textos específicos, tendo em vista, o assunto estudado.
Além de textos, podem-se utilizar vídeos, filmes, reportagens, noticiários, entre
alternativas eficazes. Dependendo do tema ou disciplina, podem-se utilizar
entrevistas com especialistas ou dados coletados em pesquisa de campo e
também levantamentos estatísticos. Mas, antes que o aluno vá a campo, o pessoal da biblioteca poderá indicar-lhe as referências que auxiliem o pesquisador
iniciante a montar os instrumentos de coleta de dados.
A consulta à internet é significativa para o aluno iniciante, que seja sob a orientação; caso contrário, não será uma atividade pedagógica produtiva, devido às
diferenças entre a confiabilidade do conhecimento publicado em livro e na
internet, pois há um sistema de referências nas fontes impressas que minimiza a
possibilidade de erro na publicação de informações. Já na internet, esse filtro,
quando existe, é menos seletivo. Por isso, é importante orientar aos alunos e deixar claro o critério de escolha das páginas indicadas, além de acompanhar
durante o trabalho.
É fundamental, alertar os alunos em relação à importância das referências sobre
cada fonte consultada, conforme a orientação metodológica. Essa precaução
ajuda a controlar a qualidade do trabalho.

Selecione diferentes fontes bibliográficas (vídeo, som, texto, imagem, etc.)
que armazenam informações. Tenha como referência de pesquisa a questão do cyberbullying. Com isso, você perceberá que existem diferentes
formas de abordar o mesmo assunto, que se encontra em diferentes formatos. Cite as referências encontradas sobre o assunto.
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Seção 3 – Interpretação dos dados e
informações pesquisadas
A fase mais importante da pesquisa escolar é a interpretação de todo o material
que foi lido, visto e experimentado durante o processo.
O ponto de partida para a interpretação do material coletado é a sua organização e avaliação, que deverá ser direcionada, de tal forma que os dados ou
informações mais significativas não sejam perdidos.
Quando a pesquisa for realizada em grupo, é necessário que siga as seguintes
situações de organização e interpretações, ocorrendo em três momentos:
• Individuais – é importante que o aluno se familiarize com as informações
e dados obtidos, por meio de uma leitura geral do material. Nesta etapa,
pode iniciar a análise ou síntese das diferentes informações ou dados,
fazendo as primeiras relações entre conceitos, dados, informações e
teorias.
• Em pequenos grupos – é o momento em que é possível começar as discussões.
• Coletivo – nesse instante, todos poderão indicar pontos que contribuirão
para o propósito da pesquisa.
Após o debate, é importante encontrar uma linha interpretativa ajustada aos
propósitos do trabalho.
A pesquisa realizada individualmente segue as seguintes etapas: coleta de
informações ou dados, interpretação deles e sistematização das questões
pesquisadas.
A interpretação de textos é a atividade mais frequente numa pesquisa escolar.
Em contato com o texto, os alunos aprendem determinado conteúdo, enquanto relacionam o que está sendo lido àquilo que já sabem. Por isso, a importância
de avaliar as informações prévias que permitam compreender o sentido dos
escritos e como lidar com as contradições entre o que já se conhece e as novas
informações. Essa atividade inclui revisar os conhecimentos anteriores, reorganizá-los sob nova perspectiva, estabelecer diferentes relações, propor perguntas
e buscar respostas.

Em vista do tema cyberbullying, aproveite as informações coletadas na
atividade anterior, faça uma interpretação referente à gravidade do
tema, ressaltando suas implicações no espaço escolar.

Seção 4 – Orientação à produção textual
Em um estudo, não é básico somente a leitura, mas também a escrita. Esta é
uma poderosa ferramenta de organização do conhecimento, além de favorecer o aprofundamento do tema abordado. Por isso, é fundamental a orientação à turma no referente a tomar notas e a elaborar resumos. Em suma, auxiliam
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na seleção de informações que respondam à questão proposta. Faz-se necessário ler alguns exemplos e modelos, explicar que não se trata de cópias de partes do texto, mas de explicações e anotações com as próprias palavras sobre o
que foi lido. É importante deixar claro que esses registros ajudam na análise e na
escrita da conclusão da investigação.
A produção de texto é uma das etapas da pesquisa escolar que mais requer
atenção e, também, representa maior desafio aos alunos. Isso, devido ao fato
de que estes não estão acostumados a produzir textos, em que é preciso
demonstrar o conhecimento obtido na consulta a fontes diversificadas. Exemplificando: como assumir uma opinião própria, tendo como base a ideia de várias
pessoas? O que está em questão é integrar, de maneira coerente e pessoal, as
informações vindas dos vários meios, sempre tendo em mente a necessidade de
responder à pergunta inicial e às secundárias.
É importante determinar, no planejamento, qual será o produto final, de acordo
com os objetivos propostos e o nível de conhecimento da sala. São várias as
opções de atividades para alcançar uma satisfatória produção textual, por
exemplo, a produção de um livro de verbetes produzido coletivamente, uma
reportagem, seminário com apoio escrito, artigo, confecção de cartazes e
sinopse de filmes.
Deve-se orientar cada passo das produções, propondo mudanças e realizando
revisões coletivas dos elementos textuais e da apresentação da própria informação.
Na elaboração de textos, não há normas rígidas a serem seguidas. Mas uma
dica da área de comunicação pode ajudar. Um texto, no mínimo, deve ter respostas para as seguintes questões fundamentais: Quem? O quê? Quando?
Como? Onde? Por quê?
No caso da atividade de aprendizagem, proposta a seguir, experimente adaptar essas questões fundamentais para escrever seu texto. Quem já escreveu
sobre isso? Quem sofre o cyberbulling? Quem pratica o cyberbulling? Quem
pode ajudar? Quem pode punir? São possíveis muitas outras variações da questão “quem”. O mesmo ocorre em relação a cada uma das outras cinco indagações. Se você fizer essas variações para cada um dos seis questionamentos fundamentais, o mais difícil vai ser escrever sobre o tema em apenas uma lauda.
Mas, não é impossível. Tente!

Produza um artigo de opinião, de uma lauda, sobre o cyberbullying. Envie
a um professor de língua portuguesa, da escola onde você atua, para que
este analise a estrutura linguística do texto.

Seção 5 – Socialização da pesquisa
Nesta etapa da pesquisa escolar, os resultados das investigações realizadas
pelos alunos devem ser expostos aos colegas, em outras turmas da escola e até
mesmo à comunidade escolar. Cabe à escola organizar situações que divulguem as descobertas decorrentes de uma pesquisa, possibilitando, dessa forma, que o conhecimento circule e desperte novos interesses.
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Inúmeras são as formas de expor os
trabalhos escolares. Por exemplo,
organização de debates, palestras, teatros, feira de ciências aberta à comunidade, além da produção de murais informativos no
pátio, livros, textos, entre outros.
Essas atividades devem ser propostas, sempre, após a exibição de
modelos desenvolvidos com orientação do professor.
Quando a pesquisa se refere a uma
única questão para toda a sala, é
possível propor, por exemplo, um
debate final, dividindo os alunos
em dois grupos que devem discutir
fatos polêmicos, se for o caso.
É possível ao professor averiguar a aprendizagem, perceber pontos que necessitam ser retomados, corrigir eventuais erros conceituais e, finalmente, fazer uma
ligação entre as informações.
Caso a turma investigue diferentes aspectos dentro de um mesmo tema, a socialização das descobertas é ainda mais importante. Pois os estudantes trocam
informações com os colegas mediante apresentações orais ou por meio de
resumos, e aprendem com as intervenções propostas pelo professor durante a
aula. É essencial fazer uma sistematização de todas as informações trazidas.
Assim, em um novo texto, uma espécie de resumo coletivo, os alunos explicam o
que aprenderam.

Utilize o texto produzido na unidade anterior, socialize-o em ambiente
virtual, elegendo aquele que você tenha maior domínio.

Ao término dessa unidade, você pôde entender as estratégias na realização de uma pesquisa escolar, essa importante ferramenta didática
para todas as disciplinas. Ampliou seu conhecimento sobre os procedimentos necessários, para melhor compreensão e orientação à pesquisa
escolar, contribuindo dessa forma para melhoria e qualidade dos trabalhos escolares.
Agora que você está familiarizado nesse assunto, até a próxima unidade,
em que estudaremos a metodologia no desenvolvimento de trabalhos
escolares.
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Nesta unidade, temos o propósito de fazer com que você conheça a metodologia para o desenvolvimento dos trabalhos escolares.

Porém, antes de iniciar a leitura da unidade, gostaríamos que você parasse um
instante para refletir sobre algumas questões.

• Você já parou para pensar sobre a importância da utilização de uma
metodologia no desenvolvimento das atividades do dia a dia?
• Qual a importância em estabelecer normas para a convivência do
indivíduo em sociedade?
• Qual a relevância da aplicação de uma metodologia nos trabalhos
escolares?

