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apresentação

Profa. Dra. anDréa PereIra DoS SantoS

Os Anais do I Seminário de Letramento Informacional, evento realizado 
no mês de Dezembro de 2015, tem como objetivo apresentar os resumos dos tra-
balhos resultado de pesquisas realizadas pelos estudantes durante o curso de Espe-
cialização em Letramento Informacional, oferecido pela Faculdade de Informação 
e Comunicação da UFG.  

O curso de especialização teve como objetivo capacitar professores da 
rede pública municipal e estadual; bibliotecários; e tutores e professores de EAD 
que atuam nos pólos de apoio presencial, parceiros da Universidade Federal de 
Goiás, para programas e ações pedagógicos competências informacionais de alu-
nos necessárias para responder aos desafios da inclusão digital/informacional 
eW ao paradigma educacional que privilegia o ensinar a aprender, em uma pers-
pectiva de educação continuada, no contexto de uma sociedade dita da informa-
ção e do conhecimento.

Os trabalhos apresentados enfocaram os eixos estudados durante o curso. 
São eles: Eixo teórico conceitual: sociedade da informação, Letramento informacio-
nal, Competência informacional; Dimensão estética: Teoria sobre aquisição e de-
senvolvimento da linguagem; Pensamento reflexivo e produção do conhecimento; 
Dimensão político pedagógico: Programas de letramento informacional na escola, 
currículo; Dimensão ética: ética da informação; Dimensão técnica: Busca pela in-
formação, Organização da informação, comunicação científica, normalização do 
trabalho acadêmico, ambientes colaborativos na construção do conhecimento; por 
fim, Dimensão metodológico: Metodologia científica, oficina de pesquisa. Tratam-
se de trabalhos resultado de relatos de experiência, pesquisas bibliográficas e pro-
jetos de intervenção.

Esperamos que os resultados relatados nesses resumos possam servir de 
base e possam contribuir para aprimoramento da produção científica da área de 
Letramento Informacional e Competência Informacional.

coordenadora de tutoria do curso de Especialização em 
letramento informacional: educação para informação
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isBn: 978-85-495-0006-9

Bibliotecas escolares de Planaltina sob o olhar dos parâme-
tros GeBe para bibliotecas escolares

aLeSSanDro aLVeS LeIte
JoÃo De meLo marIcato

O presente estudo teve como objetivo principal aferir em quais níveis do parâ-
metro GEBE encontram-se as 03 maiores bibliotecas escolares do Município 
de Planaltina e se necessário apresentar uma proposta de aperfeiçoamento 
com base no instrumento de avaliação e planejamento elaborado pela GEBE 
para as respectivas bibliotecas. O município em questão localiza-se no estado 
de Goiás e possui uma população de mais de cem mil habitantes e conta com 
uma rede escolar que oferece ensino básico no nível fundamental para cerca 
de 25 mil alunos. O estudo foi subsidiado por uma pesquisa bibliográfica e 
aplicação de instrumento de coleta de dados que nortearam os apontamentos 
para enquadrar as bibliotecas pesquisadas no nível básico dos padrões GEBE. 
Constatou-se que nenhuma biblioteca atende satisfatoriamente a todos os re-
quisitos do GEBE, sendo os principais problemas identificados limitação do 
espaço físico, catalogação de acervo, qualificação de pessoal.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo
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Letramento Informacional na formação dos estudantes: uso 
dos recursos multimídias�

aLLan Da coSta freItaS
KeLLey crIStIne GonÇaLVeS DIaS GaSque

O artigo, resultado de revisão de literatura, trata do surgimento da infor-
mática educativa e da internet; da importância da internet como fonte de 
pesquisa, dos problemas relacionados ao uso da internet, e delinea diretrizes 
para o uso da internet na educação básica. Os resultados mostram que o uso 
da internet é crescente, por isso os estudantes precisam aprender a buscar 
bem a informação e conhecer formas de se evitar o plágio. A formação dos 
professores é fundamental para que eles desenvolvam as competências infor-
macionais na educação básica. 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo
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o uso de tecnologias da informação e comunicação no po-
cesso de letramento informacional em sala de aula invertida 
no curso de  aprendizagem do ceSam-Go

amanDa moreIra PrImo
KeLLen crIStIna PraDo Da SILVa

Este artigo tem como tema a implantação da sala de aula invertida no curso 
de aprendizagem nas aulas de Língua Portuguesa, tendo como foco o desen-
volvimento do letramento informacional e a utilização das novas tecnologias 
da informação e comunicação. Nesse sentido, fizemos uma revisão acerca da 
educação profissionalizante e do método sala de aula invertida e exemplifi-
camos o que é um curso de aprendizagem, com enfoque nas novas tecnolo-
gias educacionais e no Letramento Informacional. Dessa forma, esta pesquisa 
busca estabelecer a relação da educação profissionalizante com as novas tec-
nologias e com o Letramento Informacional.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo
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aplicação do letramento informacional na capacitação de 
professores do ensino médio para a prática da pesquisa 
escolar

ana PauLa De SouZa SeVerIano
murILLo De meLo maceDo

Verifica a capacitação do docente a partir da prática da pesquisa escolar con-
duzida em sala de aula. Propõe a aplicação de tutorial baseado no Modelo 
ISP para implementar o letramento informacional no contexto escolar. Ali-
cerçado nas teorias de aprendizagem construtivistas, o método proporciona 
aos estudantes autonomia em relação à aquisição do próprio conhecimento. 
Com base na metodologia qualitativa e utilizando a técnica da pesquisa-ação, 
identificou-se que o estudo contribui satisfatoriamente no sentido de propi-
ciar aos usuários reflexão de ideias e conceitos a partir da manipulação da 
pesquisa escolar orientada.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo
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Letramento informacional na formação de jovens e adultos

anDreIa crIStIna farIaS
KeLLey  crIStIne GonÇaLVeS DIaS GaSque

Este artigo é o resultado de uma revisão bibliográfica, que analisa a impor-
tância do letramento informacional e a necessidade de sua implantação no 
processo educacional dos estudantes que participam da educação de jovens 
e adultos. Com objetivo de mostrar que o letramento é uma ferramenta que 
pode fazer que um indivíduo se torne parte de uma sociedade, alcançando 
maior destreza no mundo em que vive. A revisão feita demonstrou, que a 
situação atual da EJA requer atenção. Constatou-se a necessidade de imple-
mentar educação informacional diferenciada dentro da EJA que vincule a 
teoria à prática, levando o aprendiz ao processo de letramento informacional 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo
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o desenvolvimento da competência informacional na educa-
ção matemática sob a perspectiva da obra literária “aritmé-
tica da emília”, de monteiro lobato: uma proposta de atividade 
com alunos de 6º ano do Ensino fundamental dentro de uma 
abordagem de aprendizagem reflexiva.

anne KéSSIa DoS SantoS LIma
murILLo De meLo macêDo

O presente trabalho tem como objetivo principal relacionar a competência 
informacional e a Educação Matemática, a partir do estudo da obra literária 
de Monteiro Lobato, “Aritmética da Emília”. Apoia-se em artigos e textos de 
autores que defendem o pensamento reflexivo, bem como a relevância do de-
senvolvimento da competência informacional e da importância da biblioteca 
escolar enquanto espaço de pesquisa e informação. Sobre a importância da 
leitura para a análise e interpretação de situações no contexto da matemática, 
têm-se os Parâmetros Curriculares Nacionais como ponto de apoio. Por meio 
da metodologia qualitativa, foram realizadas oficinas destinadas a uma turma 
de alunos do 6º ano do Colégio Estadual Polivalente, em Uruaçu, Goiás. Ao 
final, pôde-se perceber que a pesquisa em diferentes fontes de informação 
relacionando literatura e matemática pode servir de incentivo para que os 
alunos possam desenvolver competências e habilidades necessárias à leitura, 
escrita, análise e interpretação de situações-problema.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo
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o processo de seleção e organização da informação por 
alunos de educação à distância: considerações quanto à apren-
dizagem e o letramento informacional

