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Resumo 

 

A proposta é discutir diferentes concepções da Information Literacy, segundo três 

referenciais: informação, conhecimento e aprendizado. A partir da análise da evolução do 

conceito e seguindo a concepção de Information Literacy voltada ao aprendizado ao longo 

da vida, pode-se defini-la como o processo contínuo de internalização de fundamentos 

conceituais, atitudinais e de habilidades necessário à compreensão e interação permanente 

com o universo informacional e sua dinâmica, de modo a proporcionar um aprendizado ao 

longo da vida. Esse conceito surgiu na literatura em 1974, liga-se à necessidade de se 

exercer o domínio sobre o sempre crescente universo informacional. Incorpora habilidades, 

conhecimentos e valores relacionados à busca, acesso, avaliação, organização e difusão da 

informação e do conhecimento. A Information Literacy é a própria essência da competência 

em informação. Os componentes que sustentam o conceito da Information Literacy são: o 

processo investigativo, o aprendizado ativo, o aprendizado independente, o pensamento 

crítico, o aprender a aprender e o aprendizado ao longo da vida. O bibliotecário é a figura 

central no discurso da competência informacional. Os textos relembram a competência 

tradicional do bibliotecário no uso da informação e da tecnologia e na identificação de 

necessidades informacionais dos usuários e reafirmam a convicção do seu papel – único 

e vital – no desenvolvimento da Competência Informacional, desde que assuma as 

mudanças e se transforme em membro ativo da comunidade escolar, deixando para trás 

suas características de passividade e isolamento. Os autores que estudam a Information 

Literacy, como Dudziak, Campello, Hatschbach, Belluzzo fazem coro na exortação à 

transformação pela qual ele precisa passar se quiser envolver-se no movimento. Longas 

listas de atribuições são elaboradas para descrever o que o novo bibliotecário, envolvido 

com a aprendizagem, deve ser e fazer.  

 

Palavras-chave: Information Literacy; Competência em informação; Habilidades 

informacionais; Biblioteca e Aprendizagem. 

 

 



Sumário 

 

Introdução           8 

       

1 A sociedade e a explosão da informação     13  

2 A ciência e a tecnologia da informação     20 

3 Definição do termo Information Literacy     27  

4 Os objetivos e os componentes que sustentam o conceito da  

Information Literacy        33 

      4.1 As principais críticas ao movimento da Information Literacy  39 

  

5 O bibliotecário e a Information Literacy     42  

6 As teorias educacionais construtivistas e o papel do bibliotecário  

como educador         49 

7 A organização da Biblioteca Escolar como instrumento de aprendizagem 53 

8 Considerações finais        60 

9 Bibliografia         61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 

 

A “sociedade da informação” representa uma profunda mudança na organização 

da sociedade e da economia – um novo paradigma – mas é principalmente um 

fenômeno global com elevado potencial transformador das atividades sociais e 

econômicas, uma vez que a realidade social será em alguma medida afetada pela infra-

estrutura de informações disponíveis. 

Essa nova sociedade é o espaço mais abrangente por onde trafega o movimento 

da competência informacional. É o mundo “alterado pela rápida disponibilização de 

uma abundância de informação, em uma variedade de formatos” (AASL, 1998, apud 

CAMPELLO, 2003). Essa frase sintetiza o discurso dos bibliotecários sobre o contexto 

que irá justificar a exigência inevitável da competência informacional. É um ambiente 

tão diferente e mutante que exige novas habilidades para nele se sobreviver. Espaço 

problemático e interconectado, que vai demandar que as crianças desenvolvam 

capacidades que lhes permitam aprender a reconhecer e lidar com visões de mundo 

diferentes das suas, habilidades essenciais para sobrevivência, segundo um dos position 

paper da AASL, Elementary School Library Media Centers as Essential Components in 

the Schooling Process (VANDERGRIFT & HANNIGAN, 1986, p. 172, apud 

CAMPELLO, 2004).  De fato, “a explosão da informação alterou dramaticamente o 

conhecimento e as habilidades de que [o aluno] precisará para viver produtivamente no 

século XXI” (AASL, 1998, p. 2, apud CAMPELLO, 2003). As mudanças são 

constantemente lembradas, e o bibliotecário é incitado a aceitar e enfrentar desafios 

complexos, conforme propõe Ross Todd (2001, apud CAMPELLO, 2004):  

Em um período de profundas mudanças na educação e intenso aumento da 

acessibilidade da informação, ambos de certa forma impelidos pela 

tecnologia de redes, o desafio para os bibliotecários, de projetar um futuro 

superior para os ambientes informacionais da escola é, ao mesmo tempo, 

complexo e potencialmente desafiador.  

Do excesso de informações disponibilizadas surgiu o paradoxo do não acesso à 

informação.  



A explosão informacional por si mesma criou barreiras a seu acesso, como os 

custos da busca pela informação, o número ilimitado de fontes, a ignorância a respeito 

das novas ferramentas informacionais disponíveis e a falta de habilidade em lidar com 

tais ferramentas. 

Desta forma, os bibliotecários necessitam se reinventar, adotando uma postura 

mais ativa, deflagrando processos e projetos de inovação organizacional, tanto no 

âmbito da biblioteca, quanto no âmbito das instituições de ensino.  

Neste sentido, devem buscar o aprendizado contínuo, a melhoria de suas 

qualificações e competências, principalmente em relação à comunicação, estabelecendo 

parcerias com docentes, administradores, alunos e mesmo com seus pares, de modo a 

ampliar suas redes de comunicação e sua visibilidade profissional. Ao difundir a cultura 

da informação, os bibliotecários estarão promovendo a Information Literacy. 

“A competência informacional prepara o indivíduo para tirar vantagem das 

oportunidades inerentes à sociedade da informação globalizada”, afirma o documento 

Information Literacy: a Position Paper on Information Problem Solving (AASL, 2001, 

apud CAMPELLO, 2004). 

 “Se pretendemos abraçar o movimento da Information Literacy, devemos 

reconhecer esses aspectos e apoiar o desenvolvimento de amplas pesquisas sobre 

conceitos e habilidades de busca de informação em diferentes disciplinas. Até lá, 

devemos ser cuidadosos, ao utilizar o termo dentro da estrutura política em que 

vivemos, e não ter muita pretensão sobre nossa capacidade de produzir o que não 

podemos medir ou provar” (ARP, 1990, p. 49, apud CAMPELLO, 2004).  

O que significa dominar a leitura na sociedade da informação? A competência 

informacional está intimamente ligada à capacidade de leitura. Envolve a habilidade de 

ler e usar informação necessária para a vida cotidiana. Envolve também o 

reconhecimento da necessidade de informação e sua busca para tomar decisões bem 

embasadas.  

A competência informacional requer habilidades de lidar com massas complexas 

de informação geradas por computador e pela mídia, e aprender ao longo da vida, à 



medida que mudanças sociais e técnicas demandem novas habilidades e conhecimentos 

(KUHLTHAU, 1989, apud CAMPELLO, 2004).  

Apesar de novos projetos educacionais terem surgido, ainda não se discutiu 

amplamente a implementação de um projeto educacional voltado para a informação. 

Isto exige uma transformação nos papéis sociais e profissionais atuais, no âmbito da 

comunidade educacional e ante a sociedade. (DUDZIAK, 2003). 

A biblioteca é concebida como espaço de aprendizado, e o profissional da 

informação aparece ora como gestor do conhecimento, ora como mediador nos 

processos de busca da informação. O paradigma educacional que dá suporte a esse 

modelo de Information Literacy é o alternativo, que privilegia o processo de 

ensino/aprendizado, tendo o foco no indivíduo/aprendiz. 

O bibliotecário deve direcionar seu trabalho para a mediação de aprendizado, 

que é definida a partir de quatro conceitos: intencionalidade (que ocorre quando o 

bibliotecário educador direciona a interação e o aprendizado); reciprocidade (quando o 

bibliotecário está envolvido em um processo de aprendizado, ambos aprendem); 

significado (quando a experiência é significativa para ambos) e transcendência (quando 

a experiência vai além da situação de aprendizagem, é extrapolada para a vida do 

aprendiz). (DUDZIAK, 2003). 

O bibliotecário é a figura central no discurso da competência informacional. Os 

autores que estudam a Information Literacy, como Dudziak, Campello, Hatschbach, 

Belluzzo fazem coro na exortação à transformação pela qual ele precisa passar se quiser 

envolver-se no movimento. Longas listas de atribuições são elaboradas para descrever o 

que o novo bibliotecário, envolvido com a aprendizagem, deve ser e fazer.  

Esses textos relembram a competência tradicional do bibliotecário no uso da 

informação e da tecnologia e na identificação de necessidades informacionais dos 

usuários e reafirmam a convicção no seu papel – único e vital – no desenvolvimento da 

competência informacional, desde que assuma as mudanças e se transforme em membro 

ativo da comunidade escolar, deixando para trás suas características de passividade e 

isolamento. 



Competência é a capacidade de executar uma tarefa no “mundo real”. Uma 

pessoa é competente em alguma área se demonstrou, através de realizações passadas, a 

capacidade de executar uma determinada tarefa. 

Competência exige conhecimento e habilidade pessoal. Por isso, é impossível 

introduzir competência em um computador. Não se deveria dizer que um torno 

automático tem qualquer habilidade. O que se deveria dizer é que ele contém dados 

(programas e dados de entrada) que são usados para controlar seu funcionamento. 

A competência informacional está no cerne do aprendizado ao longo da vida. Ela 

capacita as pessoas em todos os caminhos da vida para 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. (INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY..., 2005, 

apud VITORINO, 2007). 

O objetivo geral deste trabalho é examinar a Information Literacy, enquanto 

processo de interiorização de conhecimentos, habilidades e valores ligados à informação 

e ao aprendizado, segundo um quadro referencial histórico-cultural; evidenciar a 

necessidade de um novo paradigma educacional frente à sociedade atual e à explosão 

informacional; analisar o papel da instituição Biblioteca enquanto organização e espaço 

educacional e a necessidade de implementar mudanças que conduzam à Information 

Literacy. O termo não tem tradução em português, mas costuma-se entender como 

“competência informacional”. 

Justifica-se a realização deste trabalho por meio da identificação da necessidade 

de repensar o papel do bibliotecário e da Biblioteca frente às transformações sofridas 

pela nova sociedade da informação. Adotou-se o conceito de Information Literacy, uma 

inovação que tem como propósito capacitar o profissional a adquirir as competências 

necessárias para valorização do conhecimento e da aprendizagem.  

Metodologia  

Esta pesquisa foi baseada na análise da literatura e levantamento bibliográfico, 

com a finalidade de registrar diferentes pontos dos diversos autores a respeito do 

conceito de Information Literacy. Compreende as seguintes etapas: 



1. Histórico da Sociedade, Explosão, Ciência e Tecnologia da Informação 

como base conceitual; 

2. Revisão da literatura para construção de um quadro referencial e 

apresentação das principais críticas ao movimento; 

3. Coleta, organização e interpretação de informações contidas em 

documentos com o objetivo de analisar e identificar: 

a) Características, objetivos e práticas da Information Literacy; 

b) Formas mais adequadas de implementação da Information Literacy; 

c) O papel do Bibliotecário e da Biblioteca com relação à Information 

Literacy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 - A sociedade e a explosão da informação 

 

O histórico da Sociedade e da Explosão da Informação apresentado neste 

capítulo tem como objetivo embasar o surgimento posterior do conceito de Information 

Literacy e a sua importância nesta nova sociedade. 

A explosão da informação surge a partir do século XVI, na Europa. O advento 

da prensa por Gutemberg marcou essa época. Francis Bacon vinculava a imprensa ao 

progresso do conhecimento (advancement of learning, segundo suas palavras), ao ideal 

da pansofia e ao sonho utópico de anular as conseqüências do pecado original. 

Na alta Idade Média o problema fora a escassez, a falta de livros. No século XVI 

o problema era o da superfluidade. Anton Francesco Doni, escritor italiano, em 1550 já 

se queixava da existência de “tantos livros que não temos tempo para sequer ler os 

títulos”. Os livros eram uma “floresta” na qual os leitores poderiam se perder, segundo 

Jean Calvin. O bibliotecário francês Adrien Baillet temia que a multiplicação de livros 

trouxesse consigo uma nova época de barbárie.  

Os estudiosos enfrentavam problemas, uma vez que, a invenção da prensa 

proporcionou a informação se alastrar em quantidades nunca vistas e numa velocidade 

altíssima. A multiplicação dos livros criou um problema para os bibliotecários, embora 

seja óbvio que eles se tornaram ainda mais indispensáveis. Em 1745, a biblioteca do 

Vaticano abrigava apenas 2.500 volumes. No início do século XVII a Bodleian Library 

de Oxford tinha 8.700 títulos, e a biblioteca imperial de Viena, 10 mil. Em meados do 

mesmo século, a biblioteca de Wolfenbüttel abrigava 28 mil volumes, enquanto a 

Ambrosiana de Milão tinha 46 mil (sem contar os manuscritos). Em meados do século 

XVIII um cidadão de Londres, Sir Hans Sloane, havia acumulado 50 mil volumes 

(origem da British Library).  

O termo “Sociedade da Informação” surgiu na década de 70, principalmente no 

Japão e Estados Unidos durante discussões sobre o que seria a “sociedade pós-

industrial” e quais seriam suas características (TAKAHASHI, 2002, p. 2). Percebeu-se 

que a informação desempenhava um papel cada vez mais importante em setores 



econômicos (o aumento do número de trabalhadores na área de informação, de serviços, 

de produtos inteligentes etc. e na vida social, cultural e política). 