Para que você compreenda melhor este conteúdo, você terá acesso às seguintes informações:
• Estrutura de um trabalho escolar;
• Normas de referências em trabalhos escolares.
Esperamos que, ao estudar esta unidade, você possa:

• Elaborar um trabalho segundo as normas da NBR;
• Ampliar sua compreensão em relação as citações bibliográficas;
• Efetuar diferentes formas de citação bibliográfica.

Para a realização de uma pesquisa, é necessário um método, o que se caracteriza por um conjunto de procedimentos e regras para chegar ao resultado desejado, geralmente o conhecimento verdadeiro. Os trabalhos, em sua estrutura
escrita, seguem uma organização, estabelecida pela NBR*, correspondendo a
um padrão comum a todos os trabalhos.

Você sabia que todo o processo de certificação da ABNT está estruturado em padrões internacionais, de acordo com ISO/IEC (certificação em
segurança da informação) Guia 62/1997, e as auditorias são realizadas
atendendo às normas ISO 10011 e 14011, garantindo um processo reconhecido e seguro. A ABNT conta ainda com um quadro de técnicos capacitados e treinados para realizar avaliações uniformes, garantindo maior
rapidez e confiança nos certificados.

* NBR
É a sigla de Norma Brasileira
aprovada pela ABNT, de caráter
voluntário e fundamentada no
consenso da sociedade. Tornase obrigatória quando essa
condição é estabelecida pelo
poder público ou uma instituição.

Segundo a NBR, os elementos essenciais e indispensáveis à identificação de um
documento são: autor(es), título, edição, local, editora e data de publicação.
Esses elementos aparecem em citações, sendo chamados de referências bibliográficas, que caracterizam um conjunto de elementos que permitem a identificação de documentos, no todo ou em parte, utilizados como fonte de consulta
e citados nos trabalhos elaborados.
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Seção 1 – Estrutura de um trabalho escolar
Para compor a apresentação e redação dos trabalhos, há uma série de elementos sugeridos pelas normas da NBR. Existem elementos que são obrigatórios,
e outros que podem constar conforme o desenvolvimento do trabalho. O disposição dos itens abaixo, consiste numa orientação para a organização de trabalhos escolares.
1. Capa
2. Folha de rosto
3. Sumário
4. Introdução
5. Desenvolvimento
6. Conclusão
7. Referência bibliográfica
8. Anexos
A seguir, vamos definir cada elemento:

1.1 Capa
É a proteção externa do trabalho escolar, elemento imprescindível em sua
apresentação aos escolares. É indispensável que conste nome, título do trabalho e, quando houver, o subtítulo da
obra. Deve-se constar o nome da cidade em que a escola se localiza e o ano
de realização do trabalho.

Margem superior = 3cm
Espaço entre
linhas = 1,5

COLÉGIO ESTADUAL MARIA RITA
Ensino Fundamental e Médio
Tamanho da
fonte = 18 negrito

A GERAÇÃO NET

Elementos da capa

Margem
esquerda = 3cm

Tamanho da
fonte = 18 negrito

A capa deve conter os seguintes elementos:
• Nome da Escola – o qual deve ser
escrito com uma distância (margem) de 3cm a partir da borda
superior do papel. Com letra
maiúscula, tamanho 18, em
negrito.

Margem
esquerda = 2cm

Vanielly Dionís da Silva

Tamanho da
fonte = 14 negrito

Tamanho da
fonte = 12 negrito
CURITIBA
2010

Margem inferior = 2,5cm

Modelo de capa

• Curso – que deve ficar situado um pouco abaixo do Nome da Escola
(aproximadamente 1,5 cm). Utiliza-se maiúsculas apenas nas letras iniciais, em tamanho 18.
• Título do trabalho – no centro ou um pouco acima do centro da folha e
escrito em letras com destaque, todas em maiúsculas. Letra tamanho 18,
em negrito.
• Nome do aluno ou dos alunos, se for trabalho de equipe – abaixo do
título, aproximadamente 4cm à direita. Devem-se utilizar letras maiúsculas, apenas nas iniciais. Com letra tamanho 14, em negrito.
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•Nome da cidade e o ano – o nome do lugar deve ser escrito com uma
distância (margem) de 2,5cm a partir da borda inferior e, logo abaixo,
centralizado, o ano. Letra tamanho 12, em negrito.

Para que a capa do trabalho escolar fique com boa aparência, é necessário tomar cuidado com as seguintes orientações:
• prenda-a às outras folhas com grampos, sempre pelo lado esquerdo,
e nunca na parte superior;
• não use grampos em demasia, três ou quatro no máximo;
• use sempre papel limpo, padrão A-4;
• caso o trabalho seja volumoso, encaderne-o com espiral de plástico.

1.2 Folha de rosto
É praticamente uma cópia da capa. A diferença é que ela traz algumas informações obrigatórias que a capa não apresenta: a que o trabalho se destina e o
nome do professor/orientador da pesquisa.

1.3 Sumário
É a relação dos itens ou divisões que compõem a pesquisa, com os respectivos
números das folhas em que se encontram distribuídos no texto. Basta citar o
número da página, a partir da qual o item ou divisão se inicia.

COLÉGIO ESTADUAL MARIA RITA
Ensino Fundamental e Médio

Margem esquerda
= 3cm

SUMÁRIO

Margem direita
= 2cm

INTRODUÇÃO................................................................................... 09
1. O Curso de Biblioteconomia .......................................................... 11
1.1 O que é Biblioteconomia...................................................... 19
1.2 O Bibliotecário...................................................................... 21
1.3 A Biblioteca .......................................................................... 27
2. Processo de Criação de uma Biblioteca........................................ 31

A GERAÇÃO NET

2.1 Criação ................................................................................ 33
2.2 Acervo.................................................................................. 37
2.3 Aquisição do Acervo ............................................................ 41

Vanielly Dionís da Silva
Orientador: Prof. Josemi Teixeira Medeiros

2.4 Manutenção ......................................................................... 47
3. Bibliotecas Escolares..................................................................... 53
3.1 Localização.......................................................................... 59
3.2 Mobiliário ............................................................................. 61
3.2.1 Atendimento................................................................ 65
CONCLUSÃO .................................................................................... 67
BIBLIOGRAFIA.................................................................................. 73
ANEXOS............................................................................................ 81
APÊNDICE I ...................................................................................... 85
APÊNDICE II ..................................................................................... 91

CURITIBA
2010

Modelo de folha de rosto

Modelo de sumário
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1.4 Introdução
É a primeira parte do desenvolvimento do tema. Deve explicar a importância e
os objetivos da pesquisa, fornece detalhes sobre sua elaboração, a maneira
como os dados foram obtidos, etc. Nesta parte, o assunto ou tema da pesquisa
escolar fica claramente identificado, oferecedo uma panorâmica ou visão
geral do que está sendo abordado. Não precisa ser longa e, em hipótese alguma, deve conter conclusões, porém é necessário apresentar considerações.
O item introdução pode ser substituído por apresentação, sem que isto altere o
roteiro do trabalho. Deve ser escrito também obedecendo à margem de 5cm,
tendo como referência a margem superior e centralizado.

Um detalhe importante: é a partir da introdução que as folhas são numeradas.

Na introdução, inicia-se o texto do conteúdo abordado. Portanto, a parte mais
substancial do trabalho. Há várias maneiras de começar a desenvolver o tema.
Tudo vai depender do assunto. Existem casos em que se pode iniciar com um
histórico, no qual se detalha a evolução do assunto. Em outra situação, pode-se
começar com o conceito ou definição do assunto. Isto, na verdade, funciona
como uma espécie de iniciação ou apresentação do assunto.
Para um bom desenvolvimento do tema, recomenda-se o seguinte:
• Selecione as publicações que possam fornecer algum subsídio, isto é,
das quais se possa tirar alguma coisa que possivelmente será aproveitada no desenvolvimento do conteúdo;
• Leia as publicações selecionadas, transcrevendo em papel rascunho os
trechos que provavelmente serão aproveitados;
• Subdivida o assunto e escreva os nomes das divisões principais em letras
maiúsculas, ou destacadas;
• Palavras que não sejam de origem da Língua Portuguesa devem ser escritas em formato itálico. Por exemplo: bytes.

Para obter uma boa escrita, é preciso organizar as ideias, argumentar,
informar, opinar e criticar. Podem-se seguir estas orientações:
• não usar eu;
• não usar gírias;
• não usar palavrões;
• não usar estrangeirismo;
• não usar etc., ou evitar o uso de etc.;
• não repetir palavras;
• não repetir ideias;
• não terminar com interrogação;
• não usa palavras chavões do título;
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• não escrever na sequência a ideia de um mesmo autor, pois pode
parecer cópia;
• fazer parágrafos curtos.

