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APRESENTAÇÃO

Você acorda de manhã com o despertador do celular. Com o 
aparelho à mão, aproveita para dar uma olhada nas notícias, uma 
espiada nas redes sociais, responder mensagens no WhatsApp. Ao 
longo do dia não perde a oportunidade de verificar as notificações 
que não param de chegar e acabam desviando o foco para coisas 
aleatórias. Quem está conectado à internet certamente conhece 
essa história, pois ela é um reflexo de tempos em que o acesso 
imediato à informação é a característica dominante da sociedade.

A informação é matéria-prima para a geração de conheci-
mento, inteligência e inovação, ou seja, o ativo de maior valor 
econômico atualmente, o que requer das pessoas a capacidade de 
aprender continuamente. Nunca tivemos tanta informação dispo-
nível e, paradoxalmente, estamos cada vez mais desinformados. 
Isso ocorre porque a maioria de nós desconhece as ferramentas 
necessárias para lidar melhor com o universo informacional ao 
qual temos acesso de forma crítica e reflexiva.

Um caminho possível é o Letramento Informacional (LI), que 
se constitui como um conjunto de práticas capazes de modificar 
o nosso comportamento em relação à informação, e que deve 
ser ensinado na escola já nas primeiras fases de alfabetização. 
O LI envolve, desde conhecimentos e habilidades técnicas sobre 
como citar e referenciar corretamente um autor, o manuseio de 



fontes de informação confiáveis até o uso ético da informação. É 
a educação visando a competência em informação.

Neste sentido, o Curso de Especialização em Letramento In-
formacional – CELI da Universidade Federal de Goiás é pioneiro 
no Brasil, por ser gratuito, ofertado à distância e voltado, prin-
cipalmente, para professores e bibliotecários. Projeto financiado 
pela Universidade Aberta do Brasil, em duas edições formou 
centenas de profissionais com competências para aplicar em seu 
local de trabalho estratégias que capacitem os usuários (das mais 
diversas áreas), a lidar com a informação de modo que esta pos-
sa ser convertida em conhecimento passível de ser aplicado nas 
tomadas de decisão.

Este e-book (anais) reúne os artigos produzidos pelos parti-
cipantes do curso e seus orientadores e que foram apresentados 
no IV Seminário Nacional de Letramento Informacional, ocorri-
do em Goiânia, nos dias 18 a 20 de julho de 2018. Os trabalhos 
apresentados no evento foram agrupados em 4 eixos, a saber: 
eixo 1 – Comportamento informacional; eixo 2 – Competência 
informacional; Eixo 3 - As bibliotecas e Aspectos técnico-tecno-
lógicos e eixo 4 – Ética e fontes de informação. Cada eixo com-
põe um volume da presente obra.

Navegue pelo sumário, explore as diferentes perspectivas 
abordadas, descubra o que está sendo feito por professores e 
bibliotecários em prol do letramento informacional no país e ins-
pire-se em seus projetos.

Boa leitura!

Prof.ª Dra. Lívia Ferreira de Carvalho
Universidade Federal de Goiás
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RESUMO
Inicialmente, a internet impressionou e modificou a comu-

nicação em todo os lugares, acreditando-se que ela traria às 
sociedades a tão desejada “democracia digital”. Depois de duas 
décadas, a hipotética democracia digital ainda se depara com 
barreiras para se tornar uma realidade, e a tão anunciada demo-
cracia comunicacional se depara, atualmente, com um grande 
enigma e desafio: o acesso e o compartilhamento de notícias 
falsas, principalmente nas redes sociais. Este artigo busca analisar 
este fenômeno a partir do estudo de caso de um grupo de pro-
fessores do ensino fundamental de Goiânia e Senador Canedo, 
por intermédio das teorias de Bourdieu (1980), Bauman (2005), 
Thompson (2001) e Mcluhan (2009).