O termo Sociedade da Informação ganha força com o advento das 

telecomunicações e da informática. A cibercultura, conforme Levy (1999, p. 17) é 

definida por modo de pensamento e valores em um ciberespaço. 

A Sociedade da Informação foi criada neste cenário essencialmente pós-

moderno, informático, onde o indivíduo sente-se angustiado diante do impacto gerado 

pela velocidade do avanço da tecnologia e disponibilização da informação. Tal evolução 

percebe-se principalmente nos meios de comunicação como a televisão e a Internet. 

Segundo Maria Betania M. A. Lambert, na Sociedade da Informação, 

conhecimento é questão estratégica e sua competitividade está diretamente relacionada à 

capacitação. O contexto da nova sociedade encontra-se, na opinião de Borges (1995), no 

deslocamento do paradigma da sociedade industrial para a sociedade da informação, de 

economia nacional para a mundial e de centralização para descentralização de poderes e 

tomada de decisão. 

Borges (1995) afirma que o bibliotecário, um dos profissionais que lidava com a 

informação, tinha na graduação sua maior fonte de saber destacando-se por atividades 

inerentes a profissão como: aquisição, catalogação, classificação e registro, que inclui 

todo o processo técnico.  

Hoje suas funções foram ampliadas, abrangendo planejamento, organização, 

administração e disseminação de todos os suportes físicos da informação existentes no 

acervo. Foram também criados serviços, como sumários correntes, bibliografias, SDIs 

(Disseminação Seletiva da Informação) para disseminar informações dentro das 

organizações, deixando claro o papel do bibliotecário de disseminador de informação 

como forma de atualizar e prestar um papel de fornecedor de informação. 

Segundo Giannasi (1999, p. 21, apud OLIVEIRA, A., 2007), a definição mais 

comum de Sociedade da Informação enfatiza as inovações tecnológicas. Afirma que 

devido à redução do custo e o aumento da memória dos computadores e sua 

aplicabilidade em qualquer lugar por meio da união com as telecomunicações, avanços 



no processamento, recuperação e transmissão da informação, possibilitaram a 

aplicabilidade da tecnologia da informação em todos os setores da sociedade. 

Dantas (1998, apud OLIVEIRA, A., 2007) esclarece que a Sociedade da 

Informação é uma etapa do desenvolvimento capitalista contemporâneo, no qual as 

atividades humanas determinantes para a vida econômica e social organizam-se em 

torno da produção, processamento e disseminação da informação através das 

tecnologias eletrônicas. A expressão explosão da informação nasceu no contexto da 

informação científica e tecnológica. 

  Considerando que a quantidade de informação vem expandindo 

exponencialmente desde o século XVI com o surgimento da prensa de Gutemberg e do 

século XVII com o advento da revolução científica e do periódico científico e dos 

sistemas de informação – sistemas sociais, ou seja, sistemas artificiais construídos pelo 

homem com o objetivo de organizar e disseminar a massa crescente de informações – 

surge, assim, a seguinte hipótese: o sistema de informação, enquanto sistema 

artificial/social está chegando ao seu limite máximo de crescimento, exigindo uma 

inversão no seu crescimento exponencial. A reversão do sistema de informação a 

tamanhos menores, mais adequados, é condição necessária (mas não suficiente) para 

sobrevivência da Sociedade da Informação, enquanto sistema social. 

Emergindo dessas transformações e, a partir de novos paradigmas, sustentada 

por novas tecnologias de informação e comunicações, como a trajetória mais provável 

pela ampliação da globalização e prevalecendo-se de uma nova hegemonia, delineia-se 

a Sociedade da Informação, ou Sociedade do Conhecimento. 

Romer, (1999, apud ROCHA, 2000) afirma que a sociedade que tem a economia 

baseada no conhecimento não tem limites, pois sua riqueza provém de idéias que 

permanecem em sua fonte, portanto, não há escassez de recursos. Desta forma, 

presume-se, uma melhora no padrão de vida da população, embora se agrave o desnível 

entre ricos e pobres. 

Segundo Marisa P. C. Rocha (2000), nesse processo de conscientização e busca, 

a nova sociedade descobre a dimensão de suas possibilidades e necessidades, bem como 

as formas de superá-las, mediante sua participação na sociedade na qual está inserido. 



Assim, podemos identificar dois aspectos de sua personalidade: sociabilidade – 

enquanto "propensão do homem para viver junto com os outros e comunicar-se com 

eles, torná-los participantes das próprias experiências e dos próprios desejos, conviver 

com eles as mesmas emoções e os mesmos bens", e politicidade – entendendo-se como 

"o conjunto de relações que o indivíduo mantém com os outros, enquanto faz parte de 

um grupo social". (BATTISTA MONDIN, [s. d.] apud BETIOLI, 1995).  

Na realidade, são dois aspectos de um mesmo fenômeno: como “ser sociável”, o 

homem procura conviver com seus semelhantes e formar com eles certas associações 

estáveis. Uma vez inserido em grupos organizados, ele se torna um "ser político", ou 

seja, membro de uma polis, garantindo direitos e assumindo deveres (BETIOLI, 1995). 

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, por Aurélio Buarque de Holanda , 

cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Os direitos 

sociais estão excluídos, portanto, explicitamente, dessa definição. O desenvolvimento 

da cidadania, assim, exerce pouca influência sobre a desigualdade, podendo-se concluir 

que os direitos sociais desenvolvem-se à margem da proteção do Estado.  

O elemento chave para a construção da Sociedade da Informação no Brasil é o 

investimento em tecnologias de telecomunicações que possam difundir áreas sociais 

como comércio, saúde, educação, meio-ambiente, indústria e agricultura. Para isso, são 

necessários investimentos em infra-estrutura nas escolas, bibliotecas, e laboratórios, 

preparando os brasileiros para o futuro. 

Segundo Antonio Miranda (2000), um dos principais indicadores do 

desenvolvimento da Sociedade da Informação é a penetrabilidade das tecnologias de 

informação na vida das pessoas e no funcionamento e transformação da sociedade como 

um todo. A penetrabilidade é medida principalmente pelo número de usuários da 

Internet em uma determinada população. No Brasil, em 2008 cresceu para 59 milhões o 

número de usuários, segundo a DataFolha, considerando apenas usuários acima de 16 

anos. Esses dados demonstram a importância significativa do enorme impacto que a 

Internet promove na sociedade brasileira. Estes números colocam o Brasil como um dos 

grandes mercados nacionais de internet em nível mundial. 



Miranda, A. (2000), afirma ainda que, a Sociedade da Informação desenvolve-se 

através da operação de conteúdos sobre a infra-estrutura de conectividade. Portanto, o 

desenvolvimento da Sociedade da Informação no Brasil requer um esforço nacional 

para aumentar a penetrabilidade da Internet com o uso adequado de tecnologias da 

informação e o volume de conteúdos brasileiros. Nesse sentido, é de se esperar que, a 

partir de um determinado momento no futuro, a interconectividade, expressada pela 

penetrabilidade das tecnologias de informação convergindo na Internet, será realizada 

como uma necessidade socioeconômica de operar conteúdos. Em outras palavras, a 

operação de conteúdos constitui o elemento estratégico nas políticas e programas de 

promoção da Sociedade da Informação. 

O autor apresenta ainda mais um indicador da Sociedade da Informação que 

complementa a penetrabilidade das tecnologias de informação. É o nível de operação, 

ubíqua em um determinado contexto, de recursos, produtos e serviços de informação na 

Internet por parte dos seus usuários, representando indivíduos, governos e as mais 

diferentes organizações sociais de caráter público ou privado. Esta operação representa 

inovações que podem ser consideradas radicais no funcionamento da sociedade atual, 

especialmente nas atividades e processos que requerem o acesso à informação. 

Na Sociedade da Informação, a comunicação e a informação permeiam as 

atividades e os processos de decisão nas diferentes esferas da sociedade. Isto inclui a 

estrutura política, formada pelos governos federal, estaduais e municipais, a cultura e as 

artes, a ciência e a tecnologia, a educação em todas as suas instâncias, a saúde, a 

indústria, as finanças, o comércio e a agricultura, a proteção do meio ambiente, as 

associações comunitárias, as sociedades profissionais, sindicatos, as manifestações 

populares, as minorias, as religiões, os esportes, lazer, hobbyes etc. A sociedade passa 

progressivamente a funcionar em rede. 

A Sociedade da Informação pretende ser uma força global, capaz de convergir 

produtores, intermediários, e usuários em torno de recursos, produtos e serviços de 

informação afins. 

A globalização, porém, é um processo desigual, mas, que vem fortalecendo a 

proliferação de identidades locais e, ainda que pareça utópico, a Sociedade da 



Informação que estamos ajudando a construir também pode dar espaço para culturas 

geograficamente isoladas – como é, em parte, o nosso caso. 

Takahashi (2000, p. 5), alerta: 

A Sociedade da Informação não é um modismo. Representa uma profunda 

mudança na organização da sociedade e da economia, havendo quem a 

considere um novo paradigma técnico-econômico. 

O autor faz referência às mudanças operadas na economia global, motivada 

principalmente pelos avanços tecno-científicos que se refletem de forma intensa na 

organização social. No contexto atual, o acesso à informação está aparentemente fácil, 

propiciado pelos avanços tecnológicos na microeletrônica e nas telecomunicações. 

A economia global passa por mudanças com os avanços tecnológicos, que 

proporcionam aparentemente facilidade em obter informações com o auxílio da 

microeletrônica e nas telecomunicações. Tais mudanças refletem na sociedade.  

Conforme explica Costa (1995, apud OLIVEIRA, A., 2007), cidadãos 

informados são capazes de ações com um retorno mais confiável, lucrativo e prático. 

Afirma que: 

O indivíduo em condições de adquirir novas tecnologias de informação 

apresenta, via de regra, maiores possibilidades de sucesso, do ponto de vista 

de competitividade, de qualidade e de produtividade na maioria das situações 

da vida.  

Lopes (2005, apud OLIVEIRA, A., 2007) afirma que: “Este ambiente 

informacional satura-nos com mensagens de natureza distintas; esta extraordinária 

expansão do conteúdo informacional da vida moderna é uma forte característica da 

Sociedade da Informação”. 

A Sociedade da Informação caminha a passos largos para uma Sociedade do 

Conhecimento, e assume diferentes contornos na medida em que, frente à quantidade de 

informação disponível, o indivíduo passa a desenvolver uma consciência crítica ao que 

lhe é apresentado. Ao analisar a importância da informação para si, o indivíduo assume 



posturas pró-ativas de busca e uso de informação e liga essas informações coletadas a 

fim de produzir conhecimento. 

   Takahashi, (2000, p. 45) explica o significado de educar em uma Sociedade da 

Informação: 

Significa muito mais que treinar pessoas para o uso das tecnologias de 

informação e comunicação: trata-se de investir na criação de competências 

suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva na 

produção de bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no 

conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas em seu 

trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos 

simples e rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-se também 

de formar os indivíduos para ‘aprender a aprender’, de modo a serem capazes 

de lidar positivamente com a contínua e acelerada transformação da base 

tecnológica. 

Segundo Vânia Maria Rodrigues Hermes de Araújo (1995), o fato de o Sistema 

de Informação (SI) estar atingindo seu limite de crescimento é uma das conseqüências 

lógicas do crescimento exponencial da informação, iniciado no século XVII e que 

atinge seu apogeu no século XX, com a chamada explosão da informação.  

Conforme Anderla, (1985, apud ARAÚJO, 1995), entre 1660 e 1960, a produção 

da ciência multiplicou-se por um fator de cada um milhão. De dois periódicos em 1665, 

passou-se para uma dezena um século depois; para uma centena meio século depois; 

para um milhar no meio século seguinte; para dez mil no início do nosso século; para 

cem mil antes de seu término. A literatura científica, como um todo, vem crescendo 7% 

ao ano, ou seja, dobra de volume a cada 15 anos. Já no início da década de 70, havia 

cerca de dois milhões de trabalhos científicos produzidos anualmente (entre 6 e 7 mil 

documentos científicos por dia útil). Essa explosão da informação (...) é apenas um dos 

aspectos envolvidos em sistemas de informação/comunicação. Aspectos como 

armazenamento, processamento e transmissão estão sendo tratados também pelo 

computador. 

 

 



Capítulo 2 - A Ciência e a Tecnologia da Informação 

 

O histórico da Ciência e Tecnologia da Informação apresentado neste capítulo 

tem como alvo justificar o surgimento posterior do conceito de Infomation Literacy e a 

sua importância para este novo universo de informação e tecnologia. 

Na I Guerra Mundial, o capitalismo sofreu transformações que se caracterizaram 

pela participação do Estado na vida econômica, gerando ruptura parcial e aparente com 

os padrões do liberalismo clássico. Esse período, intitulado neocapitalismo e gestado 

após a crise de 1929, em verdade, constitui-se em falsa mudança, já que preservou a 

hegemonia burguesa, com os princípios básicos do capitalismo: propriedade particular, 

lucro e desigualdade social, entre outros. 

A relação do homem com a técnica e a tecnologia sofre profundas alterações ao 

longo do século XX, motivada pelas duas guerras mundiais, pela industrialização do 

ocidente e em função da importância que a humanidade tem dado, especialmente, nos 

últimos 50 anos à preservação e transmissão do conhecimento. 