1.5 Organização textual
Os componentes princiapais sao a introduçao, o desenvolvimento e consideraçoes finais.
• Introdução – é a parte em que o autor apresenta a temática do trabalho. Deve também explicar a razão e importância em estudar esse
assunto.
• Desenvolvimento – o desenvolvimento é a maior parte do trabalho de
pesquisa. É nesse momento que será feita, de maneira ordenada, detalhada, ampla e relevante, a exibição do assunto do trabalho. Essa parte
poderá ser dividida em tópicos.
Caso o assunto de sua pesquisa seja A utilização da informática na educação,
você poderá dividir os tópicos ou capítulos de seu trabalho em:
• Áreas de conhecimento;
• Projetos educacionais;
• Questões administrativas.
•Considerações finais – tem por finalidade retomar sinteticamente os
resultados da pesquisa realizada e suas considerações finais.
É a parte mais relevante da pesquisa escolar, pois retrata deduções lógicas do
autor, fundamentadas no conteúdo do texto. Uma maneira prática é apresentar a conclusão ou conclusões sob a forma de tópicos, empregando-se frases
curtas e objetivas. A conclusão deve revelar os resultados atingidos pelo pesquisador.

1.6 Bibliografia ou fontes de consulta
Nesta última parte, devem ser relacionadas todas as publicações, tais como
livros, revistas, jornais, etc. que foram consultadas e das quais se retirou alguma
coisa, para elaboração da pesquisa. É importante colocá-las em ordem alfabética.

1.7 Anexos
Acréscimo de um ou vários elementos que servem de complemento ou comprovação do assunto tratado na obra.
Realize uma pesquisa seguindo as normas e a orientação da seção estudada, sobre a temática A geração net. No decorrer do trabalho, crie três
subtópicos, que deverão ser desenvolvido na produção textual. Além da
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introdução e conclusão. Em seguida, solicite ao professor de Língua Portuguesa, da escola onde você atua, para que faça uma revisão textual de
sua pesquisa.

Seção 2 – Normas de referências em
trabalhos escolares
É a menção, no trabalho, de uma informação obtida de outra fonte. Pode ser
uma transcrição ou paráfrase, direta ou indireta, de fonte escrita ou oral. As citações podem ser incluídas no texto, em nota de rodapé ou remetendo às referências no final do texto. As citações podem ser representadas pelo sistema numérico, devendo, o sistema escolhido, ser mantido do decorrer da pesquisa.

As notas de rodapé são digitadas dentro da margem inferior, em fonte
10, ficando separadas do texto por um espaço simples de entrelinha e
por um filete de três centímetros. Deve-se evitar o uso desnecessário de
nota de rodapé, pois sua leitura implica interrupção da leitura do texto e,
consequentemente, do raciocínio que o leitor vem desenvolvendo a
partir das ideias expostas.

As referências bibliográficas devem ser alinhadas à esquerda e digitadas, utilizando-se espaço simples entre suas linhas. Entre uma referência
e outra, deve-se adotar espaço simples duplo.

Formas de citação
Para um autor
SOBRENOME, prenome. Título do livro (em negrito). Edição. Local de publicação:
editora, ano. Exemplo:
Autor

Título (em negrito)

Local da publicação

SILVA, Marco. Sala de aula interativa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2001.
Edição

Editora

Para dois autores

Data da
publicação

SOBRENOME, prenome; SOBRENOME, prenome. Título do livro (em negrito). Edição. Local de publicação: editora, ano. Exemplo:
Autores

Título (em negrito)

Local da publicação

LUCENO, C; FUKS, H. A educação na era da internet. Rio de Janeiro: Clube do
Futuro, 2000.
Editora
Data da publicação
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Para enciclopédia e dicionários
Assunto. In: nome da enciclopédia. Local de publicação: Editora, ano.
Ex: O Cosmos. In: Enciclopédia de Astronomia. São Paulo: Abril, 1998. Exemplo:
Autor

Nome da enciclopédia

HOUAISS, A. (Ed.). Novo dicionário Folha Webster’s: inglês/português, português/
inglês. Coeditor Ismael Cardim. São Paulo: Folha da Manhã, 1996.
Local da Publicação

Editora Ano da publicação

Para artigo de jornal com autor
Autor. Título do artigo. Nome do jornal. Local, página, data (mês e ano). Exemplo:
Autora

Título do artigo

Nome do jornal

RIBEIRO, Flávia. A dura vida de quem ainda não cresceu. Folha da Manhã,
Campos dos Goytacazes, p. 7, 5 fev. 1997.
Local de Publicação

Página Data (dia, mês e ano)

Para artigo de jornal sem autor
Título do artigo. Nome do jornal. Local, data (mês e ano). Exemplo:
Título do artigo

Nome do jornal

4ª Guerra terá matemáticos na linha de frente. O Estado de São Paulo,
São Paulo, p. A16, 16 jan. 1998.
Cidade de publicação Página

Data (dia, mês e ano)

Para documentos eletrônicos
Autor

Título (em negrito)

Tipo de mídia Local de publicação

SIMÕES, Luís. Geração Net, Web 2.0 e Ensino Superior [internet]. Curitiba:
Edições Universidade, Fernando Pessoa, [2009]. Disponível em:
<http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/140224/ls_cem6_09.pdf>.
Acesso em: 12 dez. 2010.
Editora Data de acesso

Data da publicação

Endereço eletrônico

Citação até três autores
Quando a obra for de autoria de até três pessoas, estas serão citadas pelos respectivos sobrenomes. Cita-se o primeiro autor e, quanto aos demais, utiliza-se o
termo em latim et al., que significa entre outros. Exemplo:
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Autores

Título (em negrito)

Local da publicação

BERGER, John et al. Modos de ver. São Paulo: Martins Fontes, 1972.
Editora

Data da publicação

Sistema numérico
Neste sistema, as citações devem incluir o autor, a data de publicação e a(s) página(s) do documento referenciado. No caso da indicação de autoria aparecer no
decorrer do texto, apenas a inicial do nome deve aparecer em maiúscula, e quando a citação se apresentar entre parênteses, todas as letras do nome devem ser
maiúsculas. Exemplos:
Segundo Xavier (2004, p. 243) o aquecimento global está só começando.
O aquecimento global está só começando. (XAVIER, 2004, p. 243).
Citação de citação
É a transcrição de palavras textuais ou conceitos de um autor, a cuja obra não se
teve acesso direto. A citação de citação é indicada pelas expressões “apud” ou
“citado por”. A citação de citação deve ser evitada, uma vez que a obra original
não foi consultada e há risco de falsa interpretação e incorreções. Exemplo:
Marinho, citado por Markoni e Lakatos (1982, p.150), apresenta a formulação do
problema como a fase da pesquisa, que, sendo bem delimitada, simplifica e
facilita a maneira de conduzir a investigação.
ou
Marinho (apud MARKONI; LAKATOS, 1982, p.150), …
Citação indireta
Utilizada quando são reproduzidas as ideias e informações do documento, sem
transcrição das palavras do autor. Não usar aspas, mas indicar a fonte da referência. Os fragmentos do texto que o aluno copiou foram pensados e escritos
por outra pessoa em algum lugar e em determinado tempo. Essa é a razão para
fazer a citação, por isso a importância em destacá-la.
É uma reprodução da ideia ou do pensamento do autor da fonte consultada,
mas escrita com as palavras do aluno, o autor da pesquisa. Desta forma, pode-se
dizer que a citação indireta ou livre é um resumo elaborado pelo aluno. Exemplo:
É preciso ter bastante cuidado quanto às informações consultadas na internet.
Para saber se são confiáveis, é preciso verificar a origem do site e quem é responsável por ele. Por este motivo, deve-se dar preferência aos sites de escolas, instituições de pesquisas e oficiais. (JUNQUEIRA, 1999, p. 23).
Ou,
De acordo com Junqueira (1999, p. 22), é preciso ter bastante cuidado quanto
às informações consultadas na internet. Para saber se são confiáveis, é preciso
verificar a origem do site e quem é responsável por ele. Por este motivo, deve-se
dar preferência aos sites de escolas, instituições de pesquisas e órgãos oficiais.
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Outro detalhe importante: é preciso lembrar de incluir todas as referências dos autores, utilizados nas citações, na lista de REFERÊNCIAS apresentada no final da pesquisa.

Citação direta
Cópia de parte do texto consultado, quando registrada em até três linhas.
Nesse caso, é necessário colocar o texto entre aspas. Exemplo:
Segundo Silva (2001, p. 9), “A partir da década de 70 a internet chegou às universidades norte-americanas e, muito mais tarde, já nos anos 90, aos usuários
domésticos [...] como você, eu e todo o cidadão que tenha computador e um
telefone [...].”
Ou,
“A partir da década de 70 a internet chegou às universidades norte-americanas
e, muito mais tarde, já nos anos 90, aos usuários domésticos [...] como você, eu e
todo o cidadão que tenha computador e um telefone [...].” (SILVA, 2001, p. 9).
Cópia de parte do texto consultado, quando registrada em mais de três linhas.
Nesse caso, deve-se deixá-la sem aspas, e apresentá-la em bloco com recuo de
4cm a partir da margem esquerda. Exemplo:
Nas enciclopédias, os assuntos estão em ordem alfabética. Cada bloco de assunto é um verbete. Muitas vezes,
no final do verbete, há um aviso de que o assunto também é tratado em outros verbetes. Esse aviso se chama
remissão, e pode aparecer assim: v. tb. (que significa
“ver também”), seguido do nome do verbete ou de um
número, como 2:350 (que significa “volume 2, página
350”). (BARBOSA, 1999, p. 22).
Ou,
Conforme Barbosa (1999, p. 22), Nas enciclopédias, os
assuntos estão em ordem alfabética. Cada bloco de
assunto é um verbete. Muitas vezes, no final do verbete,
há um aviso de que o assunto também é tratado em
outros verbetes. Esse aviso se chama remissão, e pode
aparecer assim: v. tb. (que significa “ver também”),
seguido do nome do verbete ou de um número, como
2:350 (que significa “volume 2, página 350”).