catarIno De oLIVeIra
JoÃo De meLo marIcato

Este trabalho aborda a forma como alunos de educação a distância buscam e 
organização as informações de estudos e pesquisas. O resultado foi analisado 
sobre questionário aplicado a 64 alunos de cursos de extensão universitá-
ria, graduação tecnológica e especialização em MBA, de duas instituições de 
ensino superior, no período de 02 a 13 de novembro de 2015. Os resulta-
dos demonstraram que ainda é incipiente a aprendizagem sobre letramen-
to informacional, e os alunos normalmente iniciam com mais propriedade 
suas pesquisas acadêmicas a partir de cursos de graduação e pós-graduação, 
quando têm disciplinas e atividades orientadas.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo
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a importância da leitura e da biblioteca no processo de le-
tramento informacional

céLIa araúJo teIxeIra 
anDréa PereIra DoS SantoS

O objetivo deste trabalho é analisar a importância da leitura e da biblioteca 
no processo de letramento informacional, bem como a relação harmoniosa 
que se deve ter entre professor, biblioteca que se compõe de bibliotecário, 
livros e usuários nas séries iniciais. Para tanto, a análise investigativa partiu 
de um conjunto de fontes bibliográficas onde foram agrupados poucos auto-
res em virtude da temática conjugada “leitura e letramento informacional” 
ainda estar em processo de construção teórico-metodológica. A apreciação 
das fontes demonstrou que estimular a leitura, bem como o uso da biblioteca 
no âmbito do letramento informacional faz-se necessário e urgente para que 
se possa enfrentar a gama de informações que são difundidas na sociedade 
contemporânea caracterizada pelo tempo rápido. O artigo discute sobre a 
leitura e o papel da biblioteca, bem como do bibliotecário, no processo de 
letramento informacional porque são instrumentos imprescindíveis para que 
ocorra a transformação de informações em conhecimento. Conclui-se que 
as bibliotecas escolares são um campo diverso de possibilidades de ensino
-aprendizagem.   

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo
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Interações sociais no Whatsapp: a construção de identidade 
dos alunos

DanyeLLe De anDraDe oLIVeIra Soyer
DeyVISSon PereIra Da coSta

O artigo demonstra a atuação dos grupos sociais do whatsapp na (des) cons-
trução, construção e (re) construção da identidade alunos em processo de en-
sino e aprendizagem. Este trabalho baseia-se nos estudos nos teóricos como: 
Vygotsky (2002) com os estudos sociointeracionista, Thompson (2011) com 
a teoria de mídia e modernidade em mundo globalizado, e Stuart Hall (2006) 
estuda a construção da identidade na Pós-modernidade.  Tentar-se-á verifi-
car como as novas tecnologias interferem na formação dos alunos em sala de 
aula e fora dela. Os instrumentos metodológicos da pesquisa foram: observa-
ção dos alunos ao responderem uma atividade de construção textual no mês 
de Agosto e questionários aplicado aos professores e alunos. A análise dos 
dados coletados com alunos de uma escola pública em Inhumas-GO demons-
tra uma mudança na forma de interagir que contribui para novas formas de 
construção da identidade. 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Interação. Whatsapp. Identidade. Ensino-aprendizagem.  
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Competências essenciais para os bibliotecários no contexto 
da e-Sciense

Dayane BaSÍLIo 
Laura VILeLa roDrIGueS reZenDe

O presente estudo objetiva analisar as competências essenciais que os biblio-
tecários devem desenvolver no atual contexto da E-Science. Competência 
pode ser compreendida como conjunto de habilidades, conhecimento e téc-
nicas para desenvolver uma atividade. A E-Science surge como um conceito 
que tenta contextualizar a curadoria digital e a disponibilização dos dados 
científicos, que cada vez mais são gerados em diferentes formatos, padrões 
e em grande escala.  Esta pesquisa está classifica como exploratória usando 
a técnica de pesquisa bibliográfica para buscar, selecionar e analisar refe-
rencial teórico referente à temática em questão. As análises das bibliografias 
referentes ao tema revelam que as competências essenciais do profissional 
bibliotecário propostas pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) po-
dem traduzir uma nova forma de atuação no contexto da E-Science.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

 Competência. E- Science. Competência do bibliotecário. 
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o uso do internetês para o desenvolvimento da competência 
Informacional

DéBora PereIra PaIVa 
LucIana canDIDa Da SILVa

O “internetês” tem o papel de agilizar uma conversação, aumentando o há-
bito da leitura e escrita entre os jovens. Denominada hipertexto, a escrita no 
ambiente digital é modificada de forma com que o leitor tenha acesso a uma 
leitura clara e objetiva. A interação também faz parte desse processo de aqui-
sição do conhecimento, por meio das redes sociais. No presente trabalho foi 
avaliada, por meio de ensaio experimental, a eficácia do uso do “internetês”, 
no processo de assimilação de conteúdo. O estudo em questão corrobora o 
uso do “internetês” como ferramenta para o desenvolvimento da competên-
cia informacional.  

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Internetês. Competência informacional. Ambiente digital. Aquisição do co-
nhecimento.
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ética da informação na educação básica: a prática em sala de 
aula

eLDer Do couto SILVa
SueLy HenrIque De aquIno GomeS

A pesquisa é um estudo de caso exploratório, com o objetivo de conhecer 
como a ética da informação pode ser abordada em sala de aula no primeiro 
ciclo da educação. Reflete sobre o tema ética da informação no contexto da 
educação básica. O instrumento utilizado para coleta dos dados foi um ques-
tionário semiestruturado respondido por professores de uma escola pública 
municipal de Aparecida de Goiânia – Estado de Goiás. Verificou-se o conhe-
cimento desses professores sobre questões relacionadas à ética da informação 
e como eles aplicam este conhecimento em sala. Os dados coletados revelam 
que os pesquisados informaram conhecer as fontes relacionadas às questões 
ligadas à ética da informação, porém eles abordam o tema de forma parcial 
em sala de aula, por meio dos principais temas: liberdade de expressão, pro-
priedade intelectual e plágio.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Ética da informação. Educação básica. Letramento Informacional. Educação 
para informação.
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Perfil do bibliotecário diante do desenvolvimento do letra-
mento informacional

eunIce marIa De carVaLHo mateuS
tHaLIta franco DoS SantoS Dutra

O objetivo desta pesquisa é analisar o perfil do bibliotecário das escolas de 
educação básica que inserem-se na Sociedade da Informação e diante da 
busca pelo letramento informacional. Para atingir este objetivo foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica a partir de obras de autores como Becker (2008), 
Campello (2009), dentre outros que discutem a competência em informação 
do bibliotecário e a busca pelo letramento informacional no Brasil. Após a 
realização da pesquisa apresenta-se alguns resultados parciais como: o bi-
bliotecário é um profissional importante nas escolas, pois ele pode auxiliar no 
desenvolvimento do letramento informacional, possibilitando que os alunos 
saibam selecionar as informações e utilizá-las diante de seu cotidiano.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Bibliotecário. Informação. Letramento. Mediador.