Palavras-chave: Fake news. Mídias sociais. Democracia digi-
tal. Comportamento.
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ABSTRACT

Initially, internet impressed and modified the communication 
everywhere, believing that it would bring to societies the much-
desired “digital democracy.” After two decades, the hypothetical 
digital democracy still faces barriers to becoming a reality, and 
the so-called communicational democracy is currently faced with 
a great enigma and challenge: access and sharing of false news, 
especially in networks social policies. This article seeks to analyze 
this phenomenon from the case study of a group of elementary 
teachers from Goiânia and Senador Canedo, through the theories 
of Bourdieu (1980), Bauman (2005), Thompson (2001) and 
Mcluhan (2009).

Keywords: Fake news. Social media. Digital Democracy. 
Behavior.

1 INTRODUÇÃO 

As redes sociais estão de certa forma, reestruturando a ma-
neira como os acontecimentos políticos são cobertos e transmi-
tidos pela imprensa, fazendo com que os jornalistas abandonem 
e revejam seu papel de protagonista para dividirem as atenções, 
e os espaços comunicacionais, com as movimentações e reações 
do público, manifestadas e percebidas por meio de comentários, 
curtidas, mensagens e vídeos amadores em tempo real. Mesmo 
já tendo tido papel relevante no cenário político no Brasil, os no-
vos canais de comunicação e o ambiente virtual ganharam um lu-
gar nobre no espaço dedicado à imprensa que, até pouco tempo, 
tinha a televisão e os jornais impressos como arena dominante na 
divulgação de notícias e coberturas.

No entanto, nesse ambiente tecnológico, as informações fal-
sas, de acordo com um estudo realizado por cientistas do Institu-
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to de Tecnologia de Massachusetts, dos Estados Unidos, possuem 
mais de 70% de possibilidade de se propagarem do que as notícias 
verdadeiras, atingindo um número bem maior de visualizações e 
expectadores, como será constatado neste artigo. Inicialmente, 
pode-se dizer que as notícias falsas, ou fake news, conseguem 
espaço pelo que se chama na psicologia de “viés de confirmação”, 
que é o comportamento das pessoas de considerar críveis as 
fontes de informação que reafirmam o que elas acreditam como 
verdadeiro, mesmo que seja falso. Também pode-se dizer que es-
sas notícias falsas, de conteúdo político, ganham mais destaque 
e repercussão nos grupos sociais, Whatsapp e Facebook, do que 
qualquer outra de natureza ou teor diverso; ou, ainda, que a falta 
da competência informacional influencia esse comportamento 
comunicacional equivocado.

Quando pensamos sobre as questões relacionadas ao com-
portamento das pessoas diante das novas tecnologias comunica-
cionais, as notícias falsas e seus reflexos na sociedade, temos que, 
inevitavelmente, refletir ainda sobre uma possível manipulação 
e, consequentemente, a dominação dos meios de comunicação 
sobre os agentes consumidores e seus reflexos na linguagem 
adotada, replicados e espelhados, como no mito de Narciso, pe-
los usuários. Para entendermos melhor esta questão, temos que 
lembrar de Bourdieu (1980), que afirmou que as práticas culturais 
são determinadas, em grande parte, pelas trajetórias educativas 
e socializadoras dos agentes. Dito em outras palavras, Bourdieu 
(1980) afirmou, causando um grande mal-estar na época, que o 
gosto cultural é produto e fruto de um processo educativo, am-
bientado na família e na escola, e não fruto de uma sensibilidade 
inata dos agentes sociais.

Este artigo buscou analisar as interações, convergências e 
conflitos considerando-se o comportamento de 20 profissionais 
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da educação, professores do ensino fundamental dos municí-
pios de Goiânia e Senador Canedo, diante das novas tecnologias 
comunicacionais e das notícias ou informações com temática 
política, mediante o fenômeno da internet e redes sociais como 
plataformas de comunicação descentralizada e fragmentada, 
trazendo um novo olhar para questões como o direito de parti-
cipação, cidadania, democracia e o fenômeno das notícias falsas, 
conhecidas como boatos ou fake news.