Acesse o site da ABNT e verifique a norma padrão aplicada na realização
em trabalhos de pesquisa: http://www.abnt.org.br/

Realize um trabalho de pesquisa sobre A problemática da acessibilidade
na biblioteca escolar, destacando as implicações para convivência em
sociedade. Utilize as normas da ABNT.
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Chegamos, assim, ao final da terceira unidade desse módulo. Certamente, agora ficou mais claro seu entendimento sobre a utilização das
normas da NBR, na elaboração dos trabalhos escolares. Através desse
estudo é que você pôde aprimorar suas habilidades em relação à introdução, desenvolvimento e conclusão na realização de pesquisas.
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Esta unidade é um convite para que você possa aprofundar seus conhecimentos sobre a utilização da internet como ferramenta de pesquisa escolar.

Você já parou para pensar sobre a importância da utilização da internet
na área educacional? Quais ferramentas da internet são relevantes na
elaboração de uma pesquisa escolar?

Em geral, são várias as situações positivas proporcionadas pelo uso da internet
no ambiente educacional, que variam de acordo com a proposta utilizada em
cada caso, interesse e dedicação dos profissionais envolvidos.
A temática central desta unidade é a internet, como fonte eletrônica. Você terá
acesso às seguintes informações:
• O que é a internet;
• A pesquisa na internet;
• Ferramentas de navegação na internet;
• Técnicas de pesquisa na internet;
• Mecanismos de busca na internet.
Esperamos que, depois das reflexões e atividades propostas nesta unidade, você
seja capaz de:

• Criar estratégias para navegação e pesquisa em sites de busca;
• Identificar as formas adequadas para realizar uma busca na internet;
• Conhecer as diferentes ferramentas de busca e navegação na internet;
• Aprimorar as técnicas de busca em sites.

Iniciamos nossa conversa sobre a internet, com a música de Gilberto de Gil, que,
em função das novas tecnologias escreveu a canção “Pela internet”.
Criar meu web site
Fazer minha homepage
Com quantos gigabytes
Se faz uma jangada
Um barco que veleje ...(2x)
Que veleje nesse informar
Que aproveite a vazante da informaré
Que leve um oriki** do meu velho orixá*
Ao porto de um disquete de um micro*** em Taipé.
Um barco que veleje nesse infomar
Que aproveite a vazante da informaré
Que leve meu e-mail até Calcutá
Depois de um hot-link
Num site em Helsinque
Para abastecer
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* ORIXÁ
Nome das divindades
africanas cultuadas pelos
iorubas (povo negro do
grupo sudanês da África
ocidental).
** ORIKI
Poesia ritual de um povo da
África ocidental.
*** MICRO
Abreviatura de
microcomputador.
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Eu quero entrar na rede
Promover um debate
Juntar via internet
Um grupo de tietes de Connecticut
* ACESSAR
Obter acesso a informações,
dados, processos, pessoas.
** MACMILÍCIA
É um neologismo. Mac é a
abreviação de Macintosh
(linha de computadores da
marca Apple).
*** HACKER
Ciberpirata, aquele que
acessa sistemas ilegalmente.

De Connecticut acessar*
O chefe da MacMilícia** de Milão
Um hacker*** mafioso acaba de soltar
Um vírus para atacar programas no Japão
Eu quero entrar na rede para contatar
Os lares do Nepal, os bares do Gabão
Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular
Que lá na praça Onze tem um videopôquer para se jogar...

Seção 1 – O que é a internet
A internet é uma ferramenta cultural que permite ao ser humano uma relação
mais ampla com o mundo. Nas escolas, se for utilizada de maneira adequada,
possibilitará aos membros da comunidade escolar – aluno, professor ou outros
profissionais da educação – um universo de informação e serviços úteis. A possibilidade desse intercâmbio é permitir, aos alunos das várias classes sociais, a
familiarização com museus, bibliotecas e demais centros culturais.
Além disso, oferece outras vantagens a seus usuários, seja exemplo a assimilação de línguas estrangeiras, como forma de aproximar às pessoas de diferentes
povos, a culturas e civilizações distantes.
Para ampliar nossa conversa, podemos nos perguntar: Como está o uso da
internet na escola? O uso desta tecnologia tem ajudado aos alunos no desempenho escolar e pessoal? A partir de uma observação assistemática, pode-se
dizer que, na escola, os adolescentes que têm acesso às informações veiculadas na internet preferem utilizar este recurso para acessar e-mails, blogs, orkut,
MSN e outros sites de relacionamento. O desafio consiste em utilizar essas ferramentas com propósitos educacionais.
Então, a questão apresentada é quanto esta tecnologia ou ferramenta tem
contribuído no desempenho escolar dos alunos.

Será que os sites utilizados por eles na realização de suas pesquisas escolares
são confiáveis? Quais os procedimentos utilizados na realização destes
trabalhos? E, sobretudo, as pesquisas apresentadas aos professores têm sido
resultado da impressão de partes de textos disponibilizados na internet?

A sensação de parte dos profissionais da educação é que não se aprendeu a
utilizar as informações disponibilizadas nas tradicionais fontes de informação e
estamos manuseando informações de fontes virtuais, sem orientação suficiente
para ler, refletir e apresentar trabalhos. Então, infere-se que, ocorrendo dessa
forma, ao invés de beneficiar, prejudicaria atuais e futuros profissionais.
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O contexto atual é marcado pela necessidade de alfabetizar tecnologicamente, ou seja, educar os profissionais na utilização das ferramentas tecnológicas na
educação. Os profissionais envolvidos com o uso da internet necessitam de
capacitação ao trabalho na pesquisa em ambiente escolar, para que os resultados sejam efetivos.
Ao buscar uma informação na internet, você deve proceder da seguinte forma:
• pesquisar a informação;
• identificar a informação;
• processar sua triagem;
• realizar avaliação e síntese da informação;
• gerenciar sua reorganização;
• apresentá-la e comunicá-la sob a forma de novos suportes geradores de
conhecimento.
Dessa forma, a escola estará:
a) Permitindo o acesso livre e permanente a um conjunto documental
selecionado;
b) Introduzindo, pela diversidade de suportes, a pluralidade das linguagens;
c) Revitalizando o papel do professor e consequentemente as práticas
pedagógicas, que passam a ser um recurso, entre outros possíveis;
d) Favorecendo o trabalho pessoal e em pequenos grupos;
e) Contribuindo para descompartimentar o saber, tradicionalmente
repartido pelos vários campos disciplinares, ou seja, a vivência interdisciplinar;
f) Possibilitando a quebra do isolamento da instituição escolar em relação à comunidade.
É importante ressaltar que a internet é um ambiente que não se encontra em
nenhum lugar em particular, mas em todos os lugares ao mesmo tempo. Atualmente, é possível acessá-la nos mais variados ambientes, ou seja, tornou-se acessível. Porém, há que questionar: será que todos têm o privilégio de ter acesso a
essa ferramenta? Pois sabemos que nem todas as classes sociais têm recursos
para acessar essa ferramenta, afinal, tem custo pra isso.
De outra forma, sabemos que a rede está mudando a maneira como nós contamos nossa história. Através desta, a evolução de nossa habilidade de comunicação tem profundamente alterado a sociedade. Atualmente, é comum dizer
que vivemos num mundo menor, devido à tecnologia. De algum lugar do globo,
nós podemos alcançar uns aos outros e nos comunicar. Por meio de sons ao vivo,
figuras e textos fluem através do planeta.
O ser humano está expandindo seus limites e, ao mesmo tempo, aprendendo
que cada pessoa é o propósito principal dessa grande teia de comunicação. E
a utilização da internet nas bibliotecas escolares é verdadeiramente infinita:
além de facilitar o acesso à informação, amplia as possibilidades de comunicação, podendo aumentar o potencial criativo, garantindo mais autonomia a
professores e alunos.
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Você sabia que existe uma proposta do Governo Federal, intitulada Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). É um programa
educacional criado pela Portaria n. 522/MEC, de 9 de abril de 1997, para
promover o uso pedagógico de Tecnologias de Informática e Comunicações (TICs) na rede pública de ensino fundamental e médio. O programa é
organizado pelo MEC, que compra, distribui e instala laboratórios de informática nas escolas públicas de educação básica. Em contrapartida, os
governos locais (prefeituras e governos estaduais) devem providenciar a
infraestrutura das escolas, indispensável para que elas recebam os computadores. Para mais informações, consulte o site: http://e-proinfo.mec.gov.
br/eproinfo.