O desenvolvimento científico e tecnológico, proveniente dos esforços de guerra 

dos anos 30, passou a permear o capitalismo industrial, que se deparou com o 

crescimento exponencial da informação. A denominada explosão da informação 

caracterizou esse momento, em que a informação se torna básica para o progresso 

econômico, ancorado no binômio ciência e tecnologia. 

Como muitos outros campos interdisciplinares (como ciência da computação, 

pesquisa operacional) a Ciência da Informação teve sua origem em meio à revolução 

científica e técnica que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. Esse processo de 

emergência de novos campos ou de refinamento/substituição de conexões 

interdisciplinares dos campos antigos, de forma alguma está terminado, como 

testemunha a emergência, na última década ou pouco mais, da ciência cognitiva. 

Portanto, a Ciência da Informação está seguindo os mesmos passos evolutivos de 

muitos outros campos. 



Tecnologia, segundo Bell (1973, p. 171, apud OLIVEIRA, A., 2007) é o uso de 

conhecimento científico para especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira 

reproduzível. A evolução tecnológica criou meios para que determinados 

conhecimentos pudessem ser reproduzidos de forma mais rápida. A prensa de 

Gutenberg é a prova disso, pois facilitou a reprodução de um trabalho mecânico e 

artesanal. 

Dentre os eventos históricos marcantes, o ímpeto de desenvolvimento e a própria 

origem da Ciência da Informação podem ser identificados com o artigo de Vannevar 

Bush, respeitado cientista do MIT (Massachusetts Institute of Technology) e chefe do 

esforço científico americano durante a Segunda Guerra Mundial (BUSH, 1945, apud 

SARACEVIC, 1996). Nesse importante artigo, Bush fez duas coisas:  

1. Definiu sucintamente um problema crítico que estava por muito tempo na 

mente das pessoas e; 

2. Propôs uma solução que seria um ajuste tecnológico, em consonância 

com o espírito do tempo, além de estrategicamente atrativa. O problema era (e, 

basicamente, ainda é) "a tarefa massiva de tornar mais acessível, um acervo crescente de 

conhecimento"; Bush identificou o problema da explosão informacional - o irreprimível 

crescimento exponencial da informação e de seus registros, particularmente em ciência 

e tecnologia. 

A solução por ele proposta era a de usar as incipientes tecnologias de informação 

para combater o problema. E foi mais longe, propôs uma máquina chamada MEMEX, 

incorporando (em suas palavras) a capacidade de associar idéias, que duplicaria "os 

processos mentais artificialmente". É bastante evidente a antecipação do nascimento da 

CI (Ciência da Informação) e, até mesmo, da inteligência artificial. 

Semelhante a algumas outras áreas científicas interdisciplinares, a Ciência da 

Informação possui as raízes embrionárias nesse período histórico, mas é na década de 

60 que são elaborados os primeiros conceitos e definições e se inicia o debate sobre as 

origens e os fundamentos teóricos na nova área, período em que se identificam marcos, 

na tentativa de melhor demarcá-la, assim como de estabelecer relações interdisciplinares 

com outros campos do conhecimento e vislumbrar qual a atuação dos também novos 

profissionais. 



Nesta época, os EUA começam a arquitetar as formas de relação com outros 

países, centradas no uso da informação (cultura) e da tecnologia (infra-estrutura) para 

assegurar a supremacia.  

A nova situação tecno-eletrônica força a redefinição do caráter das relações que 

os Estados Unidos mantêm com o resto do mundo. Esse trabalho tornou-se uma 

atividade relativamente ampla, bem financiada e organizada, que deu origem a debates 

estimulantes e a acalorada argumentação acerca das melhores e mais adequadas 

soluções (técnicas, conceitos, sistemas, etc.). 

Segundo Maria Betania M. A. Lambert [s. d.], a partir do final das décadas de 60 

e 70, com o nascimento da Ciência da Informação, surge outro tipo de profissional 

demandado pelo mercado de trabalho, devido ao surgimento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) – o profissional da informação, que incluía, além dos 

bibliotecários, profissionais da área de tecnologia da informação, arquivistas, 

documentalistas, gerentes de bases de dados, consultores de informação, profissionais 

da comunicação, agregando na sua competência, vários conhecimentos advindos de 

áreas diversas, tais como a de tecnologia da informação, de gerenciamento da 

informação e de comunicação. 

Segundo Mattelart, “o paradigma tecno-informacional tornou-se pivô de um 

projeto geopolítico que tem como função garantir o rearranjo geoeconômico do planeta 

em torno de valores da democracia de mercado e em um mundo unipolar” 

(MATTELART, 2002, p.139, apud OLIVEIRA, A., 2007), unindo o globo de forma 

aparentemente democrática, onde ‘todos’ têm acesso a tudo, mas também, no mundo 

tecnologicamente globalizado, existem diferenças sociais e funcionais, já que “as elites 

aprendem fazendo e com isso modificam as aplicações da tecnologia, enquanto a maior 

parte das pessoas aprende usando e, assim, permanecem dentro dos limites do pacote da 

tecnologia” (CASTELLS, 2000, p. 55, apud OLIVEIRA, A., 2007), de modo a ser 

incorporada facilmente. 

No início dos anos 70, Goffman (1970, apud PINHEIRO, 1995), propôs como 

alvo principal da Ciência da Informação a instituição de princípios de comportamento 

dos processos comunicacionais em sua ligação com os sistemas de informação, 

indicando para tal uma abordagem científica unificada que compreende todos os 



fenômenos informacionais no âmbito biológico, na existência humana e na órbita 

tecnológica. O objetivo da disciplina Ciência da Informação deve ser o de estabelecer 

um enfoque científico homogêneo para estudo dos vários fenômenos que cercam a 

noção de informação, sejam eles encontrados nos processos biológicos, na existência 

humana ou nas máquinas. Conseqüentemente, o assunto deve estar ligado ao 

estabelecimento de um conjunto de princípios fundamentais que direcionam o 

comportamento em todo processo de comunicação e seus sistemas de informação 

associados. “A tarefa da Ciência da Informação é o estudo das propriedades dos 

processos de comunicação que devem ser traduzidos no desenho de um sistema de 

informação apropriado para uma dada situação física”. 

Foskett (1973, apud PINHEIRO, 1995), deixa claro, ao se referir à Ciência da 

Informação, a sua natureza interdisciplinar como “... disciplina que surge de uma 

‘fertilização cruzada’ de idéias que incluem a velha arte da biblioteconomia, a nova arte 

da computação, as artes dos novos meios de comunicação e aquelas ciências como 

psicologia e lingüística, que, em suas formas modernas, têm a ver diretamente com 

todos os problemas da comunicação – a transferência do conhecimento organizado”. 

Segundo os autores Zunde e Gehl, (1972, apud PINHEIRO, 1995) apontaram o 

reduzido alcance das teorias, das leis e hipóteses da Ciência da Informação e suas 

características como disciplina empírica, cujos princípios se constituíram em seus 

fundamentos. Ao contrário de alguns estudiosos europeus, eles não circunscreveram o 

sujeito e o objeto da Ciência da Informação ao domínio da ciência e tecnologia e 

chamaram a atenção para o fato de que, como uma disciplina científica, a Ciência da 

Informação não se vincula à reflexão metafísica ou ontológica do que a informação é de 

sua natureza. 

Em meados dos anos 80, com a ocorrência da globalização, com a evolução e 

modernização das estruturas sociais, a ampliação do mundo das pesquisas científicas e 

do desenvolvimento das tecnologias voltados juntos para a abertura de um mercado 

mais competitivo, a informação passou a ser o foco central que faz a diferença entre 

seus competidores. Isso gerou uma necessidade de gerenciamento desses conhecimentos 

para disponibilizá-los para a sociedade. Com isso tudo, cresceu o papel desempenhado 

pelo bibliotecário, pois não bastava só a informação ou atualização dos profissionais da 



área de informação, mas, também, dar-lhes subsídios como sensibilidade e flexibilidade 

para se adaptarem às mudanças que ocorram na sociedade. 

Segundo Saracevic (1996) a redefine, em 1990, seu foco contemporâneo e 

expansão considera como o “campo dedicado à investigação/pesquisa científica e 

prática profissional que trata dos problemas da comunicação efetiva do conhecimento e 

registros do conhecimento entre pessoas e no contexto social, usos individuais ou 

institucionais e necessidades de informação. No tratamento desses problemas de 

interesse particular, tira-se maior vantagem possível da moderna tecnologia da 

informação”. Portanto, as novas tecnologias da informação parecem estar 

definitivamente atreladas à Ciência da Informação, na resolução de problemas. 

De acordo com autor também, as áreas da Ciência da Computação têm um 

“componente informacional significativo, associado à representação da informação, sua 

organização intelectual, acoplamento/articulação, busca e recuperação da informação, 

com qualidade, valor e uso da informação e tudo tradicionalmente relacionado com a 

Ciência da Informação”. 

Segundo Maria Eugênia Albino Andrade e Marlene de Oliveira (2005), a 

atividade científica é caracterizada como o compartilhamento de teorias entre pessoas, 

de modo a possibilitar a geração de novos conhecimentos e uma prática mais 

enriquecedora e inserida no contexto social, econômico e político em que ocorre. A 

Ciência da Informação apresenta dificuldades relativas à delimitação de seu objetivo de 

estudo, a informação, bem como dificuldades em desenvolver teorias em suas diversas 

subáreas, o que tem sido discutido por sua literatura em âmbito mundial. Para o 

desenvolvimento das atividades científicas, torna-se necessária uma infra-estrutura 

mínima composta por elementos, a saber: 

1. Instituições de ensino e pesquisa fortes, bem como de apoio às atividades 

de pesquisas; 

2. Recursos humanos qualificados; 

3. Canais de comunicações e intercâmbio científico 

A globalização, a abertura do mercado, as novas tecnologias, com a chamada 

“Era da Informação” ou “Sociedade da Informação”, fizeram com que a profissão do 



bibliotecário sofresse ou, ao menos precisa sofrer, profundas mudanças nas relações 

mercadológicas. O mercado passou a exigir um profissional com conhecimentos mais 

abrangentes, flexível, sensível às mudanças, com habilidades para enfrentar momentos 

decisórios e que tenha domínio sobre os equipamentos tecnológicos, pois essas 

ferramentas são seus verdadeiros instrumentos de trabalho. 

Essas exigências na capacitação profissional do bibliotecário decorrem da 

necessidade de uma formação complexa que abrange o saber-conhecer, o saber-fazer e o 

saber-ser. Segundo Cavalcante (2005, apud SOUZA FILHO, [s.d.]): “o saber-conhecer 

refere-se à necessidade de aprendizagem, não somente do saber de hoje, mas também do 

saber do amanhã, isto é, a necessidade de atualização contínua do bibliotecário”. 

Salton, ([s.d.], apud PINHEIRO, 1995), por exemplo, acredita que muitas 

contribuições recentes da Ciência da Informação “têm potencial considerável em 

aplicações práticas”, entre as quais modelos booleanos de processamento de 

recuperação da informação, modelos de realimentação de relevância para recuperação, 

redes de citação, análise lingüística para indexação automática, hardware dedicado à 

automação etc. 

De maneira crescente, a economia se volta para a produção de bens, serviços e 

atividades de informação, que pode ser caracterizada, de maneira geral, pelos seguintes 

pressupostos: 

1. Que o potencial tecnológico sustentará o amplo acesso à informação, 

assim como possibilitará a convergência de diferentes tipos de informação (textual, 

sonoro, gráfico, visual etc.) em entidades (ou objetos) de informação, os quais podem 

ser compostos e disponibilizados de acordo com a necessidade particular de um 

indivíduo ou grupo; 

2. A intenção de que a disponibilidade de informação (e possivelmente de 

conhecimento) possa fortalecer a democracia e a sociedade;  

3. A percepção de que as áreas e os setores econômicos se tornarão 

dependentes de uma força de trabalho que tenha acesso e possa compartilhar 

informação; 

4. O reconhecimento de que a informação, para ser acessível, deve ser 

organizada e gerenciada; 



5. O reconhecimento de que as habilidades de criação busca, análise e 

interpretação de informação são essenciais para indivíduos e grupos; 

6. A percepção de que as necessidades de informação se tornam cada vez 

mais complexas e dependentes de diferentes e múltiplas fontes – cuja correta avaliação 

e qualidade é fator crucial para os processos de tomada de decisão; 

7. Que o crescente desenvolvimento e substituição de tecnologias desafiam 

tanto as habilidades dos leigos como dos profissionais da informação, em termos do seu 

entendimento, domínio e gerenciamento efetivo; 

8. O conhecimento de que o setor de informação é uma parte substancial da 

economia dos países.      

A Ciência da Informação, nos seus mais de 30 anos de evolução, tem propiciado 

o surgimento de correntes dos mais diferentes gradações e estimulado discussões que 

vão desde o seu estatuto e autonomia científicos, passando pelo objeto de estudo, a 

informação, problemas terminológicos, até suas conexões interdisciplinares. 

As áreas da Ciência da Computação têm, segundo Saracevic, um “componente 

informacional significativo, associado à representação da informação, sua organização 

intelectual, acoplamento/ articulação, busca e recuperação da informação, com 

qualidade, valor e uso da informação e tudo tradicionalmente relacionado com a ciência 

da informação.” 

Valorizada como recurso, a informação define a competitividade de pessoas, 

grupos, produtos, serviços e atividades e, os mesmos processos de transmissão de 

dados, gestão da informação e do conhecimento, que têm marcado a instabilidade do 

mercado de trabalho, são geradores de empregos (ainda que informais, terceirizados 

e/ou “franqueados”) nas áreas de tecnologia de informação, de comunicação e de 

conteúdos. 