27

Letramento
InformacIonaL
Educação para informação

ANAIS DE RESUMOS
isBn: 978-85-495-0006-9

Processo de implantação do diário eletrônico de classe (DI-
ceL) pela secretaria de estado e educação do Distrito fede-
ral (SeeDf) e as estratégias de inserção e conscientização 
dos docentes

faBrÍcIo auGuSto GomeS
JoÃo De meLo marIcato

Propõe-se a investigar a implantação do Diário Eletrônico de Classe (DICEL) 
pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e as es-
tratégias institucionais para inserção e conscientização dos professores ao 
uso desse novo recurso tecnológico. A implantação do DICEL (2013 a 2015) 
representa uma evolução na praticidade e segurança no armazenamento e 
na recuperação de dados e informações. É importante a inserção dos profes-
sores nesse processo, de forma consciente e proficiente, e também o suporte 
técnico e administrativo oferecido pela SEEDF, visto que se exige do docente 
um bom nível de letramento informacional para o uso dessa nova ferramenta 
tecnológica.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Diário Eletrônico de Classe. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal. Implantação de sistemas. Professores. Novas tecnologias.
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Letramento informacional: ações do bibliotecário na formação 
do leitor nos anos iniciais

fernanDa BenILDeS LoPeS 
erInaLDo DIaS VaLérIo

Analisa as práticas de leitura nas séries iniciais ressaltando a importância 
da biblioteca e do bibliotecário como mediador e incentivador no mundo da 
leitura. Realiza pesquisa bibliográfica e de campo com uma abordagem qua-
li-quantitativa. Qualitativa no ponto de vista que a pesquisa tem o ambiente 
como fonte direta dos dados levantados e quantitativa por buscar traduzir 
em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. E para 
coleta de dados foi utilizado questionários. Apresenta um projeto de interven-
ção com o objetivo de mostrar que o trabalho conjunto entre bibliotecários e 
professores profissionais pode ajudar na formação do leitor nos anos iniciais. 
Conclui que a implementação do letramento informacional na educação bá-
sica a partir desse trabalho conjunto pode favorecer no processo de ensino
-aprendizagem. 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

 Letramento informacional. Bibliotecário. Biblioteca escolar.   
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o entendimento e o lidar com a ética da innformação pelos 
mestrandos em comunicação da universidade federal de 
Goiás

fernanDa SILVa DamaSceno
SueLy HenrIque De aquIno GomeS
freDerIco ramoS oLIVeIra

Este trabalho apresenta uma discussão sobre a ética da informação especifi-
camente nas temáticas do cyberbullying, plágio, compartilhamento de ma-
terial pornográfico, liberdade de expressão e noções de público e privado, 
tendo como foco o ambiente da internet. Introduz o conceito de sociedade 
da informação e a necessidade emergente da educação voltada para o de-
senvolvimento de competências informacionais. Conceitua a ética e a ética 
da informação, utilizando a técnica de grupo focal para compreensão do en-
tendimento que os participantes possuem dos temas previamente escolhidos, 
através dos seus hábitos na internet. Percebe-se que há uma noção da exis-
tência de um comportamento adequado na internet, não significando que 
este comportamento seja exercido.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Ética da informação. Letramento informacional. Dimensão ética. Grupo 
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educação para informação e controle social

francISLanDa roDrIGueS PenHa
DeyVISSon PereIra Da coSta

Este trabalho analisa a importância da Lei de Acesso à Informação (LAI) alia-
da ao Letramento Informacional para o efetivo controle social sobre a gestão 
pública. O estudo discute desafios inerentes à implantação da transparência 
do poder público e correlaciona a aplicabilidade da LAI à capacidade de aces-
so e leitura crítica dos cidadãos. A pesquisa bibliográfica de natureza qualita-
tiva e exploratória conclui que o Letramento Informacional é essencial para a 
interpretação e o uso social das informações disponibilizadas nos portais da 
transparência.

PaLaVraS-cHaVe:
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Habilidades informacionais para avaliação de informação nas 
redes sociais

GaBrIeLe Da SILVa LoPeS
tHaLIta franco DoS SantoS Dutra

No contexto da sociedade conectada em linha, as redes sociais se tornaram 
uma fonte de informação bastante utilizada pelos internautas. Nelas pode-se 
encontrar informações de todo tipo, falsas ou verdadeiras. Neste sentido, é 
imprescindível que o usuário desenvolva habilidades informacionais relati-
vas à capacidade de avaliar e selecionar as informações para utilizá-las na 
vida acadêmica, profissional ou nas atividades cotidianas. O presente estudo 
utiliza como referencial teórico o conceito habilidades em informação no 
âmbito do letramento informacional e faz um apanhado sobre as tipologias 
das fontes e critérios de avaliação na internet, com objetivo de enumerar as 
habilidades necessárias ao indivíduo para avaliar a informação nas redes so-
ciais, reduzindo dúvidas e incertezas.

PaLaVraS-cHaVe:
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Letramento informacional na educação a distância: capaciade 
de seleção e manipulação de materiais de pesquisa dos alunos do 
sesi goiás

GeSSyca PereIra Da SILVa
LaIS PereIra De oLIVeIra

Apresenta resultados de um estudo sobre a capacidade de seleção, adapta-
ção e referenciação da informação dos alunos de duas turmas do curso de 
Didática Básica para Docentes, oferecido pelo Núcleo Integrado de Educação 
à Distância SESI/SENAI. Constitui pesquisa descritiva de cunho qualitativo, 
com análise acerca das informações buscadas e identificação da fonte de pes-
quisa mais utilizada pelos alunos da Educação a Distância, bem como sobre 
os critérios de seleção de material, a frequência com que eles pesquisam e 
se consideram pesquisar algo importante. A coleta de dados, feita por meio 
do recurso de questionário Survey Monkey e uma atividade em forma de 
fórum de discussão postada no ambiente virtual de aprendizagem, permitiu 
evidenciar que os pesquisados apresentaram certa dificuldade ao lidar com a 
informação, que poderia ser evitada caso o Letramento Informacional tivesse 
sido inserido em seu contexto escolar, desde a pré escola.

PaLaVraS-cHaVe:
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Educação a Distância. Informação. Letramento Informacional. Pesquisa. 
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a biblioteca escolar na formação para o letramento informa-
cional  dos estudantes de nível médio do Instituto federal de 
Goiás – campus uruaçu: uma proposta

GLeycIene marqueS Do naScImento
tHaLIta DoS SantoS franco Dutra

Diante da quantidade de informação que circula pela sociedade e da neces-
sidade de organizá-la, compreendê-la e usá-la, torna-se fundamental a ca-
pacitação dos estudantes e demais membros sociais, para que estes consigam 
participar efetivamente da sociedade da informação. De natureza qualitativa 
o objetivo desse artigo é apresentar um projeto de pesquisa que busca anali-
sar a contribuição da biblioteca para o desenvolvimento do letramento infor-
macional dos estudantes de nível médio do Instituto Federal de Goiás – Cam-
pus Uruaçu. Para alcançar esse objetivo, propõe-se realizar uma pesquisa 
bibliográfica, constituída por produções escritas e/ou documentadas sobre a 
importância da Biblioteca escolar e do Bibliotecário na formação do estu-
dante e no desenvolvimento do letramento informacional, além disso, serão 
discutidas as contribuições das práticas de pesquisa e leitura para o LI. Como 
ferramentas de coleta de dados, propõe-se utilizar entrevista e questionário.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento informacional. Biblioteca. Bibliotecário.
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O curso de pedagogia no contexto do desenvolvimento da 
competência informacional

ISaIaS crIStIno eSteVeS Barreto
Laura VILeLa roDrIGeS reZenDe

O presente estudo analisa os Projetos Políticos Pedagógicos (PPC) de três cur-
sos de pedagogia do Centro – Oeste brasileiro baseando-se no Information 
Power (Documento elaborado pela American Association of School Librarian 
– AASL que apresenta os parâmetros para habilidades informacionais para 
bibliotecas escolares norte-americanas) e na literatura sobre Letramento e 
Competência Informacional, com o intuito de identificar como as disciplinas 
destes cursos contribuem com o desenvolvimento das habilidades informa-
cionais de seus estudantes. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, que visa 
descrever as características de uma situação, avaliando numericamente as su-
posições que se tem a respeito de um problema de pesquisa. Com este estudo 
foi possível entender que os PPC de pedagogia contribuem significativamente 
para o desenvolvimento de habilidades necessárias para que os egressos desse 
curso sejam dotados de competência informacional.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento Informacional. Competência Informacional. Habilidades Infor-
macionais. Information Power. Curso de Pedagogia.
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a competência informacional dos bibliotecários atuantes em 
bibliotecas universitárias: estudo de caso com profissionais de 
goiás

JaqueLIne moraeS fernanDeS
LÍVIa ferreIra De carVaLHo

O objetivo deste trabalho consiste em identificar a competência informacio-
nal necessária ao bibliotecário universitário. A fundamentação teórica ba-
seou-se na conceituação da importância da educação para a informação para 
a sociedade contemporânea e da competência informacional do bibliotecário, 
verificados em trabalhos como de Barbalho (2010), Vitorino (2008), Vitori-
no e Piantola (2010; 2011) e Silva et al. (2015). O estudo foi realizado com 
alguns bibliotecários universitários do Estado de Goiás. Os dados foram cole-
tados no segundo semestre de 2015, por meio de questionário em formulário 
eletrônico. Concluiu-se que os bibliotecários pesquisados estão preocupados 
com a própria competência informacional através da educação continuada, 
visando a prestação adequada dos serviços profissionais e da biblioteca em 
que atuam.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Competência informacional. Habilidades informacionais. Bibliotecário uni-
versitário.