Em sua opinião, até que ponto as informações disponíveis na internet
podem alterar o comportamento dos indivíduos no espaço escolar?
Tenham em vista as implicações e influências dessa ferramenta na vida
cultural da escola. E, em seguida, faça uma análise e pontue as principais
implicações.

Uma rápida reflexão sobre o passado nos faz lembrar uma época em que predominava a cultura oral, o que não foi impedimento para que as histórias e os
conhecimentos acumulados corressem o mundo e permanecessem na memória da humanidade. Depois, criou-se a escrita e, bem mais tarde, vieram os livros,
que registraram pensamentos, sentimentos, histórias e a cultura dos povos. Seguiram-se as diversas mídias: rádio, telefone, cinema, telex, televisão, fax, gravador,
vídeo, até o advento das mensagens transmitidas por meio de satélite.
O vocabulário utilizado na internet é a consequência lógica do desenvolvimento espetacular nas últimas décadas, existindo hoje uma terminologia verdadeiramente especializada, de origem quase exclusivamente da língua inglesa, que
é necessário conhecer para aproveitar plenamente os recursos virtualmente
inesgotáveis que a internet nos oferece. Tendo em conta este fato, consideramos oportuno apresentar algumas definições, por vezes aproximadas e inacabadas, que permitirão ao usuário a utilização de forma rápida, procurando simplificar as noções fundamentais.

* SITE
A palavra site em inglês
tem exatamente o
mesmo significado de
sítio em português, pois
ambas derivam do latim
situs, lugar demarcado,
local, posição e,
primariamente, designam
uma propriedade rural de
área modesta,
frequentemente usada
para lazer ou lavoura.

Sendo assim, podemos considerar a internet um universo de informações, tão
amplo como nosso próprio planeta. Ao navegar, você pode deparar um site*
chinês, cheio de ideogramas, ou procurar deliberadamente o site oficial de uma
rede de televisão japonesa, tudo isso com o auxílio de um programa, tradutor
on-line, e tentar descobrir que tipo de notícias a emissora transmite.
Na internet, as pessoas criam comunidades, fazem blogs e se aproximam virtualmente nas salas de bate-papo. Tornou-se comum fornecer, além do telefone, o
endereço eletrônico (e-mail) para contato. A internet vem provocando uma
verdadeira revolução não só no modo como as pessoas se relacionam como
também na linguagem.
A escola não pode ignorar a influência da internet, que atinge a vida das pessoas, na sociedade contemporânea. Ao contrário, a internet poderá ser um recurso a mais para dinamizar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem.
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1. Você considera importante a utilização da internet na educação? Explique.
2. Na biblioteca onde você atua, os alunos realizam atividades de pesquisa na internet? Descreva sua realidade.

Seção 2 - A pesquisa na internet
A internet permite inúmeras possibilidades de pesquisa para professores, alunos e
demais profissionais da educação, em especial, neste estudo, o Técnico em Biblioteconomia. A facilidade em digitar dois ou três termos nos serviços de busca e o
resultado de múltiplas respostas para qualquer tema, isso é algo fascinante.
Porém, isso significa que temos que criar métodos para navegação e pesquisa,
pois as buscas na rede não funcionam como a pesquisa em um fichário de uma
biblioteca. Nesta, os livros são organizados por nome de autor, título, assunto,
etc. Escolhemos um ou mais livros e lemos seus textos, geralmente linha a linha.
Já a internet é formada por milhões de informações textuais, sonoras e imagéticas interligadas entre si, os hipertextos que permitem múltiplos percursos de leitura e, portanto, múltiplos caminhos não lineares a serem percorridos.
Em uma pesquisa na internet, podemos partir do geral para o específico, dos
grandes tópicos para os subtópicos. Recomenda-se que, num primeiro momento,
procure nos programas de busca por meio de palavras-chave mais abrangentes,
mais amplas. Por exemplo, trabalho e educação. As palavras podem ser buscadas em diversos serviços de busca, tais como: Alta Vista, Google, Uol, Yahoo!
Cadê?, Bing e outros.
Você pode digitar os termos em português, espanhol, mas aparece em inglês,
língua dominante na internet. Na rede existe mais conteúdo em língua inglesa
que em português. Sendo assim, quem lê e escreve em inglês leva vantagem na
pesquisa.
É comum que o estudante iniciante na internet se deixe, num primeiro momento,
se deslumbrar quando vê que uma pesquisa apresenta diversos resultados.
Depois desanima, ao constatar que não pode esgotá-la, que há inúmeras repetições e muitas indicações equivocadas. Por isso, convém procurar mais de um
programa de busca, porque os resultados não são idênticos.

Cada buscador tem seu cadastro de páginas. Nos últimos anos, o Google
se tornou o mais popular, por ter facilidades que tornam a busca muito
interessante. Mas também existem outros buscadores utilizados tais como
o Alta Vista, Yahoo e outros. Segue-se o endereço dos principais sites de
busca:
ALTA VISTA - http://br.altavista.com/ - É um provedor global que presta
serviços de pesquisa e tecnologia. Começou suas atividades em 1995. Foi
o primeiro motor de pesquisa para permitir que investiga a linguagem
natural e avançadas técnicas de investigação. Fornece uma pesquisa de
multimídia para fotos, músicas e vídeos.
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YAHOO - http://br.yahoo.com/ - O Yahoo analisa o conteúdo da legenda,
no restante do texto próximo à imagem, e considera outros fatores que
determinam o conteúdo pesquisado.

GOOGLE - http://www.google.com.br/ – É uma multinacional estadunidense de computação em nuvem pública, buscador na Internet e uma
corporação de tecnologias de publicidade. O site é executado através
de mais de um milhão de servidores, chamados de data centers ao redor
do mundo e processa mais de um bilhão em solicitações de pesquisas,
todos os dias.

Bing - http://www.bing.com/ - Buscador pertencente a Microsoft. A proposta do bing não é simplesmente oferecer resultados, mas ajudar as pessoas a tomar decisões inteligentes, especialmente, em quatro frentes de
busca vertical.
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O site da Google oferece um serviço que permite uma pesquisa, denominado de Google acadêmico. http://scholar.google.com.br/ . O Google
acadêmico abrange artigos revistos por especialistas, teses, livros, resumos
e outras publicações acadêmicas de áreas gerais de pesquisa.

A busca pode ser feita de diferentes maneiras, de forma genérica ou específica.
Podemos realizar uma pesquisa sobre bibliotecas no geral, ou sobre biblioteca
escolar como algo específico: a grande diferença dessa situação será o resultado. Por meio da prática, desenvolveremos habilidades em descobrir onde se
encontram os melhores endereços, o que vale a pena aprofundar. Fazemo-lo,
observando a organização dos tópicos, a riqueza e variedade de artigos, a
respeitabilidade da instituição e pesquisadores.
O pesquisador na internet está sujeito a vários estímulos que podem desviar sua
atenção do tema de sua busca. Embora pareça trivial esta postura, alteram se
os resultados, tornando-o frustrante quando, ao final das buscas, não se consegue chegar a nenhum resultado, pois estava navegando em sites de interesse
pessoal e não da pesquisa propriamente.
A postura daqueles que pretendem realmente pesquisar na internet deve ser
orientada por uma autodisciplina, mesmo antes de se conectar à internet, estabelecendo antecipadamente as palavras a serem buscadas e o tempo de
trabalho. Depois de conectado, o pesquisador deve selecionar a palavrachave que irá levá-lo ao tema solicitado, lendo em seguida os títulos ou a síntese
da busca realizada.
Ao acessar um site de interesse, realiza-se uma leitura dinâmica para descobrir
se o conteúdo pode ou não fazer parte de sua bibliografia, porém ainda não é
uma leitura definitiva. Quando encontrar o conteúdo adequado, salve a página clicando em "Arquivo". Em seguida "Salvar como", selecione o local de salvar,
sendo mais indicado o "Desktop" e, caso deseje, modifique o nome do arquivo,
clique finalmente em salvar.
Para ter registro do endereço, anote-o ou imprima uma folha da página. Isso faz
uma grande diferença e de forma nenhuma anula sua liberdade de navegar
por outros sites, ver e-mails, etc. Também aqui vale a dica da psicologia da
aprendizagem, que você deve intercalar momentos de estudo com momentos
de lazer. Na internet isso é muito fácil, mas cuidado: se você tem prazos para
cumprir, não se estenda demais aos sites extracurriculares.