 

 

 

 



Capítulo 3 - Definição do termo Information Literacy 

 

Inicia-se este capítulo com algumas das principais definições do termo 

Information Literacy ou Competência em Informação e seus respectivos autores. 

Dudziak (2003, p. 28) apresenta sua definição sobre Information Literacy com 

ênfase no aprendizado ao longo da vida, assim: 

Information literacy é o processo contínuo de internalização de fundamentos 

conceituais, atitudinais e de habilidades necessárias à compreensão e 

interação permanente com o universo informacional e sua dinâmica, de modo 

a proporcionar um aprendizado ao longo da vida. 

Campello (2003, p. 36) aborda a information Literacy como: 

Competência Informacional, e defende que no cenário da biblioteca escolar, 

deve ser considerada como panorama dos estudos sobre letramento, que é o 

conceito utilizado no âmbito do ensino básico para designar o estado ou 

condição que assume aquele que aprende a ler e a escrever, entendendo-se 

então que quem aprende a ler e a escrever e passa a usar a leitura e a escrita, 

torna-se uma pessoa diferente. 

Já Hatschbach (2002, p. 95) prefere o termo Competência em Informação e 

resume que: 

A Competência em Informação é uma área de estudos e de práticas que trata 

das habilidades acerca do uso da informação em relação à sua busca, 

localização, avaliação, e divulgação, integrando a utilização de novas 

tecnologias e a capacidade de resolução e problemas de informação. 

E finalmente Belluzzo (2005, p. 38, apud GUEDES, 2007) afirma que: 

A Competência em Informação constitui-se em processo contínuo de 

interação e internalização de fundamentos conceituais, atitudinais e de 

habilidades específicas como referenciais à compreensão da informação e de 

sua abrangência, em busca da fluência e das capacidades necessárias à 

geração do conhecimento novo e sua aplicabilidade ao cotidiano das pessoas 

e das comunidades ao longo da vida. 



A expressão surgiu pela primeira vez na literatura em 1947 em um relatório 

intitulado: The information service environment relationships and priorities, de autoria 

de um bibliotecário americano chamado Paul Zurkowski, (1974, apud HATSCHBACH 

2002, p. 16) afirma que: 

Pessoas treinadas para a utilização de fontes de informação em seu trabalho 

podem ser chamadas de ‘competentes em informação’ (information literacy). 

Elas aprendem técnicas e ferramentas informacionais como fontes primárias 

para encontrarem informação, visando à solução de seus problemas. 

Pode-se dizer que foram percorridos quatro períodos diferentes na evolução do 

assunto (ZARIFIAN, 2003; OSTY, 2000, p. 11-14; VILA, 2000, p. 24-29; Sire et alii, 

2000, p. 6-7, apud MIRANDA, S., 2004), a saber: 

1. Sua emergência durante os anos 70, quando a palavra competência ainda 

estava ausente do vocabulário da época, com o surgimento das primeiras noções 

fundamentais que marcaram uma inversão de valores no modelo de trabalho vigente: 

autonomia, expressão individual e responsabilidade; 

2. Seu desenvolvimento na primeira parte dos anos 80, período em que a 

definição e a prática ainda se associavam ao posto de trabalho e às noções e regras da 

qualificação para o emprego, mas a temática da competência já se destacava de forma 

explícita, colocando em evidência mais uma noção fundamental: a delegação de 

responsabilidade; 

3. Seu desenvolvimento na primeira parte dos anos 90, época de 

institucionalização e de racionalização dos conceitos, quando as modificações no 

mundo do trabalho proporcionaram o equilíbrio entre a gestão das qualificações e o 

reconhecimento das competências, iniciou-se a procura de métodos e foram realizadas 

as primeiras pesquisas; 

4. E enfim, a fase de maior consolidação e desconexão entre qualificação 

(para o emprego) e a competência, quando, no final dos anos 90, a competência toma 

lugar no contexto da gestão de recursos humanos e se informatiza, tomando também um 

lugar crescente dentro do debate social. 

De acordo com Dudziak, (2003) “A Information Literacy é a própria essência da 

competência em informação”.  



No Brasil, o termo está em fase de construção. Foi mencionado pela primeira 

vez por Caregnato (2000, p. 50, apud CAMPELLO, 2004), que o traduziu como 

“alfabetização informacional” em um texto em que propunha a expansão do conceito de 

educação de usuários e ressaltava a necessidade de que as bibliotecas universitárias se 

preparassem para oferecer novas possibilidades de desenvolver nos alunos habilidades 

informacionais necessárias para interagir no ambiente digital. A autora não se 

aprofundou na questão terminológica, acabando por preferir o termo habilidades 

informacionais. Hatschbach (2002), citado por Dudziak (2003), também enfoca a 

Information Literacy no contexto digital, utilizando o termo no original. 

Todos os homens são iguais, mas aqueles que voltam munidos de informação 

estão em posição de tomar decisões mais inteligentes que aqueles cidadãos 

que não estão bem informados. A aplicação de recursos informacionais aos 

processos de decisão no desempenho das responsabilidades civis é de vital 

importância. (OWENS, 1976, p. 27).      

De acordo com a ALA – American Library Association, “para ser competente 

em informação, uma pessoa deve ser capaz de reconhecer quando uma informação é 

necessária e deve ter a habilidade de localizar, avaliar e usar efetivamente a informação 

(...). Resumindo, as pessoas competentes em informação são aquelas que aprendem a 

aprender. Elas sabem como aprender, pois entendem como o conhecimento é 

organizado, como encontrar a informação e como usá-la de modo que as outras pessoas 

aprendam a partir dela”.  

Segundo Lyman (1979, apud DUDZIAK 2003), literacy é um conceito 

dinâmico, uma parte do aprendizado continuado. Inseparável da leitura também engloba 

a fala, o escutar e a escrita. 

De acordo com Fleury (2000, p. 21, apud MIRANDA, S., 2004), a palavra 

competência pode ser definida como “um saber agir responsável e reconhecido, que 

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

agreguem valor...”. 

Segundo Zarifian (2003, p. 37, apud MIRANDA, S., 2004), a competência é uma 

nova forma de qualificação, uma nova maneira de qualificar. Mas não se trata da 



qualificação como “um modo histórico particular e sempre dominante: o da qualificação 

pelo posto de trabalho”, e sim de uma maneira nova: “a construção da qualificação”. 

Como uma metáfora, caprichosamente embalada – e imaginada – é uma frase 

descritiva que não é literalmente aplicável ou facilmente interpretável, 

implicando em algo mais qualitativo e difuso do que é evidente no 

significado histórico de ambos literacy e information. Simbolicamente, 

Information Literacy aparece para representar a habilidade de usar a 

informação ou, possivelmente é a posse do conhecimento acerca da 

informação. (Trecho traduzido de BEHRENS, 1994, p. 30, apud 

CAMPELLO, 2003). 

Algumas vezes é usada para substituir expressões já conhecidas como a 

educação de usuários e seus conceitos inferiores (bibliographic instruction, library 

instruction, information skills, library skills, etc.). Segundo Belluzzo (2004) a 

“educação de usuários de Biblioteca é o processo pelo qual o usuário interioriza 

comportamentos adequados com relação ao uso da biblioteca e desenvolve habilidades 

de interação permanente com os sistemas de informação”. 

Severino (2000, p. 16, apud CAMPELLO, 2003) coloca que: 

A questão da competência é entendida como domínio de conteúdos, dos 

métodos, das técnicas, das várias ciências, enfim, das habilidades específicas 

de cada área de formação e de cada forma de saber e de cultura (...) 

continuam sendo metas a serem encaradas com seriedade, no âmbito da 

educação brasileira, a qualificação do ensino, o rigor da aprendizagem, a 

iniciação à pesquisa e a superação de todas as falhas decorrentes no processo 

de ensino (...). Por isso, fica claro que o objetivo é aprender, é obter 

conhecimentos, é obter conhecimentos, é dominar produtos da ciência.  

Perrenoud (1999, p.7) coloca que são múltiplos os significados de competência e 

que não há uma visão clara a esse respeito. Para ele competência é “a capacidade de agir 

eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem 

limitar-se a eles”.  

Alessandrini (2002, p.164, apud PERRENOUD, 2002) afirma que a noção de 

competência refere-se à capacidade de compreender uma determinada situação e reagir 



adequadamente frente a ela. E que “competência relaciona-se ao ´saber fazer algo`, que 

envolve uma série de habilidades”. 

Para Mello (2004, apud PERRENOUD, 2000), competência é a capacidade que 

as pessoas têm de mobilizar conhecimentos, valores e decisões para agir de modo 

pertinente numa determinada situação. 

Fleury (2003, p. 56) relaciona o saber teórico (conhecimento-saber) à habilidade 

(tarefa-saber fazer) e ao ser (atitude-saber ser). 

Segundo Elisabeth Adriana Dudziak (2003), a Information Literacy compreende 

não só a capacitação no uso das ferramentas de recuperação da informação, como 

também o entendimento dos recursos e fontes, explorando os conceitos fundamentais e 

as habilidades ligadas à tecnologia da informação. Neste sentido o aprendiz deve ser 

capaz de: 

1. Identificar capacidades e limitações dos recursos tecnológicos e acessar o 

potencial destes sistemas direcionando-os às necessidades pessoais de aprendizado seja 

na recuperação da informação, na sua organização ou sua comunicação; 

2. Analisar as vantagens e desvantagens da expressão do uso da tecnologia nas 

situações de aprendizado, tanto nos espaços educacionais e de trabalho, como no dia a 

dia pessoal, usando de forma rotineira todo e qualquer recurso informacional on-line ou 

não, a fim de implementar sua capacitação e comunicação. 

A Information Literacy é um processo que se inicia com a percepção da 

necessidade de informação, acontece lentamente e envolve toda a comunidade 

educacional. 

A Information Literacy auxilia as pessoas como definir suas necessidades 

informacionais, como buscar e acessar a informação, como avaliá-la, organizá-la, 

transformá-la em conhecimentos, habilidades e valores para, deste modo, aprender a 

aprender, de maneira independente ao longo da vida. 

A biblioteca e o bibliotecário ganham destaque nas três concepções da 

Competência em Informação citadas por Dudziak (2003, p. 30), são elas: 



1. A biblioteca aparece como suporte ao ensino-aprendizagem e proporciona o 

acesso físico à informação organizada, com o aprendizado de mecanismos de busca e 

uso de informações em ambientes eletrônicos. O bibliotecário assume o papel de 

intermediário da informação, auxiliando apenas na organização e recuperação de 

informações. O foco está na recuperação da informação como o objetivo principal. 

2. A biblioteca é concebida como espaço de aprendizado, envolvendo uso, 

interpretação, buscas de significados, construção de conhecimento significativo. O 

bibliotecário aparece como gestor do conhecimento e ou como mediador nos processos 

de buscas (auxiliar, guiar, intervir, orientar). Ele é visto como facilitador no processo 

educacional ou de aprendizagem e deve ser parte da equipe educacional. O foco é 

direcionado ao indivíduo enquanto possuidor de habilidades, conhecimentos e valores 

pessoais. 

3. A biblioteca é representada como cenário de expressão do sujeito e espaço de 

aprendizagem (valores pessoais, ética, autonomia, responsabilidade, criatividade, 

pensamento crítico e o aprender a aprender), e o bibliotecário transforma-se em agente 

educacional e torna-se aprendiz, engajado em movimentos sociais, em cooperação com 

os colegas. O foco será a sociedade de aprendizado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 - Os objetivos e os componentes que sustentam o conceito 

da Information Literacy 

 

A Information Literacy é sustentada por componentes que visam proporcionar o 

aprendizado ao longo da vida por meio de uma ação contínua e ininterrupta interior, 

cujos conceitos fundamentais e indispensáveis à compreensão e relação com o universo 

da informação são explicitados. 

Os objetivos da Information Literacy, segundo Dudziak (2003), visam formar 

indivíduos capazes de: 

a) Determinar a natureza e a extensão de sua necessidade de informação como 

suporte a um processo inteligente de decisão. 

• Toda tomada de decisão inicia-se com um processo de diálogo, de busca 

por fontes informacionais e definição dos critérios de escolha por pesquisa a fim de 

determinar a natureza e abrangência do propósito a alcançar.  

 b) Conhecer o mundo da informação e ser capaz de identificar e manusear 

fontes potenciais de informação de forma efetiva e eficaz. 

• A identificação e o trabalho com as diversas fontes de informação como 

jornais, revistas, televisão, internet, livros entre outros, e a compreensão da forma como 

são estruturas e acessadas é imprescindível. Este indivíduo deve ainda saber investigar e 

construir estratégias de busca, elaborar mapas mentais e redefinir, se necessário, as 

estratégias de ação, com o propósito de recuperar a informação por meio das 

ferramentas de tecnologia. Por fim, deve registrar e organizar as informações adquiridas 

para uso posterior. 

c) Avaliar criticamente a informação segundo critérios de relevância, 

objetividade, pertinência, lógica, ética, incorporando as informações selecionadas ao seu 

próprio sistema de valores e conhecimentos. 



• As fontes de informação devem ser avaliadas quanto à importância, 

objetividade, abrangência, confiabilidade, lógica e ética. Logo após, devem ser 

comparadas aos novos conhecimentos, sintetizadas e integradas aos conhecimentos 

existentes anteriormente. 

d) Usar e comunicar a informação, com um propósito específico, 

individualmente ou como membro de um grupo, gerando novas informações e criando 

novas necessidades informacionais. 

