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Cenários e espectros... 

O Manifesto da Unesco menciona que: 

   “a biblioteca pública,enquanto um acesso local para  o 
conhecimento, proporciona as condições básicas para 
aprender ao longo da vida, para decidir livremente e 

para o desenvolvimento cultural do indivíduo e da 
coletividade.  

Desse modo, se converte em agente essencial para 
conseguir a paz, o bem estar e o diálogo intercultural”. 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

 Ciência e a Cultura 

Fonte: http://archive.ifla.org/VII/s8/unesco/port.htm 



 Ênfase na flexibilidade de produção, na 
criatividade, no fluxo e uso da informação e no 

processo de construção do conhecimento 
para o desenvolvimento social e a inovação. 

Um novo cenário mundial  



Informação e conhecimento... 

• Segundo Dudziak (2001, p. 4), “o acesso à informação 

tornou-se indicador incontestável de atualidade, de 

sintonia com as tendências atuais, um atestado 

amplamente aceito de aptidão para o futuro de 

competência profissional, eficiência e qualidade”. 

 

• Conforme Silveira (2001, p. 83), “[...] enquanto uma 

minoria está apta a processar informações em grande 

velocidade, a maioria está impedida de transformá-las 

em conhecimentos [...]”. 

 

 

 

 



   

• Estamos em uma nova era, onde a 
informação flui a velocidades e em 

quantidades inimagináveis e o conhecimento 
tem a necessidade estar em permanente 

estado de organização. 
 

Os desafios... 



 Competência: o que é isso? 

De modo geral a competência é entendida 
como saber algo ou saber fazer alguma coisa 

bem. 
 

A competência envolve mobilização de 
habilidades, conhecimentos e atitudes. 

  
É considerada uma construção social porque 

consiste na percepção que os outros têm 
sobre nossas ações. 

 

A construção da competência nunca termina 
pois é um processo dinâmico complexo, de 

auto-renovação e transformação. 



Competência : dimensões 

Visão crítica do 
alcance das ações 
e o compromisso 

com as 
necessidades mais 

concretas que 
emergem e 

caracterizam o 
contexto atual da 

sociedade. 

 

 Domínio de 

saberes e de 

habilidades de 

diversas naturezas 

e que permite a 

 intervenção 

prática na 

realidade. 

(BELLUZZO, 2007, p.34) 



A questão central do desenvolvimento de 
competência na sociedade  

contemporânea não é mais apenas o acesso à 
informação, mas o uso da informação para fazer o 

quê?  
 

Saber questionar um estoque de informações requer 
previamente a Information Literacy ou 

Competência em Informação, existindo uma 
estreita especialização para que a troca de 

informações seja possível com a facilidade de 
acesso.  

Competência: para quê? 



Information Literacy: origens  

• Information Literacy foi pela primeira vez 

mencionado em 1974 (Paul Zurkowski – 

EUA). 

• Surgiu no âmbito da Biblioteconomia, mas 

possui desdobramentos em diversas 

áreas, principalmente na Educação. 

• No Brasil –  existem vários estudos, mas, 

somente  a partir de 2000 que o termo 

começou a ser usado.Considera-se como 

uma área ainda emergente. 



Information Literacy : origens... 

• Também denominada como competência 
informacional, o termo Competência em 
Informação, deriva-se originalmente do inglês - 
Information Literacy, e no francês Maîtrise de 
l´Information.  

• Nos países Ibero-americanos, por falta de um 
termo consolidado, adotou-se a terminologia 
Alfabetización Informacional (Alfin), 
(HATSCBACH; OLINTO, 2008). 

• Ainda em fase de construção no Brasil, o termo 
foi mencionado primeiramente por Caregnato 
(2000 apud CAMPELLO, 2003, p.28) como 
“alfabetização informacional”. 



Questões terminológicas 

• A literatura especializada não é 

unânime a respeito de seu significado e 

tradução: 

 

• Alfabetização em informação 
 

• Letramento em informação 
 

• Literacia da informação 
 

• Competência informacional 
 

• Competência em informação (CI) 



Por que Competência em Informação? 

• Por não ser uma adjetivação, por apresentar um 

significado mais abrangente e por identificar  de 

imediato a sua relação com a área da “informação”. 
 

• É aceito e valorizado na área de educação e no meio 

profissional. 
 

• Apresenta claramente a combinação e mobilização de 

conhecimentos, habilidades e atitudes para o “domínio 

do universo de acesso e uso da informação” com 

efetividade. 



Competência em informação:  
o que é? 

 Conjunto de comportamentos, 

habilidades e ações que envolvem o 

acesso e uso da informação de forma 

inteligente, tendo em vista a 

necessidade da construção do 

conhecimento e a intervenção na 

realidade social (BELLUZZO ; 

KOBAYASHI; FERES, 2004). 

 



    Pessoas competentes em informação 

• Definem suas necessidades 

informacionais e como buscar e 

acessar efetivamente a informação 

necessária. 
 

• Avaliam a informação acessada em 

relação à sua pertinência e 

relevância. 
 