O mecanismo de busca do Google está subdividido em quatro grandes
grupos:
• Web - onde se encontram todas as páginas indexadas, ou seja, agrupadas;
• Imagens - privilegia a pesquisa iconográfica como figuras, fotografias,
reprodução de pinturas e qualquer outro tipo de imagem;
• Grupos - permite a pesquisa em comunidades virtuais, grupos de notícias, listas de discussão e outros;
• Notícias - possibilita pesquisar o conteúdo da rede organizado em
assuntos agregados em diferentes categorias nos sites de notícias.
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Você sabia que o Google Tradutor é um serviço de tradução gratuito que
fornece traduções instantâneas em vários idiomas. Ele pode traduzir palavras, frases e páginas da web entre qualquer combinação dos idiomas
aceitos. Com o Google Tradutor, esperamos disponibilizar informações úteis
para todos, independentemente do idioma em que estiverem escritas.

Site de acesso ao tradutor - http://translate.google.com.br/#

Como funciona?
Quando gera uma tradução, o Google Tradutor procura padrões em centenas de milhares de documentos para ajudar a decidir qual é a melhor
tradução. Ao detectar padrões em documentos que já foram traduzidos
por tradutores humanos, o Google Tradutor pode fazer escolhas inteligentes e determinar qual é a tradução apropriada. Esse processo de procurar
padrões em grandes quantidades de texto é chamado de “tradução automática estatística”.
Acesse o vídeo auto explicativo sobre o Google Tradutor no youtube http://teteraconsultoria.com.br/blog/como-funciona-o-google-tradutor/

1. Descreva ao menos três situações positivas, proporcionadas pelo uso da
internet, como fonte de pesquisa na realização de trabalhos escolares.
2. Pesquise em diferentes sites de busca o termo “Educação” e analise as
diferentes aparições.
3. Agora utilize o termo educação e biblioteca, analise o resultado.

Seção 3 - Ferramentas de navegação na internet
Os navegadores (browsers) são os programas usados para navegar pela internet. É
através deles que o usuário interage com os documentos hospedados em um servidor web, ou seja, é a partir deles que podemos visualizar os documentos na rede.
Há dezenas de navegadores diferentes, alguns gratuitos como o Mozilla Firefox,
Google Chrome, Internet Explorer e outros mais.

Mozilla Firefox
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Todos apresentam algumas funções básicas em seu menu, como botões para
retroceder e avançar, páginas carregadas, um para atualizar, outro para o
carregamento do site acessado, um botão que nos permite ir diretamente à
página inicial.
Abaixo segue um exemplo do navegador Google Chrome. Em seguida, algumas das principais funções do navegador:

• Abas - Ao iniciar o Chrome pela primeira
vez, você depara com uma página chamada Mais visitados, página esta que
possui pré-visualizações das páginas visitadas com mais frequência. Para abrir
uma nova aba, o atalho é o “Ctrl+T”, ou
então você pode clicar no botão “+” ao
lado da aba em que você esteja.
• Menu-chave - Personalizar e controlar o
Google Chrome - Este botãozinho tem a
mesma função do menu “Arquivo” dos
demais navegadores. Portanto, opções
comuns para criar outra guia, uma nova
janela, além de outras, são encontradas
neste menu. A opção mais interessante do
menu é a chamada “Criar atalho de aplicativos”. Para que serve essa opção? Ela
é responsável por adicionar botões na
Área de Trabalho, no Menu Iniciar ou na
Barra de Inicialização rápida, com instruções diretas para abrir os sites em uma
versão reduzida do navegador.
As opções para aumentar o tamanho da página (Zoom) e para encontrar termos específicos nas páginas também estão nesse menu, e o melhor: ambas
possuem teclas de atalho — "Ctrl + +" para aumentar o tamanho da página, "Ctrl
+ -" para diminuir e "Ctrl + F" para localizar termos no texto. Para quem costuma
imprimir conteúdo direto da web, vale lembrar que o atalho é o mesmo dos
outros navegadores, e, caso deseje acessar através do menu, ele se localiza no
menu da folha de papel. E outras opções, tais como:

Módulo 15

Utilização da internet nas pesquisas escolares

57

• Histórico: Mostra todos os sites que você já visitou;
• Downloads: Exibe uma janela com os downloads já realizados;
• Importar favoritos e configurações: Escolha de qual navegador deseja
importar favoritos;
• Opções: Modifique opções avançadas do Chrome;
• Sobre Google Chrome: Visualize a versão de seu atual navegador;
• Ajuda: Obtenha suporte para diversos quesitos do programa;
• Sair: Clique para encerrar o navegador.

* LINKS
O termo em inglês é
usado para expressar a
ligação entre sistemas
ou conjunto de redes
de comunicação
eletrônica e
telecomunicação.
** WEB
O conjunto de todos os
sites públicos
existentes compõem a
World Wide Web.

Em geral, existem nos mecanismos de busca, pasta para adicionar os sites de
que mais gostamos (Bookmarks ou Favoritos) e a possibilidade de guardarmos
esses links* em listas na web, que permite acesso aos sites preferidos de qualquer
computador conectado à rede, dentre outros.
Um mecanismo de pesquisa ou motor de busca na web é um servidor especializado em pesquisar informação, em base de dados próprias ou em outros sites ou
páginas da web**, e fornece aos utilizadores indicações sobre a informação
requerida.
Apesar dos esforços e tecnologias investidos no processo de indexação e de
pesquisa, uma boa parte do sucesso das buscas depende do tipo de pesquisa
que fazemos. Assim, procurar bem, significa resolver melhor e mais rapidamente
problemas, ou seja, encontrar o que se deseja.
É importante usar de algumas estratégias de pesquisa. Na próxima seção, estudaremos algumas dicas e técnicas que facilitem a procurar.
Qual navegador está instalado em seu computador? Em seguida, pesquise sobre suas diversas funções.

Seção 4 - Técnicas de pesquisa na internet
Uma procura, ou pesquisa, consiste normalmente em introduzir algum texto ou
termo numa caixa e submeter esse pedido a um processador de busca. O problema mais comum é o texto ser curto, logo muito genérico, encontrando muitas
soluções que não nos interessam, que vulgarmente se chama lixo, ou seja, não
corresponde ao desejado.
Por outro lado, adicionar vários textos à pesquisa não ajuda, pois se passa de
uma situação genérica, com muitos resultados, para outra específica, sem
resultados ou com poucos resultados e desnecessários. A principal regra é
contextualizar.
A seguir, analisaremos algumas orientações para realizar uma pesquisa e obter
o resultado desejado:
Planejamento:
• Estabelecer de maneira clara o tema a ser pesquisado;
• Definição precisa do que se quer encontrar sobre o tema;
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• O objetivo esperado;
• Estabelecer palavras-chave que conduzam à informação esperada;
• Delimitar o tema no tempo e no espaço;
• Fazer um levantamento de fontes e recursos a serem utilizados;
• Listar as tarefas a serem realizadas.
No desenvolvimento da pesquisa, é importante ao final da busca executar os
seguintes procedimentos:
• Ler e anotar os dados encontrados;
• Selecionar e organizar o que foi coletado, por meio de registro das fontes
para saber de onde vieram as informações;
• Analisar o que foi coletado, em relação à proposta de pesquisa;
• Fazer o fechamento de todas as informações relevantes.
A seguir, oportunizaremos a você os principais critérios de análise do resultado
de uma pesquisa na internet.
• Exibição - as ferramentas de busca vasculham a web em segundos e
trazem a informação mais relevante, conforme normas próprias. Entre os
mais de 100 critérios com pesos e análises diferentes, está a quantidade
de vezes que cada link já foi clicado por outros internautas e a ocorrência da palavra no nome da página.
• Data - a data de publicação da página é outro dado importante se a
procura for por notícias. Há risco de os sites exibirem informações desatualizadas. Por isso, a importância do ato de ler e estar sempre atualizado.
• Assinatura - observando o endereço da página, é possível ter uma ideia
da credibilidade do conteúdo. As extensões .gov (governamentais), .org
(instituições sem fins lucrativos) e .edu (universidades, fora do Brasil) são
as mais indicadas. A extensão .com, que é a mais comum, abrange de
tudo, incluindo sites de jornais e revistas. Outra informação importante é
observar o responsável pela página.
Seguindo as orientações estabelecidas nesta seção, elabore uma pesquisa utilizando a internet como fonte de pesquisa, tendo como tema: “Propriedade Intelectual”.

Seção 5 - Mecanismos de busca na internet
Sites de busca são mecanismos de procura agregados a gigantescos bancos de
dados, com informações sobre páginas da web. Quando você digitar uma
determinada palavra no campo de busca desses mecanismos, aparecerão
novas páginas com listas de links ou endereços que apontam para outras páginas, nas quais o termo que procuramos se encontra.
Existem vários sites desse tipo de busca na rede, como o Google, Alta Vista,
Yahoo! Cadê?, UOL, Aonde, Achei, Aeiou, entre outros. Nos tópicos seguintes, vamos conhecer, brevemente, alguns aspectos do funcionamento de
alguns deles.
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O desafio do pesquisador é encontrar no meio de tanto material o que, de fato,
é relevante e correto, pois a busca acontece por meio de solicitação de informações, que foram previamente selecionadas pelo usuário.
Há basicamente dois tipos de busca, por catálogos e indexadores ou motor de
pesquisa robot, ou seja, funciona semelhantemente a um robô.
Os mecanismos de busca por catálogo ordenam e classificam endereços na
internet, não se preocupando com o conteúdo textual das páginas catalogadas. Um exemplo de site de busca que utiliza o mecanismo de catálogo é o
AEIOU de Portugal, que cataloga os sites na Internet, mas não o conteúdo textual
das páginas individuais. Os registros são listados em grandes diretórios e subdiretórios, classificados por assunto. Assim, as pastas e subpastas contêm as seguintes
informações: nome do site, endereço na rede, breve descrição do conteúdo
feito por algumas palavras-chave.