36

Letramento
InformacIonaL
Educação para informação

ANAIS DE RESUMOS
isBn: 978-85-495-0006-9

Qualificação para o desenvolvimento do letramento informa-
cional: constatações feitas na biblioteca dom fernando gomes 
dos santos

JeferSon carVaLHo mateuS
LaIS PereIra De oLIVeIra

Discute a necessidade de formação inicial e continuada para os funcionários 
que atuam em biblioteca escolar. Para atingir este objetivo foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica em obras de autores como Campello (2009), Gasque 
(2012), dentre outros que discutem a importância da qualificação profissio-
nal do bibliotecário, suas funções e a questão do letramento informacional. A 
pesquisa de tipo bibliográfica teve como instrumento de coleta livros e artigos 
da internet e também documental com análise do Projeto Politico Pedagógico. 
Mediante os dados levantados, nota-se que os funcionários da biblioteca do 
Colégio Adonias Lemes do Prado em São Miguel do Passa Quatro (GO) não 
apresentam a formação necessária para exercer esse cargo e não são capaci-
tados para o desenvolvimento do letramento informacional dos alunos.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento informacional. Formação profissional. Biblioteca escolar.



37

Letramento
InformacIonaL
Educação para informação

ANAIS DE RESUMOS
isBn: 978-85-495-0006-9

Letramento informacional no ensino médio integrado técni-
co: estratégias pedagógicas

JuLIanne roDrIGueS aIreS Da SILVa 
BenJamIm PereIra VILeLa

Este trabalho propôs meios para implementação do Letramento Informacio-
nal (LI) na Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino 
Médio, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, 
Campus Riacho Fundo. Fundamentando-se na literatura das autoras Kelley 
Gasque e Bernadete Campello que definem competências e habilidades in-
formacionais na sociedade da informação. É divido em duas partes: a im-
portância do LI, da pesquisa escolar/orientada e de projeto de trabalho; a 
segunda, discorre sobre duas estratégias pedagógicas: abordagem baseada 
em processo e Aprendizagem Baseada em Projeto (ABP). Ademais, infere-se 
que esta modalidade de ensino tem potencial para inserir conteúdo de LI no 
currículo escolar, através da disciplina Orientação à Pesquisa e de projetos 
interdisciplinares.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento Informacional. Pesquisa escolar/orientada. Projeto de trabalho. 
Aprendizagem Baseada em Projeto.   
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Sala de leitura e o formato aos multiletramentos

KarLa LuDoVIco VIeIra naScImento
KeLLen crIStIna PraDo Da SILVa

Este artigo procura investigar as possíveis contribuições da Sala de Leitura de 
uma instituição da rede pública para o fomento aos multiletramentos. Para 
tanto, foi proposta uma ação pedagógica, que envolveu a criação e execução 
de uma peça teatral. Foram utilizados como principais aportes teóricos au-
tores como Santos e Fialho (2014); Rojo (2009, 2012); Cagliari (2009); Bar-
bosa (2013); Neves (2009) e Ferreira (2012). Para a efetivação da pesquisa 
foi eleita a abordagem qualitativa e o método de pesquisa-ação. Constatou-se 
que o trabalho efetivo do profissional da Sala de Leitura juntamente com os 
professores contribui para o fomento aos multiletramentos na escola.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Sala de Leitura. Multiletramento. Linguagem Teatral. Prática Pedagógica. 
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Práticas educativas exercidas pelos bibliotecários em biblio-
tecas do ensino fundamental do Distrito federal

KaroLIna VIeIra Da SILVa BaStoS
LÍVIa ferreIra De carVaLHo

Esta pesquisa trata das práticas educativas adotadas por bibliotecários em 
bibliotecas escolares do ensino fundamental da rede privada do Distrito Fe-
deral, que contribuem para a competência informacional dos alunos. São 
abordadas atividades e recursos utilizados pelo bibliotecário para promover 
o espaço da biblioteca, a leitura e ensino da prática de pesquisa, utilizando 
como base o trabalho de Campello (2009). Os bibliotecários participantes 
foram entrevistados por amostragem e constatou-se que se empenham em 
realizar atividades para a promoção da biblioteca, da leitura e para a orien-
tação à pesquisa, enfrentado desafios relacionados à valorização profissional.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Biblioteca escolar. Bibliotecário. Competência Informacional. Práticas edu-
cativas. 
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o letramento informacional: uma ferramenta para otimizar as 
potencialidades da cibercultura em sala de aula

KeyDetaISa Da SILVa 
BenJamIm PereIra VILeLa

O letramento informacional é uma necessidade constante no cotidiano escolar, dada 
a invasão das tecnologias ao ambiente escolar. O aluno está em contato direto com 
os meios de comunicação, a internet em diversas formas e se comunica através dela 
com agilidade e fluência. O professor ainda está caminhando ao encontro dessas 
tecnologias, com a desvantagem de ser nativo de uma época em que não havia tantos 
recursos. É preciso preparar tanto o aluno quanto o professor para o usootimiza-
do dos recursos tecnológicos na educação, capacitando-os para extrair das diversas 
fontes, as informações confiáveis e transformá-las em conhecimento, já que o aluno 
tem trocado o livro pelas redes sociais, se apropriando de uma linguagem peculiar e 
nada convencional, fazendo com que os professores, especialmente de Língua Portu-
guesa precisem se desdobrar para ensinar a norma culta da nossa língua mãe. Essa 
troca prova que o aluno lê, ao contrário do que muitos professores alegam. O que 
muda é a qualidade da leitura e a linguagem em que esta leitura é feita. É urgente 
a necessidade de formação dos professores para utilizar as inovações tecnológicas 
que estão disponíveis como instrumentos educativos, pois esta será mais uma forma 
de tornar suas aulas mais atrativas, dinâmicas e interessantes e mediar o processo 
de ensino-aprendizagem, valorizando os conteúdos curriculares inseridos na nova 
realidade vivenciada pela juventude.  

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Leitura, Tecnologias, Letramento Digital.
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o letramento informacional como tema transversal no ensi-
no fundamental/anos iniciais

LeIDIane rIBeIro SoDré roDrIGueS
murILLo De meLo maceDo

Trata da questão do desenvolvimento do letramento informacional (LI) como 
tema transversal nos anos iniciais do ensino fundamental, com o objetivo de 
implementar práticas de LI nos anos iniciais do ensino fundamental. O texto 
faz uma reflexão acerca da Sociedade da Informação e do Conhecimento e 
busca analisar a viabilidade da inserção do LI desde os primeiros anos esco-
lares, apontando alguns desafios a serem vencidos e realçando o significado 
da informação para a construção de um cidadão crítico reflexivo e o papel 
fundamental dos docentes nesse processo. A discussão aponta para um longo 
processo de mudanças que requer novos olhares para a tríade educação – 
sujeito – sociedade, buscando respaldo em autores como Araújo, Gasque, Fa-
zenda, Dudziak, Freire entre outros. Ao final, por meio da pesquisa de campo, 
faz-se uma análise para constatar as possibilidades de colocação do LI na 
educação enquanto tema transversal, dando ênfase aos anos iniciais do ensi-
no fundamental. 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento informacional. Temas Transversais. Sociedade da informação e 
do conhecimento.
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a importância em trabalhar a história da matemática no 
ensino fundamental