• O uso e comunicação da informação devem ser organizados por 

conteúdo, independente do suporte utilizado, a fim de contribuir com o crescimento 

pessoal ou a comunidade informacional. 

e) Considerar as implicações de suas ações e dos conhecimentos gerados, 

observando aspectos éticos, políticos, sociais e econômicos extrapolando para a 

formação da inteligência. 

• A resposta por suas escolhas, a atenção à questão da propriedade 

intelectual, e o pensamento dos aspectos políticos, econômicos, éticos e sócio-

ambientais são necessários para que se consiga visualizar o todo na geração de um 

conhecimento. 

f) Ser aprendizes independentes. 

• O indivíduo é responsável por seu aprendizado, e a partir dos recursos 

disponíveis e manutenção de redes interpessoais de relacionamento, permanece 

atualizado e assume uma atitude proativa frente ao aprendizado. 

g) Aprender ao longo da vida. 

• O aprendizado é ininterrupto e os valores são internalizados e geram 

significado para a vida. O processo de investigação é incorporado e potencializa a 

vontade de vencer os desafios.  

Segundo a mesma autora, os componentes que dão sustentação a Competência 

Informacional são: 



a) o processo investigativo (ou de pesquisa);  

O processo investigativo constitui fator importante para se atingir competência 

em informação. Melo e Araújo (2007) ao condensar alguns conceitos sobre Information 

Literacy, acabam por evidenciar algumas habilidades pertinentes ao processo 

investigativo, que engloba itens como: acessar a informação a partir de vários meios, 

aferir ou avaliar a informação provinda de uma variedade de meios e buscar a 

informação necessária efetivamente. 

Este processo demonstra a necessidade de reestruturar a pesquisa sempre que 

preciso. Entendido como processo de construção dos objetos do conhecimento e pela 

relevância que a ciência assume em nossa sociedade, demonstra-se a real importância da 

investigação. O que tange ao papel do profissional competente é tentar extrair do 

indivíduo todas as informações pertinentes a determinado assunto ou a tudo o que se 

reflete a fim de facilitar assim uma resposta ou uma informação de forma correta. 

b) o aprendizado ativo;  

O novo modelo pressupõe um aprendizado  ativo baseado na experiência,  onde 

os indivíduos se confrontam com problemas do mundo real e são desafiados a encontrar 

soluções dentro do contexto. O aprendizado ativo tem impacto imediato. Todos têm 

voz, sendo críticos e participativos dentro e fora. O indivíduo participa de trabalhos e 

projetos em grupo, busca informações e é tão responsável quanto professores, e 

profissionais. 

c) o aprendizado independente.  

Campello (2003) enumera alguns itens que os alunos capazes de aprender de 

forma independente possuem:  

1. O indivíduo que tem capacidade de aprender com independência possui 

competência informacional e busca informação relacionada com os seus interesses 

pessoais com persistência; 

2. O indivíduo que tem capacidade de aprender com independência possui 

competência informacional e aprecia literatura e outras formas criativas de expressão da 

informação; 



3. O individuo que tem capacidade de aprender com independência possui 

competência informacional e se esforça para obter excelência na busca de informação e 

de geração de conhecimento. 

Podemos considerar que uma educação a distância seria uma independente, ou 

uma aprendizagem autônoma que poderá apresentar sérios desafios. Trata-se 

de construir textos orais, visuais ou escritos. Desta forma, o indivíduo independe da 

presença física de um professor ou profissional da informação para explicar o 

significado das idéias de forma simples e clara.  

d) o pensamento crítico;  

Inclui a interpretação, a análise, a avaliação, a inferência, a explicação e a auto-

regulamentação. Pensar criticamente é decidir racionalmente no que acreditar ou não 

acreditar. É usar o pensamento racional e ponderado para obter melhores resultados nas 

atividades que se desenvolve no mundo.  

É saber julgar proposições, argumentos e opiniões e, através de investigação 

ativa, obter justificações para nossas decisões e crenças. O pensamento crítico também é 

uma das principais formas de obtenção de conhecimento.  

Mas há outra razão para desenvolvermos o pensamento crítico: ele serve para 

evitar que sejamos manipulados. Os argumentadores persuasivos, aqueles que encaram 

a argumentação como uma estratégia para o convencimento, têm fortes habilidades de 

condução do raciocínio dos outros, freqüentemente não importando muito se em direção 

da verdade ou não. O pensador crítico evita ser manipulado. Ele demanda suporte 

adequado às alegações e sabe identificar quando um argumento é falacioso ou 

tendencioso. É fácil entender porque o pensamento crítico é tão importante: há inúmeras 

maneiras diferentes de enganar as pessoas.  

e) o aprender a aprender;  

Elisabeth Adriana Dudziak (2002) em “Information Literacy education: 

integração pedagógica entre bibliotecários e docentes visando à competência em 

informação o aprendizado ao longo da vida” aborda o processo de aprender a aprender, 

ao comparar a educação tradicional com a educação voltada para o aprendizado ao 



longo da vida. Enquanto a primeira tem ênfase nos conteúdos de aprendizado, aquisição 

de um conjunto de “informações certas” uma vez e para sempre, a segunda da ênfase ao 

aprender a aprender, como formular questões, estar aberto a novos conceitos, como 

acessar a informação, saber como o “conhecer” pode se alterar. 

Gutemberg Macedo (2008) diz que a economia global baseada na aquisição de 

novos conhecimentos, de novas formas de aprendizado e no desenvolvimento de novas 

competências impulsiona uma nova realidade onde a capacidade de aprender e adaptar-

se às constantes transformações vai determinar o grau de sucesso. Existem várias razões 

para  aprender sempre:  

1. Aumento contínuo em informação e conhecimento. As informações de 

natureza técnica duplicam a cada cinco anos. Se essa informação for verdadeira, metade 

do conhecimento adquirido em faculdade fica obsoleto antes mesmo da graduação de 

milhões de jovens, que aspiram ingressar no mercado de trabalho.  

2. O mercado busca indivíduos já preparados e comprometidos com a aquisição 

de novos conhecimentos e competências. As empresas nacionais e multinacionais 

exigem cada vez mais de seus colaboradores. E isso inclui novos conhecimentos, novas 

abordagens de problemas e, sobretudo, criatividade.  

3. O aprendizado contínuo é um imperativo, porque o ambiente global está em 

permanente evolução e transformação. A ordem do dia é desaprender para aprender.  

4. O preço da ignorância é muito alto para ser repartido. Sabemos que a 

escuridão mental é responsável pela pobreza, pela falta de esperança, pela falta de 

competitividade, pela falta de produtividade, pela baixa auto-estima e pelo desperdício 

de talento humano.  

f) a educação continuada.  

São as necessidades sentidas pelo profissional em busca de conhecimentos e 

habilidades por meio de cursos e caráter complementar, a fim de acompanhar as 

mudanças trazidas pelo progresso científico e tecnológico aumentando sua competência 

para que esta seja compatível com o desenvolvimento de suas responsabilidades.  



Segundo RICAS (1994), a educação continuada "englobaria as atividades de 

ensino após o curso de graduação com finalidades mais restritas de atualização, de 

novas informações e/ou atividades de duração definida e através de metodologias 

tradicionais”. 

g) o aprendizado ao longo da vida. 

De forma geral pode-se dizer que se refere ao esforço de identificar uma 

necessidade informativa, localizar, adquirir, e avaliar criticamente a informação 

necessária, organizá-la, incorporando-a na base de conhecimentos previamente 

adquiridos para que essa informação possa resultar numa ação válida. (PACHECO, 

2005). 

Bernadete Campelo (2003) encarrega o bibliotecário a colaborar para que o 

indivíduo seja capaz de atender a esses itens quando diz que uma das funções do 

bibliotecário seria a de professor, encarregado de ensinar não apenas as habilidades que 

vinha tradicionalmente ensinando (localizar e recuperar informação), mas também 

envolvido no desenvolvimento de habilidades de pensar criticamente, ler, ouvir e ver, 

enfim ensinando a aprender a aprender. 

Pacheco [s.d.], afirma em “A Literacia da Informação e o contributo da 

biblioteca universitária” que o aumento do número de recursos informativos não se 

salda numa melhoria da formação obtida se não se for capaz de selecionar os recursos 

adequados, compreender a estrutura das diferentes fontes de informação e avaliar 

criticamente a informação que se recupera (...) assim o indivíduo com um bom nível de 

literacia obtém de forma efetiva e eficiente a informação necessária, selecionando, por 

exemplo, os métodos de investigação apropriados a cada fase do trabalho (pesquisa 

bibliográfica, experiências de laboratório, trabalho de campo, simulação, etc.). 

Anziil (Australian and New Zealand Institute for Information Literacy), (2004 

apud MELO e ARAÚJO, 2007), define o aprendizado ao longo da vida como “(...), toda 

aprendizagem formal e informal ocorrida de forma intencional ou imprevista a qual se 

dá a qualquer momento no decorrer da existência de uma pessoa”. É como uma 

conseqüência ou uma aliada a Information Literacy, uma vez que está intimamente 

ligada a necessidade de criar e compartilhar conhecimento. Competência Informacional, 



portanto, é um subconjunto do aprendizado independente apoiado no aprendizado ao 

longo da vida (lifelong learning) que é intencional, quer formalmente gerenciado ou 

autogerenciado e é essencial para o sucesso na Sociedade da Informação.  

À medida que aprendem ao longo da vida (DUDZIAK, 2005), as pessoas 

poderão ser capazes de assumir o aprendizado contínuo em suas vidas, internalizar 

valores que promovem o uso da informação como criação de significado para suas 

vidas, incorporar os processos investigativos a sua vida diária. 

4.1 – As principais críticas ao movimento da Information Literacy 

 

Com relação às críticas ao movimento da Competência Informacional, julga-se 

necessário abordar seus principais aspectos. 

Baseado nos estudos de Campello (2003), apenas cinco autores foram 

identificados como opositores que tentaram mostrar à classe as fragilidades do 

empreendimento. 

McCrank (1991, p. 38), critica a questão da publicidade sobre o movimento. 

Para ele em artigo publicado no Library Journal, o movimento não passa de uma 

campanha para arrecadar fundo para as bibliotecas. 

Foster (1993, p. 344, 346), é irônico ao afirmar que “a literatura de 

biblioteconomia atualmente reverbera com o zelo missionário da causa da Competência 

Informacional”. Termina por defini-la não mais do que um exercício de relações 

públicas.  

Lori Arp, bibliotecária da University of Colorado, em artigo publicado na seção 

Library Literacy da revista RQ da ALA, critica a acepção do termo information literacy, 

que para ela é inconveniente. A autora identifica certa imprudência no uso da palavra 

literacy e chama atenção para a conotação política do termo, sua dependência do 

contexto em que ocorre e a tendência cada vez maior de sua avaliação e medição em 

larga escala. 



“Se pretendemos abraçar o movimento da information literacy, devemos 

reconhecer esses aspectos e apoiar o desenvolvimento de amplas pesquisas 

sobre conceitos e habilidades de busca de informação em diferentes 

disciplinas. Até lá, devemos ser cuidadosos, ao utilizar o termo dentro da 

estrutura política em que vivemos, e não ter muita pretensão sobre nossa 

capacidade de produzir o que não podemos medir ou provar” (Arp, 1990, p. 

49, tradução livre). 

Arp, não foi a única autora a criticar o termo utilizado, outros autores como 

Foster, 1993, p. 346; Olsen & Coons, citados por Behrens (1994, p. 313), também o 

fizeram, embora, de maneira menos evasiva. 

Kuhlthau (1989, apud BEHRENS, 1994, em tradução livre) já havia mencionado 

a relação da Information Literacy com a leitura. Ela perguntava:  

O que significa dominar a leitura na sociedade da informação? A 

competência informacional está intimamente ligada à capacidade de leitura. 

Envolve a habilidade de ler e usar informação necessária para a vida 

cotidiana. Envolve também o reconhecimento da necessidade de informação 

e sua busca para tomar decisões bem embasadas. A competência 

informacional requer habilidades de lidar com massas complexas de 

informação geradas por computador e pela mídia, e aprender ao longo da 

vida, à medida que mudanças sociais e técnicas demandem novas habilidades 

e conhecimentos. 

Entretanto, a autora não avançou para estabelecer com mais precisão o 

relacionamento da competência informacional com o domínio da leitura. 

Dos autores que criticaram a Information Literacy, é unânime a fragilidade do 

seu conceito. Para McCrank (1991, p. 38) o termo é vago e insípido, já Foster (1993) vê 

um “termo em busca de um significado”, Snavely & Cooper (1997) para reforçar a 

fragilidade do termo, divulgaram a opinião de professores universitários, que iam de 

encontro as suas. 

Os comentários desses professores refletem a visão de pessoas de fora da área de 

biblioteconomia: oco, vazio, escorregadio, sem sentido. 



Considerando a tradução literal em português: “instrução de informação”, o 

termo faz sentido. Ora, se o papel do bibliotecário em todo o cerco da competência 

informacional consiste em tornar o usuário apto a utilizar da melhor forma possível os 

diversos recursos informacionais, este funciona como um treinador de informação, para 

seus usuários. 

Mesmo assim, as autoras analisaram os argumentos a favor e contra o termo e 

concluíram que ele deve continuar a ser usado, desde que os bibliotecários privilegiem o 

“melhor significado do termo”.  