• Organizam a informação e a 

transformam em conhecimento. 
 

• Aprenderam a aprender de forma 

contínua e autônoma. 



A competência em informação compreende: 

Desenvolvimento de  

Habilidades de 

Informação 

Fluência em 

 Informação 
Educação  

de usuários 

Construção e 

Gestão do  

Conhecimento 

Aprendizagem  

Significativa e 

Mapas Conceituais 

Aprendizado ao 

Longo da Vida 
Pesquisa Científica 

Tecnologias de 

Informação  

e Comunicação 

Comunicação 

E OUTROS... 

Competência em Informação 



Ciclo da Competência em Informação 

1 

Percepção da 

 necessidade 

 da informação 

 e atualização 

2 

Identificação e 

 definição 

 da informação 

 necessária 

3 

Saber buscar e  

encontrar a 

 informação em  

diferentes fontes 

4 

Saber analisar,  

interpretar,avaliar e  

organizar a informação  

pertinente e relevante 

5 

Saber como 

utilizar a informação 

 para solução de 

 problemas 

6 

Avaliar o impacto da 

informação, agir  

eticamente e 

 respeitar os direitos 

de autor 

7 

Saber como apresentar 

e comunicar a informação 

produzida, utilizando os 

 meios adequados 

8 

Preservar a informação 

estocando-a,  

reutilizando-a e 

arquivando-a para  uso 

futuro 



 1 Definir a necessidade de informação 

 
• Entender  bem o contexto da informação que necessita. 

 

•  Como fazer isso?  

  

 

• Reconhecendo qual o objetivo da busca da informação. 

 

• Exemplo: conhecer melhor um assunto, uma curiosidade 

pessoal, e até mesmo eliminar uma lacuna no 

conhecimento que auxilie a tomada de decisão, fazendo 

assim uso efetivo da informação. 

 



2  Identificar e definir a informação 
 necessária 

 
• Algumas pessoas  têm dificuldade de exprimir sua 

necessidade de informação e às vezes não têm nem 

mesmo consciência do que precisam.  
 

• Em outros casos , eles  sabem exatamente o que 

necessitam, mas não sabem explicitar  isso 

adequadamente. 
 

• Analisar bem o que necessita para depois efetuar a 

busca. 
 



Questões básicas para a reflexão  
• Qual é o tema e o problema que quero resolver?  

• Que objetivo preciso alcançar? 

• O que preciso saber?  

• Qual o período de tempo que deve abranger a 

pesquisa?  

• Em que tipos de documentos a informação que preciso 

poderá ser encontrada? 

• Como e onde consigo acessar os documentos que 

preciso? 

• Quais fontes de informação devo utilizar? 

 
? 



3 Saber buscar e encontrar a 
informação em diferentes fontes 

 • Conhecer e utilizar as fontes de Informação - documento 

impresso ou eletrônico, pessoa, organização ou registro 

que forneçam informações que, ao serem acessadas, 

respondam as suas necessidades.  

• Dada a complexidade da sociedade atual com os 

avanços tecnológicos, com certeza é preciso conhecer e 

saber utilizar as tecnologias de informação e 

comunicação e seus diferentes formatos. 



  
4 Saber analisar,interpretar,avaliar e organizar 

a informação pertinente e relevante 
 

• Selecionar a informação relevante a 

partir da compreensão das idéias 

contidas nas fontes de informação. 

• Reformular conceitos com suas próprias 

palavras. 

• Identificar textualmente a informação 

que foi adequadamente transcrita ou 

parafraseada. 

• Determinar se a informação obtida é 

suficiente e adequada ou se é 

necessário obter mais informação.  



5 Saber como utilizar a informação 
para solução de problemas 

 
• Desenvolver um plano de pesquisa 

apropriado aos sistemas de recuperação 
da informação e/ou método de pesquisa 
para a solução do problema.  

• Identificar palavras-chave, frases, 
sinônimos e termos relacionados com a 
informação necessária à solução do 
problema. 

• Retrabalhar e melhorar a estratégia de 
busca quando necessário à solução do 
problema. 

• Selecionar a informação apropriada à 
solução do problema. 

 



 
6 Avaliar o impacto da informação, agir 

eticamente e respeitar os direitos de autor 
 

• Demonstrar compreensão sobre as 
questões legais, éticas e sócio-
econômicas que envolvem  a 
informação, a comunicação e a 
tecnologia.  

 

• Respeitar os direitos de propriedade 
intelectual. 

 

• Utilizar as TIC de forma responsável. 
 

• Respeitar as idéias e experiências 
alheias e reconhecer suas 
contribuições. 

 

• Não utilizar o plágio em suas 
comunicações. 



 

 
7 Saber como apresentar e comunicar a 

informação produzida, utilizando os meios 
adequados 

 
• Utilizar estilo e forma de  linguagem 

e de redação apropriados, com a 
indicação correta e consistente das 
fontes consultadas . 

• Identificar elementos de citação 
para as fontes de informação 
consultadas em diferentes 
formatos. 

• Demonstrar compreensão das 
normas de documentação 
recomendadas para a sua área de 
pesquisa/estudo. 