As análises sobre esse fenômeno midiático das fake news, 
abrem espaço para investigação, neste artigo, se essas notícias 
falsas possuem o mesmo impacto dentro do contexto educacional, 
tanto na aceitação dessas informações quanto na propagação des-
ses conteúdos, e de que maneira as representações originadas pela 
cultura midiática globalizada são percebidas, recebidas, ajustadas 
ou combatidas pelos profissionais da educação dentro dessa sub-
jetividade, e se essa dinâmica está propiciando o fortalecimento de 
direitos sociais e democráticos dentro desse grupo de profissionais 
ou mesmo se está fomentando um novo espaço de manipulação, 
onde as falsas notícias sobre política ganham destaque.

O presente artigo se ancorou no atual panorama social, 
político e econômico, em que as organizações de comunicação 
se entrelaçam na esfera pública, constantemente impactada e 
transformada por esses novos espaços comunicacionais, virtuais 
ou não, em que todos os elementos sociais, sejam eles organiza-
ções governamentais, da sociedade civil ou indivíduos/sujeitos/
subjetividades dessa simbiose, são significativamente impacta-
dos, provocando nesse contexto, uma certa sensação de justiça, 
pertencimento e direitos conquistados, pelo simples fato do aces-
so à informação, mesmo que falsa. Desta maneira, a propagação 
intencional, ou não, de notícias falsas tem sido acusada de ser 
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responsável por influenciar importantes eventos políticos, como 
aconteceu no referendo na Inglaterra, o Brexit, ou nos EUA, na 
eleição de Donald Trump, em 2017.

Neste artigo, pretendemos tratar então, das tensões estabele-
cidas nas relações midiáticas, tanto na esfera da recepção quanto na 
divulgação de notícias falsas, dentro de um grupo de profissionais 
da educação, a partir dos entrelaçamentos e dos conflitos que essa 
nova linguagem produz, analisando o impacto das redes sociais, 
como principal orientador da comunicação política, bem como o 
impacto das falsas notícias políticas, as fake news, na construção 
dessa nova subjetividade e cidadania por esses professores.

2 NARCISO ERRANTE 

Não há como refletir e analisar cidadania, democracia e direi-
tos humanos, hoje, sem antes compreender o papel da internet e 
das novas tecnologias diante do fenômeno político midiático vir-
tual e sua repercussão, bem como suas consequências nas relações 
sociais e decisões políticas, advindas do impacto das informações 
falsas na sociedade. Qualquer tentativa de organizar e criar parâ-
metros que expliquem o comportamento das pessoas nesse novo 
cenário político, transformado pelo ciberespaço, será infrutífera se 
não levarmos em consideração as mudanças que a internet provo-
cou, tanto na confecção da notícia quanto no acesso e recebimento 
dessa e, consequentemente, sua repercussão, ressaltando que o 
mesmo comportamento de “manada”, no qual as pessoas tendem 
a agir conforme a maioria dos integrantes do grupo, também pare-
ce ser igualmente identificado nas redes sociais e grupos de men-
sagens como o Whatsapp, conforme estudo publicado no Journal 
of Experimental Psychology General, em 2015.
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Estes novos contextos e lugares midiáticos provocaram, des-
ta maneira, uma nova maneira de cobrir, ler, ver e interpretar as 
informações que chegam em tempo real, em eventos de toda na-
tureza, inclusive os de cunho político. Isso exigiria, por consequên-
cia, uma linguagem que melhor se adequasse a esses ambientes 
e que também contemplasse o maior número de subjetividades 
antes ignoradas. Tais subjetividades exigem hoje mais visibilidade 
para suas identidades, bem como voz ativa e direitos respeitados. 
Deve-se considerar ainda, como já dito, que essa informação 
acessada pode estar comprometida pelas notícias falsas, que nem 
sempre são percebidas, seja pelo pouco conhecimento dessas 
audiências, no que diz respeito às fontes pesquisadas, pela falta 
letramento informacional e, surpreendentemente, pela fascina-
ção dos homens por qualquer extensão de si mesmos, como no 
mito de Narciso, em qualquer material ou tecnologia que, de certa 
maneira, funcionem como espectros delas mesmas.