Essa conclusão baseia-se na opinião das autoras de que literacy possua vários 

significados e um deles se aplica de forma adequada à expressão Information Literacy. 

É aquele que o considera enquanto “conhecimento básico de um campo ou assunto, 

diferente do conhecimento do especialista”. 

As autoras argumentam que esse significado é cada vez mais difundido e tem 

sido utilizado para se referir às várias modalidades de literacy hoje possíveis 

(SNAVELY & COOPER, 1997, p. 12). A característica atual de mensuração que o 

termo denota pode então ser ignorada.  

O que se pode notar, também, é a desatualização dos artigos que tratam de 

criticar o movimento da Information Literacy. Isso leva a conclusão de que hoje o termo 

é aceito quase que universalmente, e aqueles que o criticaram, hoje não o fazem mais 

com tanto afinco.  

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5 - O bibliotecário e a Information Literacy 

 

Definir o papel do bibliotecário, analisar sua atuação e as mudanças em suas 

funções é de fundamental importância. O bibliotecário é a figura central no discurso da 

Competência Informacional. Existe uma transformação pela qual ele precisa passar se 

quiser envolver-se no movimento. Longas listas de atribuições são elaboradas para 

descrever o que o novo bibliotecário, envolvido com a aprendizagem, deve ser e fazer. 

Os textos relembram a competência tradicional do bibliotecário no uso da informação e 

da tecnologia e na identificação de necessidades informacionais dos usuários e 

reafirmam a convicção do seu papel – único e vital – no desenvolvimento da 

Competência Informacional, desde que assuma as mudanças e se transforme em 

membro ativo da comunidade escolar, deixando para trás suas características de 

passividade e isolamento. 

A Classificação Brasileira de Ocupações de 2002 define os profissionais da 

informação como:  

Pessoas que disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam 

unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de informação 

e correlatos, além de redes e sistemas de informação. Tratam tecnicamente e 

desenvolvem recursos informacionais; disseminam informação com o 

objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolvem 

estudos e pesquisas; realizam difusão cultural; desenvolvem ações 

educativas. Podem prestar serviços de assessoria e consultoria. (BRASIL, 

2002, apud PEREIRA, 2004). 

O bibliotecário deverá ser capaz de identificar os tipos de conhecimento 

organizacional além de buscar mecanismo de integração dos conhecimentos tácito, 

explícito e cultural da organização, adicionar valor à informação, levando em 

consideração os objetivos da organização e sua gestão.  

Como se pode observar, a atuação dos profissionais bibliotecários nas atividades 

informacionais, vai “exigir uma radical mudança na forma como vêem seus próprios 

papéis e funções dentro das organizações baseadas no conhecimento”, segundo Brito e 

Vergueiro, (2001, p. 251, apud FARIAS, 2007) e, principalmente, deverão conhecer a 



cultura organizacional, estar atentos aos processos de mudança, bem como às 

transformações do ambiente (interno/externo) que cerca a organização, tendo em mente 

que as informações deverão estar alinhadas às estratégias da mesma e do seu ambiente.  

Belluzzo (2004) destaca algumas qualidades que são essenciais ao bibliotecário, 

para ser bem sucedido na organização em que atua. São elas:  

1. Escalabilidade – para poder crescer continuamente;  

2. Interoperabilidade – para saber integrar-se a todas as redes humanas e 

tecnológicas;  

3. Adaptabilidade – para assegurar o máximo de flexibilidade de se ajustar 

às novas linguagens, ambiências e plataformas;  

4. Disponibilidade – para se fazer presente em tempo real, ou tempo que se 

revela na medida das necessidades humanas e em decorrência das transformações 

sociais;  

5. Segurança – para oferecer o máximo de confiabilidade;  

6. Visibilidade – tornar-se perceptível e possibilitar a agregação de valor às 

suas qualidades pessoais e profissionais.  

Tais qualidades abordadas por Belluzzo (2004) vêm ao encontro das atribuições 

que Davenport (1998) aponta para os profissionais que atuam no setor informacional, 

que visam conhecer as diferentes fontes de informações da organização; ter facilidade 

de acesso a tecnologias de informação; ter habilidade para exercer liderança; ter 

relações interpessoais e saber dirigir o processo do negócio.  

Sendo assim, os bibliotecários devem assumir novas posturas ou demandas, 

como as listadas por Valentim (2003, apud FARIAS, 2007):  

1. Ter a informação como objeto de trabalho;  

2. Entender a interdisciplinaridade teórico-metodológica da área;  

3. Aceitar as tecnologias da informação e comunicação como estrutura 

básica de trabalho;  

4. Elaborar novas metodologias de tratamento da informação buscando 

futuros cenários;  

5. Saber trabalhar em equipe;  



6. Participar no planejamento de políticas de informação;  

7. Ter consciência do papel estratégico da informação para o 

desenvolvimento socioeconômico das organizações e do país;  

8. Compreender o universo informacional existente e sua relação com a 

globalização econômica;  

9. Conhecer realmente as necessidades informacionais dos indivíduos ou 

grupos;  

10. Ser um profissional aberto e crítico, com capacidade de adaptar-se às 

mudanças.  

De acordo com Martins (2005, apud DUDZIAK, 2003), o profissional 

tradicional divide-se em três partes distintas: 

1. Visto com um preservador – aquele profissional que atua como 

organizador do conhecimento registrado para garantir seu acesso, ou seja, aquele 

profissional que se limita a guardar o seu acervo e disponibilizá-lo o menos possível. 

Esse profissional possui característica de manipular a informação ao invés de 

disseminá-la; 

2. Visto como educador – ele age como professor, fornecendo informações 

e preparando os indivíduos para buscá-las de forma autônoma, ou seja, devido, 

principalmente, a falta de uma estrutura educacional eficiente, esse profissional torna-se 

um “professor”, substituindo quem deveria exercer esta função; 

3. Como agente social - onde ele deve ser um comunicador, organizador da 

informação para a sua informação, medidor de informações entre o acervo e o público, 

pesquisador, educador, líder, gerente etc. 

Para ser competente em informação, uma pessoa deve ser capaz de 

reconhecer quando uma informação é necessária e deve ter a habilidade de 

localizar, avaliar, e usar efetivamente a informação [...] Resumindo, as 

pessoas competentes em informação são aquelas que aprenderam a aprender. 

Elas sabem como aprender, pois sabem como a informação é organizada, 

como encontrá-la e como usar a informação de forma que outras pessoas 

aprendam a partir dela. (ALA - Presidential Committee on Information 

Literacy, 1989, p.1, apud DUDZIAK, 2003). 

Belluzzo (2004) explica que: 



A Competência em Informação constitui-se em processo contínuo de 

interação e internalização de fundamentos conceituais, atitudinais e de 

habilidades específicas como referenciais à compreensão da informação e de 

sua abrangência, em busca da fluência e das capacidades necessárias à 

geração do conhecimento novo e sua aplicabilidade ao cotidiano das pessoas 

e das comunidades ao longo da vida.  

De acordo com Gabriela Farias (2007): 

O profissional ou indivíduo competente em informação é capaz de identificar 

suas necessidades informacionais, elaborar sua estratégia de busca 

identificando fontes de informações potenciais, efetivar a busca propriamente 

dita, comparar as informações encontradas com o seu conhecimento prévio, 

superar possíveis dúvidas através de conversa com os pares e outras fontes 

informais (grupo de discussão, instituições, pesquisadores, entre outros), é 

capaz de analisar criticamente as informações encontradas para possíveis 

reformulações da estratégia de busca, produzindo assim novas informações 

(conhecimento novo) e fazendo uso dessas de forma ética e eficiente.  

De acordo com Dudziak (2003), existem basicamente três enfoques para o papel 

do Bibliotecário: como intermediário da informação, como mediador do conhecimento e 

como educador. 

Tarapanoff (2002, apud MIRANDA, S., 2004, p. 9) ressalta que, os profissionais 

da informação devem atuar como mediadores “... entre o mundo digital e a capacidade 

real de entendimento do receptor da informação, garantindo a efetiva comunicação e a 

satisfação da necessidade informacional do usuário dessa tecnologia”. Dessa forma os 

profissionais utilizam e dependem das tecnologias de informação, mas com a 

preocupação de disponibilizar, criar e analisar informações e conhecimentos. 

Para Kuhlthau (1994) o termo mediação deve ser usado em substituição ao 

termo intermediário, porque a mediação pressupõe uma interação humana entre aqueles 

que estão envolvidos num processo de busca de informação. Já o intermediário intervém 

entre a informação e o usuário sem que haja qualquer interação entre eles. 

Bougnoux (1994, p. 197-205) diz que o “mediador é o homem do meio: 

intermediário ou pontifex entre duas extremidades mostra-se sensível às circunstâncias e 

as oportunidades ambientes”. 



O papel do bibliotecário como mediador da informação não é o de dar a resposta 

certa para o usuário, mas auxiliá-lo na escolha das respostas que satisfaçam suas 

necessidades informacionais, proporcionando o uso efetivo da informação. 

Para Dudziak (2001), a relação com o usuário tem foco na experiência humana 

de troca, percepção, comunicação (verbal e não verbal) e acolhimento visando incutir 

confiança no aprendiz por meio de ações e palavras positivas. O mediador tem como 

meta desencadear o desenvolvimento do sentimento de competência do aprendiz, 

buscando adaptar o desafio às necessidades e possibilidades que ele venha apresentar. 

O bibliotecário, segundo Elisa Cristina Delfini Corrêa (2002) possui as seguintes 

tarefas administrativas: planejar e executar o programa do bibliotecário; selecionar e 

supervisionar o pessoal de rotina necessário para o movimento do trabalho; integrar a 

biblioteca no programa educativo; programar o uso das obras por estudantes e 

professores; divulgar informações sobre seus serviços e recursos bibliográficos, além 

das atividades técnicas, como: estabelecer os procedimentos para seleção, aquisição, 

processamento, preparação e empréstimo de materiais; manter uma documentação 

precisa do material bibliográfico e audiovisual da biblioteca; descartar periodicamente 

os materiais da biblioteca que estão deteriorados, desgastados e desatualizados; e 

supervisionar a realização das tarefas de rotina que são necessárias para o bom 

andamento da biblioteca. 

Educar em uma sociedade da informação significa muito mais que treinar as 

pessoas para o uso das tecnologias de informação e conhecimento: trata-se de 

investir na criação de competências suficientemente amplas que lhes 

permitam ter decisões fundamentais no conhecimento, operar com fluência os 

novos meios e ferramentas em seu trabalho, bem como aplicá-los 

criativamente nas novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja em 

aplicações mais sofisticadas. Trata-se também de formar os indivíduos para 

‘aprender a aprender’, de modo a serem capazes de lidar positivamente com a 

contínua e acelerada transformação da base tecnológica. (TAKAHASHI, 

2000, p.3). 

Deve estabelecer parcerias e co-responsabilidades, estar disponível e ter tempo 

para o diálogo, saber ouvir e ouvir realmente. Assumir que todos os processos têm altos 

e baixos.  



Perguntar, responder, fomentar a dúvida, contextualizar, explicitar contradições, 

pedir comparações, desenvolver habilidades, não dar receitas prontas, indicar caminhos, 

criar oportunidades, cultivar sua totalidade humana (conhecimentos, sentimentos, 

crenças, valores, habilidades), ver o docente e o aprendiz como parceiros.  

Ser flexível, levar em conta as contribuições de colegas e funcionários, assim 

como os estudantes. Estabelecer metas ao alcance dos aprendizes, promover atividades 

mentais auto-estruturantes, criar um ambiente positivo de aprendizado, potencializar a 

autonomia, avaliar os alunos conforme suas capacidades e seus esforços. 

O profissional que desenvolve habilidades é um profissional competente. 

Levando em consideração essa afirmativa Miranda (2004, p. 12) classifica as 

competências em categorias: 

1. Competências interacionais: trabalhar produtivamente com os outros, 

onde se relaciona com o trabalho em equipe; 

2. Competências de comunicação: comunicar eficaz e eficientemente, 

relacionar e compartilhar os conhecimentos e a aprendizagem de novas línguas; 

3. Competências tecnológicas: saber manusear as novas tecnologias da 

informação e as relacionar com a capacidade dos profissionais da informação – os 

bibliotecários precisarão sempre se atualizar frente a esta ferramenta de trabalho. 

Especialistas da informação no Brasil apontam as competências requeridas aos 

profissionais da informação para essa nova configuração, das quais destacam-se: 

conhecimento interdisciplinar e especializado; capacidade de contextualização; 

capacidade de conceituação; conhecimento da demanda ou do cliente; domínio de 

ferramentas e de tecnologias de informação; adaptação ao novo, flexibilidade e abertura 

às mudanças; capacidade de gerenciamento; lidar com contradições e conflitos; 

relacionamento interpessoal, excelência na comunicação oral e escrita; lidar com as 

diversas habilidades funcionais; capacidade de aprendizado próprio e de facilitar o 

aprendizado dos outros; ser ético, proativo, empreendedor, ter energia, criatividade, 

consciência coletiva e visualizar o sucesso. (DIAS et. all., 2004; TARAPANOFF et. all., 

2004; PESTANA, 2003; FERREIRA, 2003; ARRUDA, 2000 apud FARIA, 2005). 