LeILIane VIeIra De LIma 
BenJamIm PereIra VILeLa

Esse artigo apresenta contribuições acerca da utilização da História da Ma-
temática como processos metodológicos em sala de aula, com o intuito de 
qualificar o ensino da Matemática, e, sobretudo fornecer mecanismos que 
possam promover o interesse e a participação efetiva do alunado. O refe-
rencial teórico utilizado foi pautado em autores que definem os conceitos de 
letramento e de letramento matemático, associado a defesas acerca da uti-
lização da História na metodologia das aulas de Matemática. Refletimos os 
conceitos adotados e analisamos em prática a efetivação de nossos objetivos, 
sendo possível concluir que essa temática pode exercer grandes funções no 
desenvolvimento do ensino da Matemática. 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento. Letramento matemático. História da Matemática. 
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a importância das bibliotecas escolares e o ensino de leitura 
para o desenvolvimento da competência informacional

LeyDna KarLa De carVaLHo GonÇaLVeS
LÍVIa ferreIra De carVaLHo

Na sociedade da informação o conhecimento é sobreposto a quaisquer exi-
gências sociais, e para que os indivíduos participem ativamente da sociedade 
é fundamental que desenvolvam o pensamento crítico e reflexivo. As biblio-
tecas escolares e o ensino de leitura são instrumentos fundamentais para o 
desenvolvimento da competência informacional, a qual pode ser aplicada 
por meio de princípios teóricos e práticos que estimulem a compreensão das 
informações recebidas e a consequente transformação em conhecimento. A 
pesquisa consiste em apresentar a compreensão dos professores do Colégio 
Estadual Jalles Machado de Goianésia-Goiás, em relação ao desenvolvimento 
de tal competência. O método utilizado para a coleta de dados foi o questio-
nário e os resultados encontrados apontam que os professores cotidianamen-
te trabalham práticas de leitura, mas não conseguem relacionar com objeti-
vidade a competência no uso da informação. A formação continuada nesse 
contexto se torna de imprescindível importância. 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento Informacional. Competência Informacional. Ensino de Leitura. 
Bibliotecas Escolares.  
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as contribuições das tecnologias no ensino aprendizagem de 
inglês

LÍBIa LoPeS De SouSa
KeLLen crIStIna PraDo Da SILVa

Este artigo relata alguns estudos sobre as contribuições das tecnologias no 
ensino/ aprendizagem, e de que forma esse ensino/aprendizagem poderá 
contribuir de maneira eficaz no aprimoramento da Língua Inglesa. O foco do 
estudo está voltado para as contribuições das tecnologias no ensino/apren-
dizagem. Foi realizada uma breve revisão de literatura de alguns autores que 
apontarão benefícios da inserção de ferramentas tecnológicas no ensino de 
línguas e o desafio que esta representa aos professores e alunos.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Contribuições. Tecnologias. Ensino/Aprendizagem. Inglês.
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um novo olhar sobre o reforço escolar

LILIan SILVa BeLtrÃo PaLuDo 
WeLLInGton rIBeIro Da SILVa

Esse trabalho busca promover uma discussão sobre as práticas de reforço 
escolar na disciplina de Língua Portuguesa nas escolas do município de Nova 
Xavantina-MT que oferecem o 3º Ciclo da 3ª Fase do Ciclo de Formação Hu-
mana. A pesquisa teve o intuito de coletar, desse modo, informações dos sa-
beres e experiências dos professores quanto às dificuldades enfrentadas no 
reforço escolar, assim como ao entendimento que eles possuem dessa prática. 
Como técnica de coleta foi utilizado questionário com três professoras de três 
escolas estaduais. Como resultado a pesquisa mostra que o reforço escolar 
busca resolver problemas de aprendizagem, ao mesmo tempo que, por ele, se 
evidenciam problemas que precisam ser resolvidos como de ensino-aprendi-
zagem, de formação de professores e outros.  

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Reforço Escolar. Dificuldade de aprendizagem. Aluno. 
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educação a distância e o letramento informacional

LInDaLVa PereIra carDoSo 
KeLLey crIStIne GonÇaLVeS DIaS GaSque

O trabalho aborda a relação entre a Educação a Distância (EAD) e o Letra-
mento Informacional (LI). A pesquisa possui caráter qualitativo, constituin-
do-se em uma revisão bibliográfica, fundamentada em livros técnicos, artigos 
de opinião e resultados de pesquisa. Os estudos mostram que os estudantes 
matriculados nos cursos ofertados por instituições de ensino, na modalidade 
de Educação a Distância, podem ser beneficiar do uso do Letramento Infor-
macional (LI). É por meio da implantação e aplicação desse sistema que o 
estudante pode apreender melhor os conteúdos apresentados no curso. 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Educação a Distância. Letramento Informacional.   
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as contribuições das tecnologias da informação e comunica-
ção na educação básica: revisão de literatura

LuZIa eVanGeLISta BarroS moreIra
marIa Gorette HenrIque Santana

Neste trabalho discute a importância do uso das tecnologias da informação e 
comunicação na educação   do ensino fundamental I.  Muitos autores, pes-
quisadores, afirmam que os recursos tecnológicos no meio escolar garan-
tem transformações significativas na educação. Define-se como tema as con-
tribuições das tecnologias da informação e Comunicação no ensino básico. 
Apresenta como questões problema: quais os desafios e oportunidades que 
o uso das tecnologias de comunicação e informação dão ao processo ensi-
no-aprendizado do aluno na educação básica? Como as mesmas estão sendo 
usadas em sala de aula? O objetivo geral é levantar os desafios e potenciais 
do uso das TIC’s no processo de ensino e aprendizagem da educação bási-
ca.  Apresenta como objetivos específicos: levantar as diferentes formas de 
apropriação das Tecnologias na educação. Identificar as principais barrei-
ras no uso das TIC’s na educação; identificar resultados quando da inserção 
das TIC’s na educação básica. Metodologicamente a pesquisa se define como 
básica, exploratória, qualitativa, centrada em revisão de literatura. A funda-
mentação teórica é a abordagem referente ao Letramento Informacional. 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento Informacional. Série Inicial. Tecnologias. Educação.
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Letramento de alunos surdos em ambientes virtuais

maIry aParecIDa PereIra SoareS rIBeIro 
WeLLInGton rIBeIro Da SILVa

Este artigo tem como objetivo expor a relevância do letramento informacional 
na educação de surdos. Partindo da definição do termo letramento adotada 
por Magda Soares, o artigo procura discutir o uso dos recursos informacio-
nais nas práticas de ensino no processo de letramento. A metodologia utiliza-
da foi a pesquisa qualitativa, especificamente, a pesquisa bibliográfica a qual 
possibilitou concluir que o letramento informacional oportuniza condições 
para que os alunos surdos se tornem realmente leitores e não apenas codifi-
cadores e decodificadores dos símbolos gráficos.  

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Educação. Letramento Informacional. Aluno surdo. 



49

Letramento
InformacIonaL
Educação para informação

ANAIS DE RESUMOS
isBn: 978-85-495-0006-9

tecnicismo e construtivismo na escola: um estudo de caso

marceLo mIGueL De araúJo
DeyVISSon PereIra coSta

Esta pesquisa busca avaliar o desenvolvimento do Letramento Informacio-
nal em uma escola específica. A base teórica foram os autores Paulo Freire 
(2006), Pedro Demo (2007) e Kelley Gasque (2011). Trata-se de uma pes-
quisa documental onde observamos o uso da biblioteca escolar, do laborató-
rio de informática e o ensino por meio de projetos de trabalho, para turmas 
de 5º ano do ensino fundamental. Constata-se predominância da concepção 
tradicionalista tecnicista sob a construtivista com pensamento reflexivo na 
formação de leitores críticos.  Conclui-se que são poucas as ações pedagógi-
cas que vão de acordo com os conceitos de Letramento Informacional.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento Informacional. Ensino. Pensamento Reflexivo. Leitura Crítica.
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a importância do blog como incentivador de leitura entre 
crianças e adolescentes