As atuais críticas à “pobreza” e à veracidade da linguagem 
presente nos meios de formatação online, por exemplo, ganham 
relevância nas análises. Utilizada pelas pessoas nas redes sociais, 
são constantemente vistas como detentoras de conteúdos inverídi-
cos, rasos e pouco relevantes, já que seriam, também, os meios os 
grandes responsáveis pela baixa qualidade do que se acessa, discu-
te e se comunica nas plataformas comunicacionais, com destaque 
para as mídias sociais de relacionamento, como no caso dos grupos 
de Whatsapp. Além dessa questão, existe a legitimação dentro do 
próprio campo, de quem é a responsabilidade pelo conteúdo, qual-
quer que seja o meio, produzindo e reproduzindo produtos cheios 
de interesses para própria contemplação e aceitação.

Marshall McLuhan, que em seu livro Os Meios de Comunica-
ção como Extensões do Homem (2009) aborda a questão do mito 
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de Narciso para falar sobre a fascinação dos homens por qual-
quer extensão de si mesmos em qualquer material que não seja 
o deles próprios. O engano na análise desse mito grego, talvez, 
seja a errônea certeza de, em nossa cultura, necessariamente 
tecnológica e narcisista, achar que Narciso foi capturado por ter 
se apaixonando pela própria imagem. Narciso, entorpecido pela 
certeza de ser o melhor, o que detinha o saber, na realidade, en-
tra em pânico ao ver seu reflexo distorcido, entendendo-o como 
não sendo uma extensão dele próprio. 

Este engano narcísico é, de certa maneira, percebido nos 
meios comunicacionais atualmente. Ao dizer que a pobreza de 
conteúdo, bem como da linguagem utilizada, está somente rela-
cionada às demandas advindas da audiência, é não reconhecer 
que, como extensões de si mesmos, os produtores de conteúdo, 
seus textos e produtos midiáticos, refletem eles mesmos e não 
somente um espectro para a audiência, como percebido no gru-
po de professores pesquisados.

Na pesquisa para este artigo foram analisadas as informações 
que aquele grupo de professores tinha sobre a política do Brasil, e 
em qual canal ou meio comunicacional tinham acessado aquelas 
informações. A partir disso, buscou-se então levantar a possibili-
dade de uma notícia publicada nas redes sociais desencadear uma 
“avalanche” de republicações e compartilhamentos. A análise das 
mensagens dos grupos de Whatsapp e dos tuítes confirmaram 
que existe uma enorme possibilidade de uma notícia sobre políti-
ca, seja ela falsa ou não, ser compartilhada nas redes sociais, com 
destaque para as fake news, que ultrapassaram o percentual de 
65% de possibilidade em relação às notícias verdadeiras.

Outra constatação foi a de que esse comportamento de 
compartilhar notícias falsas não estava diretamente associado 
ao tempo de uso do Whatsapp, Facebook ou Twitter pelos pro-
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fessores pesquisados, ou mesmo à quantidade de seguidores e 
grupos pertencentes. Viu-se que o comportamento de acessar 
e compartilhar notícias falsas está relacionado ao teor, ao tema, 
isto é, quanto mais curiosa e inusitada for a notícia política, mais 
chance ela terá de ser acessada e compartilhada.

Para a pesquisa, cada professor disponibilizou 5 postagens e 
compartilhamentos, em um total 100 postagens, ficando eviden-
te que o fator mais relevante na hora de acessar e compartilhar 
a informação estava ligado a característica “novidade” que, para 
mais de 82% dos professores, seria então o fator que mais con-
tribuiu para o acesso das informações, fossem elas verdadeiras 
ou não. Ficou claro que a novidade trouxe para aquele grupo 
de professores uma sensação de pertencimento, de atualização 
do mundo extremamente fragmentado. Outra constatação é 
que quando se acredita que uma informação é uma novidade, o 
sentimento não é somente o do inusitado e surpreendente, mas 
concomitantemente uma sensação privilegiada de estar de posse 
de algo valioso e único, mesmo que por poucos minutos, e de 
trazer para quem compartilha certo status comunicacional, como 
se fosse um furo jornalístico, de se fazer existir, em um mundo, 
definido por Baumam (2005), como líquido e fragmentado.