Conforme Miranda (2006) as dimensões da Competência Informacional podem 

ser exemplificadas como:  

1. Conhecimentos sobre a arquitetura e o ciclo da informação; como obter 

produtos e serviços de informação; como selecionar fontes, canais, contextos e 

tecnologias adequados de informação para solucionar problemas específicos de usuários 

de informação específicos;  

2. Habilidades de detectar necessidades; avaliar o custo/benefício da busca e uso 

da informação para solucionar problemas; lidar com a TI (Tecnologia da Informação); 

3. Atitudes de integridade, controle e compartilhamento, transparência, 

proatividade – uma “cultura informacional” rica e positiva capaz de avaliar o valor da 

informação para cada usuário no intuito de atender suas necessidades. O que especifica 

conhecimentos, habilidades e atitudes de um usuário que desenvolve a competência 

informacional é a sua eficiência e efetividade em reconhecer suas necessidades de 

informação e atendê-las para cumprir objetivos em suas tarefas e resolver seus 

problemas informacionais. 

Neste sentido, a Competência em Informação (Information Literacy) implica em 

uma mobilização para a entrega de serviço de informação. Não basta apenas saber e 

saber ser, é preciso mobilizar esta competência (DUTRA, 2003, apud MIRANDA, S., 

2004). 

Se o negócio da Biblioteca é produzir serviços de informação orientados ao 

cliente, seu foco deverá estar na construção da competência em informação de seus 

colaboradores. Considerando-se que a competência em informação é um processo de 

interiorização de atitudes, conhecimentos e habilidades ligados ao universo 

informacional, deve ser levado à frente pelos próprios bibliotecários. (DUDZIAK, 

2001). 

 

 

 



Cap. 6 - As teorias educacionais construtivistas e o papel do 

bibliotecário como educador 

 

Para ser capaz de construir um novo paradigma e de contribuir para a 

educação de pessoas competentes em informação o próprio bibliotecário deve 

ser competente em informação e dominar as habilidades necessárias para 

realizar o processo de pesquisa adequadamente. (CAMPELLO e ABREU, 

2005). 

A escola é terreno em que se defrontam as forças do progresso e as forças 

conservadoras (...) ela é simultaneamente reprodução das estruturas 

existentes, correia de transmissão da ideologia oficial, mas também ameaça à 

ordem estabelecida e possibilidade de libertação. (SNYDERS 1977, p. 106). 

Kuhlthau, pesquisadora estadunidense citada por Campello, estudou o processo 

de busca de informação numa perspectiva construtivista e destacou a importância de 

mediar o processo de ensinar e de aprender que ocorre por meio da busca e uso da 

informação. 

O construtivismo, segundo Emilia Ferreiro (1994), propõe que o aluno participe 

ativamente do próprio aprendizado, mediante a experimentação, a pesquisa em grupo, o 

estímulo à dúvida e o desenvolvimento do raciocínio, entre outros procedimentos. 

Rejeita a apresentação de conhecimentos prontos ao estudante, como um prato feito, e 

utiliza de modo inovador técnicas tradicionais como, por exemplo, a memorização. Daí 

o termo "construtivismo", pelo qual se procura indicar que uma pessoa aprende melhor 

quando toma parte de forma direta na construção do conhecimento que adquire. O 

construtivismo enfatiza a importância do erro não como um tropeço, mas como um 

trampolim na rota da aprendizagem. O construtivismo condena a rigidez nos 

procedimentos de ensino, as avaliações padronizadas e a utilização de material didático 

demasiadamente estranho ao universo pessoal do aluno. 

Segundo Campello (2003), até 1950 não havia política de educação de usuários 

nas bibliotecas escolares americanas, onde os alunos somente estudavam e cabia aos 

bibliotecários a busca pela informação.  



Após 1950 surge o termo bibliographic instruction (abordagem da fonte), que 

tinha por finalidade treinar os usuários para manusear fontes de informação.  

A partir de 1960 a coleção das bibliotecas escolares passou a ser feita de acordo 

com o currículo escolar, chamada de abordagem guia ou foco na coleção. Os 

bibliotecários passaram a ter consciência que poderiam ter um papel importante na 

educação dos alunos, de acordo com as diretrizes para bibliotecas escolares da 

American Association of School Librarians-AASL, mantendo o foco na coleção. 

Campello (2004) afirma que: “A biblioteca era influenciada pelas teorias 

educacionais que privilegiavam métodos de aprendizagem dinâmicos e centrados no 

aluno e que tomavam o lugar do ensino verbalista centrado no professor”. O 

bibliotecário passa a enxergar o papel da biblioteca como agente educacional. 

As pesquisas de Kuhlthau basearam-se na observação do comportamento dos 

alunos de ensino médio que iam à biblioteca de sua escola para fazer trabalhos escolares 

e apesar de receberem orientação sobre o funcionamento da biblioteca e sobre as fontes 

de informação, os alunos mostravam-se confusos, com sentimentos negativos em 

relação à tarefa, à biblioteca e a eles próprios. (CAMPELLO e ABREU, 2005). 

Francisca R. L. Mota (2006) cita o programa de Kuhlthau, composto de 

atividades que visam desenvolver habilidades para o uso dos recursos informacionais da 

Biblioteca Escolar. Tal programa leva em consideração a capacidade das crianças e 

jovens para usar tais recursos em cada estágio de seu desenvolvimento, onde a criança 

deve ser capacitada para o uso da biblioteca, porém, antes de usar a unidade de 

informação é necessário conhecê-la. 

Durante esse período as teorias educacionais vigentes enfatizavam habilidades 

de questionamento e solução de problemas. Isso exigiu dos bibliotecários maior 

participação no planejamento escolar da instituição à qual estava vinculado, saindo da 

rotina única das práticas biblioteconômicas, e trabalhando de acordo com as políticas 

educacionais vigentes. (STRIPLING, 1996 apud CAMPELLO, 2003). 

Conforme Campello afirma (2003), a partir da década de 1980, surgem novas 

diretrizes de ensino, com a função de definir o papel do bibliotecário como educador, 

enfatizando a parceria entre diretores, professores e bibliotecários, tendo o bibliotecário 



funções ainda mais abrangentes no sentido de desenvolver habilidades de pensar 

criticamente, ler, ouvir, ver e aprender a aprender. O bibliotecário passa a servir de 

consultor didático assessorando e planejando atividades escolares. 

Stripling (1996 apud CAMPELLO, 2003) aponta o bibliotecário como 

catalisador de mudanças nas escolas, pois tem visão global do processo de 

aprendizagem. 

 “Está comprovado, que bibliotecários e professores, ao trabalharem em 

conjunto, influenciam o desempenho dos estudantes para o alcance de maior nível de 

literacia na leitura e escrita, aprendizagem, resolução de problemas, uso da informação e 

das tecnologias de comunicação e informação”. (Manifesto da UNESCO/IFLA apud 

ALVES, [s. d.]).  

Mota (2006) afirma que o professor pode estimular nos alunos o gosto pela 

leitura e pela biblioteca quando freqüenta a biblioteca escolar e, em parceria com o 

bibliotecário busca promover atividades que envolvam as disciplinas contempladas no 

projeto pedagógico. 

Maricato (2005) afirma que quanto mais cedo a criança tiver contato com 

histórias orais e escritas maior as chances de ela gostar de ler. A realização de atividades 

como hora do conto, gincanas e textos para leitura, é uma forma de treiná-los para o uso 

da biblioteca. 

Segundo Mota (2006) a interação entre professores e bibliotecários e a 

consciência da importância de seu trabalho e do espaço da biblioteca escolar é 

extremamente necessária ao processo de Competência Informacional dos estudantes e 

de si mesmos. (...) Mas, para tanto, o papel do bibliotecário reivindicador é essencial. 

Farias e Guedes, (2007), afirmam que "a educação é base essencial na Sociedade 

da Informação. A educação é um estudo contínuo; e que precisamos embutir, na 

comunidade educativa, a cultura de habilidades de uso da informação e as competências 

do manuseio dos diversos meios de trabalho".  

Assim sendo, a educação é a base da sociedade quando professores, e 

bibliotecários tem papel fundamental neste cenário educacional. Este papel deve ser 



exercido desde cedo, a partir das bibliotecas escolares: “Os bibliotecários das 

bibliotecas escolares precisam desenvolver em parceria com as escolas e os professores, 

projetos que as transformem em verdadeiros espaços de expressão, construção de 

conhecimento e conseqüente aprendizado” (FARIAS e GUEDES, 2007).  

Segundo Belluzo (2004), a pesquisa escolar é de interesse de professores, alunos 

e bibliotecários, é um processo importante de ensino e aprendizagem, que influencia 

desde as séries iniciais até a formação e desenvolvimento do aluno, que deve aprender a 

utilizar todas as fontes de informação disponíveis e desenvolver assim o pensamento 

crítico, o gosto pela leitura, autonomia no processo do conhecimento e colaboração 

durante um trabalho. 

Campello (2005) concorda com esta função pertinente ao bibliotecário, dizendo 

ser este o responsável pela competência informacional em uma instituição. O 

bibliotecário como educador, segundo Elisa Cristina Delfini Corrêa (2002), deve 

incentivar o estudante a ler e freqüentar a Biblioteca, pois segundo Litton (1974, apud 

CORRÊA, 2002) o bibliotecário deve ser mais humano e mais participativo e 

comunicativo como os alunos, fazendo com que o estudante tenha mais prazer em ler e 

freqüentar a biblioteca.  

Segundo Farias e Guedes (2007), cabe ao bibliotecário desenvolver projetos 

pedagógicos com o objetivo de educar os alunos a usar e acessar a informação, agindo 

como foi dito anteriormente, em parceria com o corpo docente da instituição de ensino. 

Entre as tarefas educacionais inerentes ao bibliotecário estão: ter conhecimento das 

necessidades de leitura individuais dos estudantes e de seus interesses; planejar com os 

professores diversas formas de integração do serviço bibliotecário com o programa 

docente da aula; procurar incluir ao serviço bibliotecário um caráter humano e se ocupar 

das necessidades individuais dos alunos, no processo de aprendizagem; manter-se 

informado das novidades, métodos e materiais educativos; indicar ao professor material 

para seu contínuo crescimento cultural e para o enriquecimento geral do programa 

docente. 

Desta forma consegue-se uma democratização da informação, define-se a 

construção do conhecimento de forma planejada, integrando os conteúdos às práticas 

que irão favorecer a competência em informação. 



Beluzzo (2004) define como sendo de interesse do Bibliotecário auxiliar os 

alunos a serem independentes, sendo capazes de interagir e conviver em grupo, planejar 

e aceitar as opiniões de outros, como usar outras fontes de pesquisa além da biblioteca.  

Portanto é impossível negar a importância do bibliotecário como agente 

educacional dentro do sistema escolar, considerando a afirmação de Dudziak (2003) de 

que o bibliotecário deve ser um agente educacional, pois, envolver-se com a 

comunidade é a chave do sucesso dos programas de competência em informação. 

 

Capítulo 7 - A organização da Biblioteca Escolar como instrumento de 

aprendizagem 

 

A biblioteca é uma instituição, ou um lugar estruturado e organizado a fim de 

fazer coexistir num mesmo lugar (espaço), todos os vestígios do pensamento humano 

confiados à escrita, com suas restrições técnicas, políticas de seleção, classificação, 

conservação, comunicação de textos, imagens e sons. E que faz também acontecer ao 

mesmo tempo um projeto intelectual, um conceito imaterial (que não tem consistência) 

que dá sentido profundo as práticas de leitura, de escrita e de interpretação. 

Hoje, em nossa vida cotidiana, podemos analisar que a cultura de nosso povo, de 

nossos leitores, e a própria informação, encontra-se precária, pois os próprios 

professores e os educadores não incentivam a leitura. 

Muitas escolas da rede municipal e estadual de ensino não têm bibliotecas, 

porque não há incentivo ou política educativa por parte do governo. 

Grande parte da população egressa do ensino médio sem o hábito de ler, ou 

mesmo de freqüentar as bibliotecas. 

O bibliotecário escolar, raramente está presente nas escolas, e geralmente não é 

um profissional qualificado, responsável pela organização, planejamento e gestão da 

biblioteca. 



A biblioteca escolar na vida da criança é de extrema importância para o 

incentivo à leitura e o desenvolvimento de futuros leitores. 

A biblioteca escolar pode ser definida como "cérebro da escola”, a memória. O 

lugar de produzir conhecimentos reflexão e discussão. 

Segundo Milanese (1998, apud RODRIGUES, 2008) "a biblioteca substituiria a 

sala de aula expositiva, o discurso do mestre daria lugar ao acesso crítico à informação, 

abrindo-se o espaço fundamental para discussão". Esse é o ideal de biblioteca escolar, 

onde professores e bibliotecário trabalham juntos para o crescimento intelectual dos 

alunos, tornando-os críticos e criativos com as informações recebidas. A biblioteca 

escolar deve ser planejada dentro dos padrões previstos em lei, projetada por um 

arquiteto, juntamente com um profissional/bibliotecário responsável pela organização 

do acervo.  

Deve possuir um espaço amplo, a fim de acomodar seu acervo, equipada com 

móveis adequados, confortáveis, seguros e práticos. Deve, também, facilitar a 

circulação e estar de acordo com algumas condições físicas tais como: ser clara, arejada, 

sem umidade ou calor excessivo, com acessibilidade, permitindo limpeza e higienização 

rápida e fácil a fim de acomodar seu acervo.  