marceLo WernecK De SouZa SaraIVa
marIa Gorrete HenrIque Santana

Este trabalho apresenta como tema: os blogs literários formando leitores para 
a problematização se formulou as seguintes questões:  os blogs têm incen-
tivado a leitura entre os seus usuários? Que estratégias são utilizadas pelos 
blogueiros para formar novos leitores? Formulou-se a seguinte Hipótese: os 
blogs literários têm contribuído para formação de leitores. Definiu-se como 
objetivo geral: Mostrar a importância dos blogs literários com forma de in-
centivo à leitura. Metodologicamente é classificada como pesquisa básica, a 
abordagem é qualitativa e quantitativa, em relação aos objetivos é descritiva 
e exploratória, classificada como pesquisa documental, a coleta de dados foi 
por meio de questionário. Fundamentando teoricamente se apoio nas aborda-
gens sobre blog e formação de leitor. Enfatiza-se importância das Tecnologias 
de informação e comunicação na sociedade. Apresenta como resultado que 
os blogs têm contribuído para a formação de leitos entre as crianças e ado-
lescentes.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Tecnologia de informação e comunicação. Leitura. Blog. Blogueiros literá-
rios. 
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Letramento informacional com uso de recursos educacio-
nais abertos: estudo em bibliotecas de instituições de educação 
profissional, científica e tecnológica da região centro-oeste

marIa aParecIDa roDrIGueS De SouZa
LaIS PereIra oLIVeIra

O artigo apresenta uma análise acerca do uso de recursos educacionais abertos 
(REA) por bibliotecas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnoló-
gica da Região Centro-Oeste, na promoção do letramento informacional. A pesquisa 
descritiva de abordagem qualitativa foi realizada por meio de estudo bibliográfico e 
pesquisa de campo, no universo das bibliotecas pertencentes à Rede da Região Cen-
tro-Oeste, que ofertavam cursos técnicos integrados ao ensino médio e que possuíam 
página na internet. Participaram do estudo onze profissionais bibliotecários/as-do-
cumentalistas respondendo ao questionário disponibilizado no correio eletrônico. 
Pela declaração dos participantes, evidenciou-se que 66,7% bibliotecas digitais da 
Rede Centro-Oeste analisada disponibilizam conteúdos educacionais abertos pro-
duzidos por outras instituições ou órgãos públicos. Nesse universo, o uso de REA, na 
promoção da educação para a informação a alunos de ensino médio, fica condicio-
nado a conteúdos de passo a passo para utilização da biblioteca, a base de dados e 
site de domínio público, mas sem a organização de um espaço específico de conteú-
do a esse público. Todos os/as participantes consideram que os REA contribuem com 
a formação dos alunos no desenvolvimento do letramento informacional.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento informacional. Recursos educacionais abertos. Biblioteca escolar. 
Curso técnico integrado ao ensino médio.
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Letramento informacional de professoras/es da primeira 
fase do ensino fundamental

marIa tereZa GanoZa murrIeta
anGeLIta PereIra De LIma

O presente artigo tem por objetivo identificar o nível de letramento informa-
cional de professoras/es da primeira fase do ensino fundamental de Anápolis, 
bem como se as tecnologias de informação são utilizadas no processo de ensi-
no aprendizagem e de que forma. As análises permitem compreender melhor 
o processo de utilização das tecnologias da informação. Cabe ao professor 
estar atento a essa nova fonte de informação para transformá-las juntamente 
com os alunos.  

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento informacional, tecnologia da informação, ensino fundamental.   
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a pesquisa escolar na implementação do Letramento Infor-
macional: enfoque no modelo Big6

mIcHeLLe SouZa Do carmo
tHaLIta franco DoS SantoS Dutra

Analisa o modelo BIG6 e sua aplicabilidade no cotidiano escolar com foco 
na funcionalidade da pesquisa e o seu papel na construção de um sujeito 
letrado. Apresenta um apanhado histórico sobre o letramento informacional 
e a importância da pesquisa escolar. Aborda a mediação do bibliotecário na 
formação de alunos letrados com base na pesquisa para a eficácia da apren-
dizagem. Com apoio na pesquisa bibliográfica e abordagem qualitativa, bus-
ca-se a ampliação do conhecimento acerca do objeto de estudo. Através do 
objetivo geral propõe-se elaborar um roteiro de pesquisa baseado no BIG6 
para a implementação do letramento informacional nos projetos pedagógicos 
das escolas brasileiras.

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Letramento informacional. Pesquisa escolar. Modelo informacional BIG6.
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o professor como agente na promoção da educação para 
informação: desenvolvendo práticas letradas no facebook

mILena Do carmo LemeS
LÍVIa ferreIra De carVaLHo

O propósito deste artigo é apresentar a importância do professor como agente 
na promoção da educação para a informação. O Letramento Informacional 
deve ser desenvolvido no ambiente formal de aprendizagem e para isso estra-
tégias efetivas devem ser criadas a fim de contribuir para mudanças de com-
portamento dos estudantes, visto que os mesmos vivem na era da informação. 
Por meio do método qualitativo, destacamos o pensamento reflexivo, pois este 
é fundamental no tratamento da informação e desenvolvimento das demais 
competências informacionais.  Foi possível avaliar a aplicação de estratégias 
com sete adolescentes do 9º ano do ensino fundamental, assim como a postu-
ra adotada pelos mesmos ao se deparar com notícias veiculadas no Facebook. 
Das três estratégias aplicadas, foi possível mensurar se os jovens examinam 
criteriosamente as informações curtidas e compartilhadas, além de constatar 
a necessidade de ações trabalhadas na perspectiva de promover o pensamen-
to reflexivo como prática letrada nas redes sociais. 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Pensamento Reflexivo. Letramento Informacional. Competência Informacio-
nal. Redes Sociais. Facebook. Professor.
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o letramento informacional e as contribuições do conheci-
mento científico para a prática pedagógica do professor

moISéS SIPrIano De reSenDe 
BenJamIm PereIra VILeLa

O conhecimento científico produzido pela universidade apresenta grandes 
contribuições para o trabalho realizado pelos professores nas escolas. Entre-
tanto, há uma grande distância entre o saber produzido na academia e a edu-
cação básica de nosso país. Este estudo buscou investigar, por meio de uma 
pesquisa bibliográfica realizada em periódicos da Educação Física, algumas 
contribuições do conhecimento científico sobre o tema violência na escola 
para a prática pedagógica do professor. Com a pesquisa foi possível apreen-
der conceitos, metodologias, conhecimentos sobre o tema importantes para 
lidar com as situações de violência no contexto escolar. 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Conhecimento científico. Pesquisa. Professor. Educação física escolar. 
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normalização de trabalhos acadêmicos: estudo dos alunos do 
curso de pedagogia da faculdade projeção - sobradinho

mônIca coeLHo DoS reIS Van LanDuyt 
LucIana canDIDa Da SILVa

A normalização bibliográfica ocupa posição de destaque diante da comu-
nidade acadêmica quando falamos em produção intelectual, pois, é um dos 
indicadores de qualidade da pesquisa científica que facilita o intercâmbio de 
informações entre o pesquisador e a comunidade científica. O presente tra-
balho apresenta um estudo realizado com os discentes do curso de Pedagogia 
da Faculdade Projeção-Sobradinho onde foram pontuadas as principais difi-
culdades encontradas pelos alunos na produção do trabalho acadêmico e o 
papel do bibliotecário e da biblioteca universitária no processo de letramento 
informacional desses alunos quanto ao uso ético e responsável da informação 
por meio da normalização. O método utilizado foi de natureza mista, sen-
do aplicado questionário a 32 alunos entre ingressantes e concluintes do 2º 
semestre de 2015, onde 61% dos entrevistados informaram que a principal 
dificuldade é a formatação. Logo, o artigo propõe ações de conscientização a 
serem desenvolvidas pela comunidade acadêmica com o objetivo de capacitar 
os discentes quanto ao uso ético e responsável da informação por meio da 
normalização. 