 



8 Preservar a informação estocando-a, 
reutilizando-a e arquivando-a para uso futuro 

• Compreender a importância de 
reunir, organizar, preservar e 
compartilhar conhecimento e 
informação de forma 
responsável. 

• Colaborar com o 
desenvolvimento e avaliação de 
produtos e serviços de 
informação individualmente ou 
mediante redes e o uso das TIC. 

• Agregar valor à memória cultural 
e aos atores nela envolvidos. 

 



O ciclo da CI e política de desenvolvimento 

• Os impactos e transformações da 
sociedade contemporânea exigem 
que o ciclo da Competência em 
Informação possa se desenvolver 
e transcendem barreiras políticas, 
econômicas e culturais. 

 

• Há necessidade do 
estabelecimento de política para o 
desenvolvimento da Competência 
em Informação na educação e ao 
longo da vida. 



Política de desenvolvimento da CI 

• 1ª fase – Caracterizada por um trabalho de coordenação 
integrada entre diferentes profissionais e o bibliotecário 
para elaborar o design dos programas e promover o 
intercâmbio de informações. 

 

• 2ª fase – Cooperação entre as partes e responsabilidades 
estabelecidas. 

 

• 3ª fase – Integração aos planos de gestão pública. 
 

• 4ª fase – Implementação da política institucionalmente, 
integrando todos os profissionais e áreas em integração. 



CI- ênfase na tecnologia 

É Fundamenta-se nas habilidades de uso de 
ferramentas e suportes tecnológicos priorizando a 

recuperação e  o acesso à informação. 

 

Biblioteca Pública e Comunitária 

Centro de  aprendizagem que proporciona  

o acesso físico à informação organizada.  

 
Bibliotecário 

 

 É o intermediário da informação, 

responsável por sua organização 

 e recuperação.  

 



CI – ênfase na informação propriamente 

dita/processo cognitivo 

Considera que as pessoas sabem como o conhecimento é 

organizado, como achar a informação e utilizá-la para a 

realização de tarefas e/ou resolução de problemas. 

 

Biblioteca Pública e Comunitária  

Espaço de aprendizado que 

disponibiliza tecnologia,  

conteúdos e informação. 

 

Bibliotecário 

Gestor de conhecimento 

 e mediador dos processos 

 de busca da informação.  

 



CI- ênfase no  aprendizado ao longo da vida 

Baseia-se no  processo de aprendizado individual e coletivo,  

gerando ações de cidadania, inovação  e  desenvolvimento social.  

Promove a construção de redes de significados a partir da leitura, 

oralidade e reflexão crítica. 

 

 

Biblioteca pública e comunitária 

 É uma organização que aprende,  

  um espaço de expressão 

 e aprendizado contínuo. 

 
Bibliotecário 

Agente educacional ativamente  

envolvido com a comunidade,  

um mediador do aprendizado.  

 



Competência em informação: um direito humano... 

    “ A competência em informação está no 
cerne do aprendizado ao longo da vida.  

     Ela capacita as pessoas em todos os 
caminhos da vida a buscar, avaliar, usar e 
criar a informação de forma efetiva para 
atingir suas metas pessoais, sociais, 
ocupacionais e educacionais.  

     É um direito humano básico em um 
mundo digital e promove a inclusão 
social em todas as nações.”    

 

• Fonte: 
http://www.ifla.org.sg/III/wsis/BeaconInfSoc-
pt.html  

 

Como as Bibliotecas Públicas e Comunitárias podem inserir a 

Competência em Informação  

no rol de suas atividades e na prestação de serviços? 

http://www.ifla.org.sg/III/wsis/BeaconInfSoc-pt.html
http://www.ifla.org.sg/III/wsis/BeaconInfSoc-pt.html
http://www.ifla.org.sg/III/wsis/BeaconInfSoc-pt.html


Referências 

 

 

BELLUZZO, R. C.B. Construção de mapas: desenvolvendo competências em 

informação e comunicação. Bauru: Cá entre Nós, 2007. 

BELLUZZO, R.C.B.; KOBAYASHI, M. do C.; FERES, G.G. Information literacy: 

um indicador de competência para a formação permanente de professores na 

sociedade do conhecimento. Educação Temática Digital,Campinas, v.6, n.1, p.88-

99, dez. 2004. 

CAMPELLO, B. O movimento da competência informacional:uma perspectiva 

para o letramento informacional. In: Ci. Inf., Brasília, v. 32, n. 3, p. 28-37,  

set./dez. 2003 

DUDZIAK. E. A. A information literacy e o papel educacional das bibliotecas. 

2001. 187 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação e Documentação). 

Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. 

HATSCBACH; M.H.L; OLINTO, G. Competência em informação: caminhos 

percorridos e novas trilhas. Revista Brasileira de Biblioteconomia e 

Documentação, Nova Série,São Paulo, v.4, n.1, p. 20-34, jan./jun. 2008. 

SILVEIRA, S. A. da. Exclusão digital: a miséria na era da informação. São Paulo: 

Fundação Perseu Abramo, 2001. 