Tendo os referenciais teóricos de Bourdieu (1980), chegamos 
à conclusão de que o gosto, referencial de nossas preferências nos 
instantes de consumo midiático, possui sua fundação na esfera 
social, bem como na confecção dessa. Por esse motivo, a estrutura 
social precisa ser objeto de averiguação e de investigação sociológi-
ca mais apurada futuramente, para que sejam entendidas, cultural-
mente, essas escolhas pautadas na novidade e no inusitado.

Tendo como referência A distinção (1975), de Bourdieu, concluí-
mos que nem a produção nem o consumo de produtos associados 
aos meios de comunicação de massa possuem apenas uma origem 
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social. Eles também classificam e posicionam hierarquicamente 
seus agentes, isto é, os chamados consumidores, escalonando-os 
socialmente. Diferencia o leitor de um livro de literatura do de li-
vros de autoajuda, e rechaça possíveis consumidores de revistas 
em quadrinhos, que fazem uso de papel-jornal. A aquisição, isto 
é, o consumo de mídia, é, dessa forma, motivo de diferenciação 
social, categorizando e discriminando os agentes sociais que atuam 
nesses meios, assim como seus textos, sejam imagéticos ou não.

Se entendermos que os textos e produtos midiáticos são 
extensões de nós mesmos, como afirmou McLuhan (2009), na 
tentativa de manter o equilíbrio, chega-se à constatação de que 
essas extensões se comportam como autoamputações, na ten-
tativa de acomodar alguma tensão física ou psicológica. Como 
no caso de Narciso, que não se reconhecendo na autoimagem 
refletida, entra em pânico, não entendendo que aquele espectro 
era, na realidade, uma extensão de si.

Qualquer invenção ou tecnologia é uma extensão ou auto-
amputação de nosso corpo, e essa extensão exige novas relações 
e equilíbrios entre os demais órgãos e extensões do corpo. 
Assim, não há meio de recusarmo-nos a ceder às novas relações 
sensórias ou ao ‘fechamento’ de sentidos provocado pela imagem 
da televisão. Mas o efeito do ingresso da imagem da televisão 
variará de cultura a cultura, dependente das relações sensórias 
existentes em cada cultura (MCLUHAN, 2009, p. 63).

Essa percepção equivocada de Narciso é, de certa maneira, 
vivenciada tanto por quem produz o texto quanto por quem o 
consome, como observado no grupo de professores pesquisado, 
e evoca outro interessante mito grego, o de Sísifo que, na tentativa 
de enganar a morte, foi condenado a rolar uma pedra até o cume 
de uma montanha. No entanto, sempre que a pedra estava pres-
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tes a chegar ao seu objetivo, rolava montanha abaixo e Sísifo tinha 
que voltar a executar o trabalho todo novamente e eternamente. 
Ora a culpa pela má qualidade dos textos e produção midiática é 
de quem consome, ora é de quem produz. E esta bivalência traz 
à tona a questão da dominação e legitimação de alguns meios. 
Quem terá que empurrar a pedra até o cume da montanha?

Como Sísifo, os professores confessaram que sentem uma 
contínua sensação de desatualização. Alguns afirmaram que “a 
sensação de não conseguirem ter acesso a tantas informações dis-
poníveis”, os faz sentir que “perderam o bonde”, isto é, sentem-se 
punidos por não terem tempo e nem tecnologia para acessarem 
tantas informações. Recorrer aos grupos das redes sociais acaba 
sendo uma fonte rápida de informações, aparentemente filtradas, 
quase que como um clipping, editadas por pessoas com afinida-
des e ligações afetivas, surgindo daí um dos principais focos de 
propagação de notícias falsas. A sensação de não pertencimento 
é reforçada a cada post, e o compartilhamento rápido de notícias 
os coloca de novo em evidência, sendo o celular, uma verdadeira 
extensão de cada pessoa, como se estivéssemos replicados e pre-
sentes em vários contextos. Assim, a notícia falsa, como a pedra 
de Sísifo, rola indefinidamente nas redes sociais, condenando 
todos a uma montanha russa comunicacional.