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Normalização bibliográfica. Letramento informacional. Trabalho acadêmico. 
Educação superior. 
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Sobre o ensino da matemática no âmbito do letramento 
informacional: interfaces científicas, técnicas  e literárias na 
contemporaneidade

mônIca marra De oLIVeIra SantoS 
WeLLInGton rIBeIro Da SILVa

O presente artigo tem o desafio de tornar a tarefa do docente da área da ma-
temática mais suave e menos complexa. A proposta é a inserção de livros lite-
rários como ferramenta de aprendizagem no ensino da matemática, baseado 
em estudos como os de Alessandro Marques Calil e Juan Nápoles Valdez. O 
estudo feito, entre os meses de julho a novembro, visa auxiliar professores de 
matemática, no contexto da cibercultura, que exige competências especificas 
para a aquisição de novos conhecimentos. Assim, a instigação pela leitura e 
pela busca da informação possibilitará ao aluno o papel de coautor de sua 
aprendizagem. 

PaLaVraS-cHaVe:
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Livro literário. Matemática. Informação. Competência.
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o letramento informacional: uma reflexão sobre a capacitação 
dos usuários na biblioteca da Escola municipal Brice cordeiro

mônIca PatrÍcIa De SouSa 
LaIS PereIra De oLIVeIra

Analisa o letramento informacional na Escola Municipal Brice Cordeiro. O 
método utilizado foi o estudo de caso e a abordagem qualitativa. A coleta 
de dados foi realizada na biblioteca da escola, com questionário e entrevista 
aplicado a um dos responsáveis pelo funcionamento da unidade, o estudo 
abrange o período entre 1° à 23/10/2015. As análises dos dados coletados 
foram organizadas e pôde ser observado que os recursos informacionais e 
serviços identificados são diversos; a capacitação de usuários para o uso da 
biblioteca não é realizada e não há ações junto aos usuários para o fomento 
do letramento informacional.

PaLaVraS-cHaVe:
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Letramento informacional. Biblioteca escolar. Ensino médio. Bibliotecário.
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compreensão e aplicação do letramento informacional pelos 
professores regentes da escola municipal Professora mes-
sias Bites Leão de trindade-Go

nayara mota SILVa BoreLLI
LÍVIa ferreIra De carVaLHo

Apresenta o Letramento informacional dos professores regentes da Escola 
Municipal Professora Messias Bites Leão de Trindade-GO. Aborda o surgi-
mento e conceituação do Letramento informacional, bem como o processo do 
Letramento Informacional na Educação Básica. A pesquisa tem como objetivo 
geral analisar como os professores regentes da Escola Municipal Professora 
Messias Bites Leão de Trindade-Go compreendem e aplicam o letramento 
informacional. Utiliza como instrumento de avaliação uma adaptação do IL
-HUMASS, realizado por Borelli (2014), composto por 27 itens auto-avalia-
tivos e divididos em 5 blocos. Os resultados apontam que os professores apli-
cam o letramento informacional, porém desconhece a conceituação o termo.

PaLaVraS-cHaVe:
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Letramento Informacional. Educação básica. Professor regente. IL-HUMASS.
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utilização de dispositivos móveis de comunicação em sala 
de aula como ferramenta de auxílio no processo de ensino e 
aprendizagem

nISLaIne caetano SILVa menDonÇa 
Laura VILeLa roDrIGueS reZenDe

Esta pesquisa objetiva trazer discussões sobre o uso de Dispositivos Móveis da 
Informação e Comunicação (DMIC) no processo de ensino-aprendizagem. 
Buscou-se planejar e desenvolver uma proposta de Intervenção Pedagógica 
(IP) em sala de aula com a utilização de dispositivos tecnológicos móveis. Os 
procedimentos metodológicos desta pesquisa se constituíram na realização 
de uma IP em um Colégio Estadual (Anápolis-GO) com alunos da 9ª Série do 
Ensino Fundamental que incluiu a aplicação de um questionário, bem como 
a apresentação dos resultados deste experimento seguida de análises con-
clusivas. Foi possível concluir que usar dispositivos móveis em sala de aula 
com os alunos para fins didáticos contribui para o despertar da criatividade 
tornando o momento de ensino e aprendizagem mais envolvente. Existe a 
necessidade de divulgar entre professores e estudantes as várias formas de 
utilização de TIC como ferramenta de ensino em sala de aula.  

PaLaVraS-cHaVe:

reSumo

Tecnologias da Informação e Comunicação. Dispositivos Móveis. Ensino e 
Aprendizagem.   
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a biblioteca escolar e suas contribuições na formação de 
alunos competentes em informação

núBIa aParecIDa De SouZa teIxeIra
murILLo De meLo maceDo

Identifica na literatura científica a importância da biblioteca escolar na forma-
ção de alunos competentes em informação e mapeia as práticas desenvolvidas 
na biblioteca, de forma que possam contribuir para a formação de leitores 
competentes. Como recurso metodológico utilizou-se a pesquisa qualitati-
va associada à técnica de análise de conteúdo. Entre os autores pesquisados, 
destacam-se Fialho e Santos (2014), Gasque (2012), Kuhlthau (2010-2013), 
Manifesto Infla/Unesco (1994-1999), Souza et al. (2009), entre outros. Os 
resultados permitiram constatar que a biblioteca escolar deve ser vista como 
grande aliada no processo ensino aprendizagem. Professores e bibliotecários 
devem trabalhar juntos, por meio de práticas que despertem no aluno o gosto 
pela leitura, no intuito de que o mesmo desenvolva habilidades importantes 
para sua formação intelectual, tornando-se um cidadão consciente dos seus 
direitos e deveres, e que saibam atuar na sociedade da informação.

PaLaVraS-cHaVe:
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Biblioteca Escolar. Professor. Bibliotecário. Letramento Informacional.
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formação de leitores nas séries iniciais na Biblioteca escola 
evangélica raios Brilhantes: relato de experiência

PatrÍcIa aLVeS meDeIroS 
KeLLey crIStIne GonÇaLVeS DIaS GaSque

O relato de experiência sobre a formação de leitores nas series iniciais na 
Biblioteca Escola Evangélica Raios Brilhantes, teve como objetivo analisar a 
importância da formação de leitores. Alguns teóricos como: GASQUE, CAR-
VALHO, KLEIMAN, entre outros, afirmam que o trabalho em conjunto de 
bibliotecários e professores, contribui para o melhor desempenho dos alu-
nos na leitura, escrita, informação e tecnologia. A Gincana de arrecadação 
de livros, sacola literária, feira literária, histórias infantis, durante as aulas 
foram atividades relevantes. O resultado das análises das observações reali-
zadas referentes às atividades, conclui que: o incentivo à leitura é essencial 
para formação de leitores.

PaLaVraS-cHaVe:
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Biblioteca escolar. Leitura. Letramento informacional. Educação. 
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Leitura: proposta de aprendizagem e reinserção social para 
adolescentes envolvidos em atos infracionais

PatrÍcIa moreIra Da cunHa 
anDréa PereIra DoS SantoS

O artigo desenvolvido abaixo consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre 
a utilização da leitura como proposta de aprendizagem e reinserção social 
para adolescentes envolvidos em atos infracionais. A Pesquisa bibliográfica 
mostrou que a leitura é um instrumento capaz de aumentar o nível de co-
nhecimento das pessoas, em especial, dos jovens infratores, facilitando tam-
bém, sua reinserção social. Além disso, revelou que o acesso a informações 
na atual sociedade, promove maior conhecimento e este é transformado em 
ações as quais contribuem para a diminuição de problemas sociais. Pensando 
nesse aspecto, foi elaborado um projeto de intervenção de incentivo à leitu-
ra, direcionado aos jovens infratores do CIAA com o objetivo de obter maior 
qualidade e potencial de aprendizagem e facilitando a reinserção social dos 
jovens envolvidos no projeto.   