Site por catálogos

Os sites indexadores trabalham de modo diferente, organizando e classificando
também o conteúdo textual de cada site, página por página. Quando os indexadores analisam uma página, outras páginas vinculadas se correlacionam,
dando preferência às páginas que apresentam termos próximos entre si.
A exemplo do Google, que trabalha com o mecanismo “robot”, calcula os
resultados tomando por base uma equação de 500 milhões de variáveis em
mais de dois bilhões de verbetes, em torno de um bilhão de páginas. São considerados para esses cálculos fatores como a popularidade dos links e certas
características das páginas, termos em negrito, no cabeçalho ou em fontes
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maiores. A posição de cada página na lista apresentada dependerá, entre
outros fatores, do número de páginas que se ligam e também de sua importância. Ou seja, a relevância de uma página é derivada de sua popularidade e
páginas que para ela apontam.

Site indexador

Você sabia que 70% das buscas no Brasil são feitas através do buscador
Google.

Existem estratégias que podem contribuir para que sua pesquisa seja otimizada,
tais como:
• Utilização de letras maiúsculas e minúsculas: tanto faz, exceto nomes de
pessoas, usa-se maiúscula na primeira letra;
• Acentos gráficos: são não necessários;
• Cedilha: é necessário, somente em algumas palavras;
• Artigos e preposições: não são considerados;
• Truncagem ou parte de uma palavra – pode usar apenas o início ou final
da palavra-chave, acrescentando-se um asterisco (*). Ex.: *ação = informação, comunicação, educação, capacitação;
• Aspas (“”): seleciona a busca com todas as palavras inseridas entre
aspas, na exata sequência em que aparecem. Ex. “Educação”;
• Subtração (-): “Educação” –blog ou –fórum;
• Adição (+): “educação” +internet;
• Intitle ou dar título em inglês: pesquisa a palavra no título da página ou
documento. Ex. intitle: Biblioteconomia.
Quando procurar um nome com sobrenome: use vírgulas. Ex.: Andrade, Drummond. A resposta será mais precisa do que se digitasse Drummond de Andrade;
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Além de procuras na web, o Google fornece uma variedade de outros
serviços, muitos dos quais não são conhecidos amplamente. Acesse o site
http://www.google.com.br/intl/pt-BR/features.html , em seguida, explore
as diversas possibilidades de pesquisa oferecidas pelo site.

1. Com o buscador na página do Google, digite a expressão: educação escolar +biblioteca, em seguida clique em pesquisar, observe a relação
dos sites disponibilizados, em que o termo escolar foi excluído.
2. Faça uma lista dos principais serviços oferecidos no site do Google.

Seção 6 - A contribuição da internet na
construção do conhecimento
Não há dúvida de que as novas linguagens das
tecnologias de informação e Comunicação (TICs)
são mais fáceis para os nascidos na era tecnológica do que para os adultos. Muitas pessoas foram
surpreendidas pela revolução tecnológica, por
isso ainda têm dificuldades de processar e usar
com propriedade as informações disponibilizadas
na rede. Portanto é necessária a alfabetização
digital, para grande parte das pessoas.
O conhecimento, sobretudo, tornou-se o novo sinônimo de poder. Dessa forma,
a educação está numa fase de adaptação a esse novo fazer, embora muito
timidamente, diante da extrema complexidade e necessidade crescente da
inserção das TICs no fazer pedagógico dos profissionais da educação.
No que tange ao conhecimento, existem vários serviços disponíveis na internet
que podem ser utilizados tanto para uso pessoal, quanto para fins educacionais.
A seguir, você terá acesso a algumas das principais utilidades desses serviços e
exemplos de seu uso na educação. O conhecimento de cada indivíduo é muito
relativo e depende, às vezes, de suas vivências, do contexto social e cultural em
que vive.
Em razão das rápidas mudanças, as quais o mundo tem passado no âmbito do
desenvolvimento tecnológico, no manuseio de ferramentas e aparatos tecnológicos, tornam-se necessários conhecimentos específicos, habilidades e competências que nem todos têm, principalmente a população adulta.
Adolescentes e crianças estão à frente no domínio do manuseio e no entendimento da linguagem das novas tecnologias. É preciso considerar que, para a
criança e o jovem educando, não bastam apenas técnicas e habilidades para
a leitura da linguagem tecnológica. No processo formativo, é necessária a orientação do professor, como os demais envolvidos no processo educativo.
A seguir, iremos aprofundar nosso estudo sobre alguns serviços disponíveis na
internet, os quais poderemos utilizar como ferramentas de aprendizagem:
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6.1 Sites, página ou home pages*
São páginas pessoais que podem conter hipertextos que, além de conter textos,
gráficos, som e animações, podem possuir chamadas para acessar rapidamente o conteúdo de outras páginas, sejam elas de assuntos relacionados ou não.
De forma educativa, pode ser usada para a divulgação dos trabalhos elaborados tanto pelo educador quanto pelos educandos, como também fonte de
informações na construção de trabalhos educacionais com pesquisas de textos,
artigos, livros, biografias e informações.

* HOME PAGE
Em inglês, a expressão
significa página de entrada
ou página de rosto, um
documento composto por
textos e/ou imagens e
outros recursos de
informação multimídia.

É possível a utilização desta ferramenta para construção de um portal da escola, no qual seriam divulgados todos os seus trabalhos, considerando que essa
ferramenta pode ser utilizada livremente. Em alguns casos, pode ser hospedada
gratuitamente.
Você sabia que as grandes bibliotecas utilizam as home pages como
ferramenta de consulta ao seu acervo. Existe biblioteca com uma estrutura maior que disponibiliza o acesso à leitura on-line.

6.2 Envio e recebimento de arquivos
Por meio da internet é possível enviar (upload*) e receber (download**) arquivos
de programas, imagens e sons. Podemos baixar arquivos de páginas da internet
e também baixar ou enviar arquivos por meio do correio eletrônico (e-mail).
É um serviço oferecido pela internet que é regido por um protocolo chamado
FTP, que significa na língua inglesa File Transfer Protocol, ou seja, protocolo de
transferência de arquivos. É por meio desse serviço que podemos efetuar o dowload e o upload.

6.3 E-mail
Serviço de envio e recebimento de mensagens eletrônicas através da internet.
Importante destacar que o e-mail pode sofrer violação de privacidade, pois até
chegar ao verdadeiro destinatário, as mensagens eletrônicas são passíveis de
prévia leitura e até de adulteração. Tais atitudes constituem crime, previsto no
código penal no art. 151: “Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada, dirigida a outrem”. Ferem, também, o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal: “É importante o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas”.
Formas de proteção na utilização do e-mail:

* UPLOAD é o ato de
copiar dados ou
programas de um
microcomputador para um
servidor. Este serviço é
essencial em todas as
atividades, para troca e
busca de arquivos.
** DOWNLOAD
Em inglês load significa
carga e down para baixo.
Fazer um download
significa baixar um arquivo
de um servidor,
descarregando-o para
nosso computador.
Dowload é o ato de copiar
o conteúdo de um arquivo
residente num computador
para outro computador,
independentemente da
distância.

• Atenção no conteúdo do e-mail, pois criminosos podem aproximar-se
para prejudicar, difamar e provocar delitos;
• Alguns utilizam para espalhar vírus;
• Ao termino do acesso ao e-mail, click em sair/logout;
• É possível configurar sua conta para bloquear contatos indesejados;
• Trocar a senha periodicamente;
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• Procure sempre saber a origem da informação, se o responsável é de
confiança ou conhecido;
• Mantenha sempre atualizado o antivírus* e use anti-spam**;
* ANTIVÍRUS
São programas de
computador concebidos
para prevenir, detectar
e eliminar vírus
de computador.
* ANTI-SPAM
É o termo usado para
referir-se aos e-mails
não solicitados, que
geralmente são enviados
para grande
número de pessoas.

• Jamais acredite em pedidos de pagamento, correção de senha ou
pedido de qualquer dado pessoal por e-mail.
O e-mail é um serviço básico de comunicação em rede, conhecido também
por correio eletrônico. Permite que usuários troquem mensagens por meio do
computador, usando um endereço eletrônico como referência para localização do destinatário da mensagem. Assim, este serviço permite a comunicação
entre pessoas com interesses comuns: consulta a especialistas, apoio a usuário
de produtos comerciais e muito mais.

