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Este estudo analisa a evolução da pesquisa na área de 
monitoração ambiental no Brasil e propõe uma agenda de 
pesquisa. A monitoração ambiental pode ser definida 
como a busca e o uso de informação sobre tendências e 
eventos do ambiente externo, com a finalidade de auxiliar 
os executivos a planejar as futuras ações da organização. 
Apesar do aumento do volume da produção científica na 
Ciência da Informação a respeito dessa temática no 
Brasil, tem sido possível notar dificuldades no processo de 
geração e sedimentação de conhecimento teórico-
científico nesse campo. Este trabalho investigou essa 
problemática, analisando as relações existentes entre o 
avanço do conhecimento na área, a sua evolução teórica 
e o direcionamento metodológico que tem caracterizado a 
prática da pesquisa nesse campo. Partindo da análise da 
produção científica nacional sobre o tema, esta pesquisa 
metodológica buscou evidenciar as características e os 
métodos adotados, bem como as conseqüências para o 
avanço da área. Apresenta-se também uma análise 
abrangente da importância do processo de construção 
teórica, bem como dos desafios inerentes a esse esforço. 
A relevância do estudo tem relação com a discussão 
epistemológica sobre a produção e a natureza do 
conhecimento gerado, com suas tendências e as 
possibilidades de desenvolvimento de modelos, métodos e 
teorias aplicáveis dentro desse campo no Brasil. O estudo 
fomenta a discussão sobre essa problemática de maneira 
construtiva, culminando com a proposição de uma agenda 
temática de pesquisa, que vislumbra apoiar a 
consolidação de programas de pesquisa para essa área de 
conhecimento. 

 