PaLaVraS-cHaVe:
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Leitura. Adolescentes. Reinserção social. Aprendizagem. 
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a área de letras e linguística e o letramento informacional: 
diálogos pertinentes

PauLo HenrIque Do eSPÍrIto Santo neStor
JoÃo De meLo marIcato

Este artigo tem como tema o diálogo entre a Área de Letras e Linguística e o 
Letramento Informacional, mais especificamente, teve como objetivo princi-
pal saber em que medida a respectiva área tem contribuído para a promoção 
do Letramento Informacional, ensejando diálogos e problematizando o tema 
no cerne dos estudos literários e linguísticos publicados em periódicos e de-
senvolvidos pelos programas de pós-graduação nacionais. Em outras pala-
vras, buscou-se referências ao Letramento Informacional e aos aspectos que 
lhe são característicos em documentos oficiais da respectiva área, como evi-
dência da concepção dessa esfera acerca das ferramentas contemporâneas de 
acesso à informação. Por meio das metodologias de pesquisa bibliográfica e 
documental, pôde-se constatar que a área tem se mantido atenta às inovações 
que os meios digitais oferecem, contudo ainda não desenvolve um diálogo 
adequado com esse campo de investigação.

PaLaVraS-cHaVe:
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Linguagem. Letramento informacional.Suporte digital. Letras e linguística. 
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os benefícios do letramento informacional no processo de 
construção da pesquisa escolar no ensino médio

renato DIaS fIGueIreDo
murILLo De meLo maceDo

Mostra os benefícios de uma pesquisa escolar original e analisa a questão 
do plágio, identificando seus principais motivos. Apresenta proposta de tuto-
rial adaptado ao contexto do ensino médio, baseado no modelo ISP, processo 
de busca de informação, da pesquisadora Norte-americana Carol Kuhlthau. 
Aborda o letramento informacional como processo de aprendizagem que 
busca capacitar alunos para o uso adequado da informação, proporcionando 
maior autonomia e geração de conhecimento. Com o uso do método qualita-
tivo e através de observação e implantação de um tutorial pôde-se concluir 
que as etapas da metodologia utilizada levam o aluno a desenvolver a com-
petência informacional. 

PaLaVraS-cHaVe:
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Letramento informacional. Plágio. Pesquisa Escolar.
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Letramento informacional e meios tecnológicos (tIcS) na 
construção do ensino e aprendizagem

roSIná teLeS De SouZa VIeIra 
BenJamIn PereIra VILeLa

A educação do século XXI requer novos rumos, novos modelos centrados na neces-
sidade de desenvolver o Letramento Informacional para que o processo de aquisição 
do conhecimento seja eficaz na busca de informações garantindo o sucesso do su-
jeito no ensino e na aprendizagem. O Letramento Informacional prepara o aluno e o 
professor para lidar com as pesquisas e informações de qualidade.   Para fomentar o 
LI, é necessário investir na formação de professores e bibliotecários. Já é comprovado 
que o bibliotecário é o melhor para mediar as pesquisas. Instrumentos tecnológicos, 
aliados a educação, podem contribuir para melhorias no ensino e na aprendiza-
gem, esses instrumentos ligados a internet podem ser benéficos para a construção 
e aquisição do conhecimento, por meios de pesquisas e projetos voltados para o co-
tidiano do aluno, tornando o aprender significativo e prazeroso. Recursos como os 
REA garantem aos estudantes cursos e facilitam a vida do professor e do aluno com 
conteúdo disponível em plataformas de forma gratuita, mas esses recursos preci-
sam de licenças dos direitos autorais, assim o usuário pode usar, remixar, copiar e 
compartilhar o material. Esperase políticas públicas voltadas para fomentar os REA. 

PaLaVraS-cHaVe:
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 Letramento Informacional; biblioteca; TICs e Educação; REA. 
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concepções de letramento informacional na prática docente 
do centro municipal de educação Infantil residencial Itama-
racá

SImone DorneLeS De caStro
LaIS PereIra De oLIVeIra

Analisa concepções de Letramento Informacional nas práticas docentes de 
professores que atuam na pré-escola do Centro Municipal de Educação In-
fantil Residencial Itamaracá. Esta reflexão se deu na perspectiva dos conceitos 
de currículo na Educação Infantil, Letramento Informacional e prática do-
cente. Constitui pesquisa descritiva com abordagem qualitativa. Mostrou-se 
fundamental para ampliação da visão teórico-prática na Educação Infantil 
tendo o questionário como instrumento de coleta de dados. Conclui-se que 
a proposta pedagógica Infâncias e Crianças em Cena: por uma Política de 
Educação Infantil para a Rede Municipal de Educação de Goiânia possibilita 
práticas de Letramento Informacional no fazer didático pedagógico das ins-
tituições. 

PaLaVraS-cHaVe:
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Letramento Informacional. Prática Pedagógica. Educação Infantil. 
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Letramento informacional: o papel da biblioteca escolar no 
contexto da pesquisa na educação básica

SueLy De oLIVeIra SantoS 
WeLLInGton rIBeIro Da SILVa

Diante da rapidez com que as informações chegam aos nossos alunos, este 
artigo pretende discutir como a prática do letramento informacional pode 
contribuir para o desenvolvimento de pesquisa escolar no espaço da biblio-
teca, assim como identificar o papel do professor e do bibliotecário nessa 
tarefa. Esse trabalho apresenta uma abordagem qualitativa e pesquisa biblio-
gráfica. Resultando em um diálogo com os principais especialistas do tema. 
Concluímos com esse estudo que o letramento informacional deve fazer par-
te do contexto escolar, pois, os alunos devem lidar com várias informações, 
transformando-as em conhecimentos práticos para a tomada de decisões e à 
resolução de problemas.  

PaLaVraS-cHaVe:
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Letramento Informacional. Biblioteca Escolar. Pesquisa. Educação Básica.   
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o papel das novas tecnologias no processo de ensino-apren-
dizagem

tanuBIa DIVIna ferreIra
KeLLen crIStIna PraDo Da SILVa

Atualmente é possível perceber o avanço das novas tecnologias em vários 
âmbitos da sociedade e também na educação. O objetivo do trabalho é in-
vestigar o papel das novas tecnologias no processo de ensino aprendizagem, 
enfatizando o papel do professor como integrante deste processo. Após a exe-
cução da pesquisa, de caráter teórico bibliográfico, foi possível perceber que 
as novas tecnologias podem influenciar positivamente no processo de ensi-
no aprendizagem, porém não podem ser encaradas como a única forma de 
melhorar a educação no Brasil. Para que estas inovações possam influenciar 
positivamente a educação, a implantação de políticas se faz necessária neste 
processo.

PaLaVraS-cHaVe:
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Tecnologia. Ensino. Aprendizagem. Professor.
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Integração digital e letramento informacional na atual reali-
dade dos centros municipais de educação infantil em Goiânia

VaLérIa ramoS SILVa tannúS
LutIana caSaroLI

Este artigo objetiva verificar as atuais condições de integração digital e letra-
mento informacional que os profissionais dos Centros Municipais de Educa-
ção Infantil - CMEI oferecem às crianças, em Goiânia. Trabalha o enfoque 
misto, aplicando questionários e levando em consideração os dados da obser-
vação participante. Como tema destaca a contribuição que os usos tecnoló-
gicos e ferramentas da internet trazem para as práticas pedagógicas e futura 
alfabetização dos alunos. Leva em conta a problemática da infraestrutura, a 
capacitação dos educadores, a dinâmica de apresentação quanto ao uso das 
tecnologias em prol do letramento informacional. Conclui-se que a escola 
deve buscar maneiras de integrar em seus meios as novas tecnologias urgen-
temente, apesar da precária infraestrutura e resistência de muitos profissio-
nais da área da educação. 
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O referido artigo tem como objetivo levantar ações e serviços que a biblioteca 
escolar pode oferecer e executar para o desenvolvimento de competências in-
formacionais e a efetivação do Letramento Informacional. É uma revisão bi-
bliográfica e documental estruturada com base nos conceitos de Letramento e 
Competência Infomacional e Biblioteca Escolar, embasados, principalmente, 
nos estudos de Pimentel (2007), Campello (2009) e Gasque (2012). Os re-
sultados mostraram que a biblioteca escolar pode oferecer ações e serviços 
eficazes para o desenvolvimento do Letramento Informacional (LI), como: a 
realização e orientação de projetos e trabalhos escolares, a reorganização do 
espaço, de recursos e a elaboração de cartilhas para orientação para um me-
lhor atendimento aos alunos, dentre outros. Assim, a mesma poderá exercer 
um papel educativo na formação de estudantes letrados informacionalmente.
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