6.4 Chat – salas de bate-papo
É um serviço oferecido na internet em que o usuário pode conversar com várias
pessoas ao mesmo tempo. É um correio eletrônico on-line, ao vivo, em que
você lê ao mesmo tempo a mensagem enviada e sua resposta. A pergunta e
resposta são enviadas, simultaneamente, a todos os participantes da sala. São
conhecidas como salas de bate-papo e são divididas por temas, idade ou
afinidade.
Na escola, os alunos e o professor podem procurar uma sala para discutir assuntos de interesse da disciplina, para troca de ideias, opiniões e informações. O
Técnico em Biblioteconomia pode orientar alunos e professores nesse processo,
principalmente no que se refere às questões técnicas. Pode ser um ser espaço
para compartilhar as pesquisas realizadas ou parte dos estudos realizados, o
qual pode acontecer no horário de aula ou extraclasse.

6.5 Comunicadores instantâneos
São programas instalados em seu computador, no qual você adiciona endereços de pessoas que utilizam o mesmo software, para enviar e receber mensagens instantâneas, em tempo real, através de texto, voz e/ou vídeo.
As conversas podem ser feitas entre duas ou mais pessoas num ambiente privado, diferentemente dos chats que geralmente têm ambientes abertos para
todas as pessoas conectadas. Exemplo de programas gratuitos: MSN, ICQ,
Yahoo Messenger, Google Talk e outros.

No caso de ocorrência de eventos que provoque qualquer incidente imoral, ou coloque a integridade em risco, todos os dados deverão ser preservados para que sirva de prova em algum processo futuro.

6.6 Rede sociais
São sites que permitem criar uma página pessoal na internet, encontrar amigos,
participar e criar comunidades para compartilhar gostos e ideias. Possibilita
atualizar e divulgar um espaço pessoal na internet com textos, fotos e vídeos.
Hoje é um dos espaços preferidos pelos internautas de todas as idades para se
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encontrarem e se relacionarem pela internet. Exemplos: Orkut, Myspace, Hi5,
Acebook, Facebook, Twitter, etc.
• MySpace - é um serviço de rede social que utiliza a internet para comunicação on-line por meio de uma rede interativa de fotos, blogs e perfis de
usuário. Foi criada em agosto de 2003.
• Facebook - permite às pessoas trocar vídeos, fotos e outro material.
Acesse o site br.myspace.com, onde você poderá se cadastrar e conhecer a possibilidade de interação oferecida por ele.

• Twitter - é uma rede social e servidor para microblogging que permite aos
usuários que enviem e leiam atualizações pessoais de outros contatos,
em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets", por meio
da própria web ou por SMS. As atualizações são exibidas no perfil do
usuário em tempo real e também enviadas a outros usuários que tenham
assinado para recebê-las. O serviço é grátis na internet, mas usando SMS
pode ocorrer cobrança da operadora telefônica. Desde sua criação
em 2006 por Jack Dorsey, o Twitter ganhou extensa notabilidade e popularidade por todo mundo.

Acesse www.twitter.com. Neste site você poderá cria um endereço que
permite enviar e receber mensagens instantâneas.

Através das redes sociais é possível ampliar os estudos realizados em sala de aula
e proporcionar aos alunos uma participação na construção do conhecimento e
na colaboração com os demais. Elas possuem recursos como fóruns de discussão, blogs, comunidades virtuais, bate-papo e outras ferramentas que possibilitam ser comparados a ambientes virtuais de aprendizagem.

Caso você não seja membro do Twitter ou Myspace, faça seu cadastro e
interaja fazendo novos amigos. E, em seguida, verifique as possibilidades
de utilizar essas ferramentas na esfera educacional.

6.7 Blog*
É uma ferramenta geralmente organizada de forma cronológica inversa, aborda temáticas variadas, conforme o interesse do autor ou dos envolvidos.
A criação de um blog na internet é relativamente fácil. Os sites mais populares
mundialmente são o Blogger e o WordPress. No Brasil, os mais comuns são os Blogs.com.br, Blig, Uol, Blogger (em português) e Webbloger, porém um dos softwares
mais famosos e utilizados é o Blogger, pois apresenta facilidade de publicação do
conteúdo, não sendo necessário que o usuário tenha conhecimentos avançados
na área de informática, uma vez que existe tradução para o português.

* BLOG
É uma abreviação da
palavra em inglês weblog
(web=rede, log=diário
de bordo).

Os blogs são caracterizados como um registro publicado na internet, onde se
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relata sobre qualquer assunto e é organizado cronologicamente, muito semelhante a um diário. Além disso, os leitores têm a opção de adicionar comentários, chamados posts. Os blogs oferecem maior possibilidade de interação que
um site tradicional, uma vez que cada postagem poderá ser comentada por
diversos usuários.
Os blogs possuem duas variantes estruturais:
1) Blog individual - somente o criador do blog pode postar conteúdos;
2) Blog coletivo - mais de uma pessoa pode publicar. Quanto aos gêneros, apresentam duas categorias:
a) Blogs temáticos - produzido individualmente ou em grupos, este tipo
de blog é concebido com base em uma temática específica ou
área de interesse comum;
b) Blogs livres - são publicações que não procuram se deter a um único
tema. Podem incluir criação literária, comentários pessoais do
autor, críticas, fofocas, atualização de notícias, diários, entre outros.
O Blog utilizado como proposta educacional deve conter uma abordagem
diferenciada, em que professores de diversas modalidades de ensino sejam
capacitados a serem coautores de atividades e assuntos que podem ser abordados com os alunos, ao mesmo tempo que criam domínio da ferramenta.
Os professores, em seus projetos, devem propor questões críticas para análise
que envolvam os alunos a refletir e a buscar soluções para resolver problemas,
permitindo a autonomia e interação constante entre ambos, formando uma
teia de novos conhecimentos através da cooperação, ou seja, partilha de
novos saberes.

1. Faça uma busca em blogs e, em seguida, selecione um que tenha propostas educacionais, direcionado à pesquisa escolar. Analise a estrutura e elementos oferecidos pelo blogueiro.
2. Verifique as possibilidades de utilização dos blogs como uma ferramenta de pesquisa e aprendizagem. Descreva essas possibilidades.
3. Acesse alguns sites que ofereçam hospedagem de blog gratuito, observe as orientações e tente produzir seu blog, conforme interesse.

6.8 Lista de discussão
Este serviço reúne indivíduos com os mesmos interesses e objetivos para troca de
ideias, opiniões e informações. Entretanto, diferentemente das salas de batepapo, os interessados não precisam estar conectados simultaneamente para a
troca de mensagens.
A lista de discussão permite que todas as pessoas que estejam cadastradas
recebam ou enviem uma mesma mensagem para todos da lista, de uma única
vez, visto que a comunicação é coletiva.
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Na escola, esse serviço pode ser empregado para interação entre as pessoas
que fazem parte de um mesmo projeto. É possível motivar a participação e a
integração dos envolvidos numa tarefa ou projeto. Além disso, esse serviço facilita a comunicação, uma vez que, ao enviar uma mensagem pela lista, todas as
pessoas nela cadastradas irão recebê-la. Assim, é possível uma comunicação
mais rápida e integrada.

Existem vários sites que oferecem esse tipo de serviço, tais como:
• http://br.groups.yahoo.com/
• http://groups.google.com

Faça uma análise das várias ferramentas disponíveis na internet (blog,
orkut, msn, twitter, webquestest). Descreva suas utilidades, pontos positivos
e negativos.

Nesta unidade, você pôde aprofundar seus conhecimentos sobre os fatores que contribuem para o uso da internet, como ferramenta de busca e
pesquisas. Foi possível perceber a necessidade de investimentos em recursos físicos e humanos para a utilização de ferramentas adequadas ao uso
da pesquisa.
Dessa forma, foi possível compreender que a internet pode possibilitar a
interação do sujeito, através da participação ativa no processo de comunicação. Portanto, é de fundamental importância que o Técnico em Biblioteconomia acompanhe a evolução tecnológica e assuma a orientação
à pesquisa no espaço próprio da biblioteca escolar.
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Chegamos ao momento final do módulo 15, Utilização da internet nas pesquisas
escolares. Acreditamos que a caminhada tenha sido agradável e significativa,
que todos os temas abordados tenham contribuído para a formação humana e
profissional.
Estudamos, neste módulo, a orientação à pesquisa escolar, as estratégias para
realização de uma boa pesquisa escolar, a metodologia na elaboração de
trabalhos escolares e a internet como ferramenta de pesquisa
Desenvolvemos atividades e práticas relacionadas com o exercício na execução de trabalhos escolares, por meio das ferramentas e estratégias de pesquisas. Tarefa relevante na sistematização do conhecimento.
Parabéns por essa etapa vencida e prossiga seus estudos, refletindo sobre os
versos a seguir:
“Penso que cumprir a vida
Seja simplesmente
Compreender a marcha
E ir tocando em frente.”
Composição: Almir Sater e Renato Teixeira
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