Segundo Figueiredo (1990, apud RODRIGUES, 2008): 

Estudos sobre a influência do design da biblioteca sobre o comportamento e 

satisfação do usuário mostram que este fator decididamente influencia em seu 

comportamento e, por outro lado, tem implicações para o planejamento das 

bibliotecas. Os usuários parecem que são afetados pela aparência e pelas 

acomodações existentes na biblioteca. O uso se reduz se a biblioteca é 

desconfortável, ou parcamente mobiliada, com má iluminação e ventilação. A 

confiança na biblioteca também decresce se ela parece ser pouco atraente ou 

ter ar de desmazelo, ser gasta, obsoleta ou pobre. Por outro lado, embora 

espaços restritos, mas bem divididos e decorados de maneira agradável, não 

tenham necessariamente efeito adverso, amplos espaços mal decorados 

parecem afastar usuários. 

Com relação aos serviços que se propõe prestar, deve ser bem estruturada, 

dispondo de uma área considerável o suficiente para diferentes ambientes e acervos. 



Numa escola infantil, os móveis coloridos são fortes atrativos para a garotada. 

Tapetes e almofadas, principalmente as que são em formato de bichos, sugerem 

acolhimento e tornam a hora do conto ou da leitura muito mais prazerosa e divertida, 

deixando nos alunos a vontade de retornar. 

Segundo Bernardi & Barros (2008) esses equipamentos variam muito de lugar 

para lugar, entretanto, alguns se tornam imprescindíveis: computadores com acesso à 

Internet e ao catálogo eletrônico; DVDs e filmes adequados às diversas faixas etárias e 

também que atendam aos projetos de cada série; rádio-gravador com CD ou outras 

mídias mais atualizadas; máquinas fotográficas, para registro das atividades e posterior 

divulgação; fantoches e fantasias, que ilustram as histórias contadas, narradas ou 

representadas, sempre procurando envolver o aluno; projetor multimídia e na 

impossibilidade deste, um retroprojetor também pode auxiliar na projeção de imagens, 

etc. 

O bibliotecário de uma biblioteca escolar deve criar produtos/serviços que 

estarão disponíveis para satisfazer as necessidades e atender seu usuário potencial a fim 

de transformá-lo em usuário real por meio dos benefícios recebidos por eles.  

O profissional, ao iniciar um processo de atendimento (negociação) com o 

usuário para tentar descobrir o que ele quer, determina uma estratégia da pesquisa e 

buscar a informação desejada, selecionando as respostas do problema e comunicando ao 

usuário o resultado da pesquisa. E nesse momento é que o usuário de referência tem 

condições de atrair o usuário a freqüentar a biblioteca de modo em que ele perceba o 

serviço de referência. 

Uma biblioteca escolar apropriadamente equipada deve ter as seguintes 

características: segurança, boa iluminação e ser planejada para:  

1. Acomodar mobiliário resistente, durável e funcional, de acordo com os 

requisitos específicos de espaço, atividades e usuários da biblioteca; 

2. Atender aos requisitos especiais da comunidade escolar da maneira 

menos restritiva possível; 

3. Atender às mudanças nos programas da biblioteca, nos programas da 

escola e nas tecnologias de informação e comunicação; 



4. Possibilitar o uso adequado e seguro do mobiliário, dos equipamentos, 

dos suprimentos e dos materiais; 

5. Estar preparada e administrada de tal modo a possibilitar o acesso 

eqüitativo e em tempo hábil a uma coleção organizada e diversificada de recursos; 

6. Ser esteticamente agradável, com orientação e sinalização claras e 

atrativas, de modo a proporcionar boa ambientação de lazer e aprendizagem para os 

usuários. 

O profissional da informação, diante de tantos desafios, deve contar com uma 

equipe, um espaço físico adequado para acomodar o acervo, usuários com salas de 

estudos em grupo e verba mensal especifica para aquisição e atualização de acervo, 

software para agilização dos serviços. 

Segundo Silva, (1997 apud CAMPELO, 2001): 

O valor do acervo de uma biblioteca se mede pelo fato de facilitar aos 

usuários o acesso ao saber socialmente elaborado. A oralidade não é o 

principal meio de transmissão e circulação desse saber. E por meio da escrita 

é que se pode ser recuperado, estudado e pesquisado para as propostas de 

ensino-aprendizagem.  

Podemos dizer que a biblioteca escolar encontra-se marginalizada em nosso 

sistema educacional, e que também desempenha suas funções agrupadas a duas 

categorias: a educativa e a cultural. 

Função educativa: A biblioteca escolar será representada pelo esforço à ação do 

livro e do professor, desenvolvendo habilidades de estudo independentes, agindo como 

instrumento de auto-educação, auxiliando na formação de hábitos, motivando busca de 

conhecimento, desenvolvendo a leitura e auxiliando na formação de novos leitores.  

A biblioteca, instituição que atua como educadora, complementa informações 

básicas e oferece seus recursos e serviços à comunidade escolar de certa forma a atender 

as necessidades do planejamento curricular. 

Função cultural: A biblioteca escolar torna-se complemento da educação formal. 

Esta oferece diversos tipos de leitura e leva os alunos a ampliar suas idéias e 



conhecimentos acerca do mundo, contribuindo para a formação de uma atitude positiva, 

frente à leitura e também nas participações das ações da comunidade. 

Em suas diversas funções, podemos dizer que os “ideais” de uma biblioteca 

escolar, segundo Silva (1995 apud CAMPELLO, 2004) estarão implícitos em seus 

objetivos. 

1. Visa cooperar com o currículo da escola no atendimento e suprindo as 

necessidades dos professores e alunos; 

2. Incentiva e estimula os alunos a pensar de forma crítica reflexiva, 

analítica e criadora;  

3. Bibliotecários (profissionais) adequados proporcionam aos seus leitores, 

diversos tipos de materiais, aperfeiçoamento e desenvolvimento individual e coletivo; 

4. Promove a interação educador-bibliotecário-aluno, facilitando o processo 

de ensino-aprendizagem. 

5. Contribui para que o educador amplie sua percepção a fim de resolver os 

problemas educacionais, oferecendo informações para a tomada de decisão. 

Ambros (1985) apresenta nove objetivos: 

1. Contribuir para o desenvolvimento do sistema educativo e da política 

educacional do país; 

2. Cooperar com o programa escolar oferecendo material bibliográfico aos 

alunos, professores e elementos da comunidade; 

3. Incentivar a busca da informação nas várias fontes disponíveis, 

contribuindo para uma aprendizagem permanente e um posicionamento crítico do leitor; 

4. Preparar o aluno para a utilização de bibliotecas públicas, especializadas 

e universitárias; 

5. Oferecer ao professor material bibliográfico de interesse para sua área de 

atuação e que sirva para desenvolver seus programas de ensino; 

6. Cooperar com o professor na seleção da bibliografia a ser indicada aos 

alunos; 

7. Orientar o usuário para a utilização do material disponível na biblioteca; 

8. Orientar a seleção individual do aluno contribuindo para seu crescimento 

gradual na leitura; 



9. Estimular o hábito de leitura e da busca da informação. 

Segundo Macedo e Semeghini-Siqueira, (2000 apud GARCEZ, 2007), “a 

orientação à pesquisa escolar como política a ser adotada na escola auxiliará o aluno na 

seleção e reconhecimento da melhor informação e estruturação dos textos”. 

De acordo com Campello (2001), “um bom acervo permitirá que as crianças 

aprendam sobre suas próprias fontes de informação no que diz respeito à sua autoria, 

origem, da época em que foram produzidas, percebendo que elas são produtos da 

pesquisa e do trabalho de diversas pessoas”.       

O papel da escola (e principalmente do professor) é fundamental, tanto no que se 

refere à biblioteca escolar quanto à classe, para a organização de critérios de seleção de 

material impresso de qualidade e para a orientação dos alunos, de forma a promover a 

leitura autônoma, a aprendizagem de procedimentos de utilização de bibliotecas 

(empréstimos, seleção de repertório, utilização de índices, consulta a diferentes fontes 

de informação, seleção de textos adequados às suas necessidades, etc.), e a constituição 

de atitudes de cuidado e conservação do material disponível para consulta.  

Além disso, a organização do espaço físico – iluminação, estantes e disposição 

dos livros, agrupamentos dos livros no espaço disponível, mobiliário, etc. – deve 

garantir que todos os alunos tenham acesso ao material disponível. (BRASIL, 1997, p. 

92, apud GARCEZ, 2006). 

Para Neves (2000, apud GARCEZ, 2007): 

A pesquisa escolar [....] poderá se constituir em uma das melhores estratégias 

para favorecer o processo de aprendizagem do aluno pelo próprio aluno. Esta 

prática envolve, basicamente, atividades de leitura e de escrita, exigindo, 

porém, de seu agente de processos de pensamento mais elaborados que 

superam a mera decodificação do sistema verbal ou a transição de textos. 

Diante dessas carências os acervos geralmente encontram-se desatualizados. 

Apesar da grande diversidade e quantidade de materiais, os mesmos são irrelevantes e a 

indisponibilidade das informações contribui para que os alunos afastam-se ou utilizem 

menos estas fontes de informação. Quanto à realização de trabalhos escolares, a falta de 

orientação na sua elaboração abre caminho para o chamado trabalho - cópia. 



Segundo (GARCEZ, 2007): 

O uso da internet pelos alunos, associado à falta de orientação à pesquisa por 

parte da escola, tem colaborado para o agravamento da problemática da 

“cola”, cujas informações podem ser oriundas, inclusive de sites de 

procedência duvidosa. 

A instituição (biblioteca) em suas organizações encontra-se diante de grandes 

desafios: inovar e mudar a forma de trabalhar a fim de superar os novos sistemas ou 

tecnologia. Segundo (MATHESOON, 1995, apud ANDRADE, 1998): 

As funções tradicionais devem ser incorporadas as novas funções, 

compatíveis com os novos paradigmas da informação. Novos papéis devem 

ser assumidos pelas bibliotecas, o que afetará sua organização. Novos 

modelos de organização surgiram ao decorrer do tempo transformando e 

direcionando estes processos diretamente a clientela, sendo este o elemento 

central estratégico.  

Segundo SPECTOR (1998, apud ANDRADE, 1998): 

Nesse sentido, a estrutura hierárquica verticalizada não favorece o fluxo da 

informação com a qualidade, a agilidade é necessária às novas tendências, 

uma vez que a comunicação se faz de cima para baixo. Já a estrutura 

horizontal permite melhor compartilhamento de responsabilidade, a partir de 

uma comunicação em rede. 

As mudanças em uma organização (biblioteca) não são fáceis de serem 

alcançadas, pois, em seu caminho podem gerar conflitos entre as responsabilidades que 

a administram. 

Um dos pontos mais relevantes de uma instituição (organização) é o trabalho 

desenvolvido por equipes e a participação do gerente ou gestor administrativo, 

buscando, um único objetivo com melhores resultados, e buscando, também, cumprir 

sua prestação de serviço com qualidade não voltado somente para o usuário local, mas 

também, o científico, acadêmico e profissional. 

A partir da década de 90, em 1992, várias mudanças aconteceram. Foi possível 

iniciar diversas mudanças mais consistentes com a implantação de seu projeto de 

informação de acervo e serviços. Também foi um projeto de mudanças de 



comportamento do corpo funcional, direcionando ao trabalho em equipe, permitindo a 

produtividade e economia de recursos materiais, humanos e de tempo de execução. 

Toda organização que visa alto padrão em seu quadro funcional, trabalha em 

forma de rodízio, tornando seus profissionais conhecedores de todos os aspectos do 

trabalho em desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações finais 

 

A proposta deste trabalho foi discutir as diferentes concepções de Information 

Literacy, segundo três referenciais: informação, conhecimento e aprendizado. O 

objetivo foi examinar a Information Literacy, enquanto processo de interiorização de 

conhecimentos, habilidades e valores ligados à informação e ao aprendizado, segundo 

um quadro referencial histórico-cultural.  

Evidenciou-se a necessidade de um novo paradigma educacional frente à 

sociedade atual e à explosão informacional. Analisou-se o papel da Instituição 

Biblioteca enquanto organização e espaço educacional e a necessidade de implementar 

mudanças que conduzam à Information Literacy. A Biblioteca precisa ser um ambiente 

que favorece e facilita o aprendizado, incorpora habilidades, conhecimentos e valores 

relacionados à busca, acesso, avaliação, organização e difusão da informação e do 

conhecimento. 

Conclui-se que o bibliotecário deve ter habilidades especiais em relação ao 

ensino/aprendizagem, a formulação adequada das buscas, a decodificação da 

informação, a localização, a seleção e consulta de registros e de documentos em 

diferentes suportes e formatos. Aliado a isso, encontram-se também os valores éticos e 

legais relativos ao acesso e uso da informação. As destrezas no uso das tecnologias de 

informação e comunicação devem ser aprendidas com o apoio de programas 

institucionais, bem como os processos de determinação das necessidades de informação, 

sua análise e sua elaboração e disseminação à comunidade com a finalidade de 

produção de novo conhecimento.  

O Bibliotecário tem por função prover aos usuários a informação desejada ou 

necessária. Sua missão, baseada no conceito de Information Literacy, é tornar o usuário 

capaz de atingir os objetivos informacionais de forma eficiente. Deve, portanto, investir 

em sua própria formação, para que se torne competente em informação, antes de instruir 

alguém a obtê-la. Deve buscar o aprendizado contínuo, a melhoria de suas qualificações 

e competências, principalmente em relação à comunicação, estabelecendo parcerias com 

docentes, administradores, alunos e mesmo com seus pares, de modo a ampliar suas 



redes sociais e sua visibilidade profissional. Ao difundir a cultura da informação, o 

bibliotecário estará promovendo a Information Literacy. 
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