3 PONDERAÇÕES A RESPEITO DA FRAGMENTAÇÃO DA 
VERDADE NO AMBIENTE TECNOLÓGICO

O ser humano sempre se encontrou vulnerável, tanto para 
as verdades quanto para as mentiras. No entanto, não podemos 
afirmar que a maioria das mentiras entra na categoria de pós-
verdade, pois o termo foi cunhado, inicialmente, em 1992, em 
um ensaio para a revista The Nation.
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Esse termo ganhou evidência planetária com a publicação 
do artigo “Arte da mentira”, editado pela revista The Economist, 
em setembro de 2016. Naquele momento, as análises defen-
diam que a sociedade entraria na era da política da pós-verda-
de, sendo melhor crer em ilusões em vez de averiguar os fatos 
objetivos (HUBNER, 2016).

Desta maneira, a mentira não apareceu com a pós-verdade. 
As notícias falsas estão conectadas a uma já tradição cultural mi-
diática, bem como à escolha do recurso emotivo. O que ocorre 
com a democratização da internet, os celulares e a quantidade 
enorme de informações disponíveis, é que houve uma perda na 
competência de verificação do que é verdadeiro, das fontes pes-
quisadas e uma crise epistemológica. Assim, como constatado no 
grupo de professores pesquisado, mais de 76% deles acessaram 
informações e as compartilharam sem que houvesse uma preo-
cupação com a veracidade da notícia acessada.

A falta de preocupação na investigação do que é uma infor-
mação verdadeira, fez com que os professores se portassem como 
indivíduos que acreditam, independentemente de ser provável ou 
não, como um ato de fé e ligado à emoção, como já dito. É verdade 
que a internet proporcionou a democratização da informação, no 
entanto, o mesmo não ocorreu com a motivação das pessoas na 
busca pelo letramento informacional. Democratização e facilidade 
de acesso as informações não podem ser confundidos com a uni-
versalização da formação, já que informar é diferente de formar.

Dessa forma, é relevante destacar que o público que acessa 
as fake news é, da mesma maneira, um coautor da divulgação 
destas notícias equivocadas pois, por entender que as informa-
ções acessadas vão ao encontro das suas expectativas, posições 
ideológicas prévias, percepções políticas ou partidárias, confiam 
que tal informação é verdadeira e satisfazem-se com isso.
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Como afirmou Bauman (2005) em um contexto permeado 
pela comunicação fragmentada, o sujeito surge como o núcleo 
desse universo, pois, se o nosso “espírito do tempo” parece 
revisitar o mito desse personagem, Narciso, que, ao confundir 
(ou fundir) sua imagem no espelho d’água, embaraça a própria 
identidade através da não distinção eu/outro, e a individualidade 
do sujeito contemporâneo é, da mesma maneira, informada e 
composta pelas interpretações presumíveis desse mito. 

Assim, na possibilidade de o sujeito ter uma posição estabe-
lecida, contra ou a favor de alguma coisa ou mesmo de alguém, 
e, se a informação se alinhar com suas expectativas e emoções, 
acreditará ser apropriada e crível. Além dessa questão, caso se 
deseje averiguar ou debater sobre a veracidade do argumento, da 
informação, a fé e a emoção envolvidas em tal verdade, impede 
que não se adentre na importância de tentar falseá-la.

Nesta situação, uma pessoa que se sinta descontente pela 
negação e confronto da informação por um argumento contrá-
rio, poderá recusar a possibilidade de diálogo. Desta forma, os 
sujeitos só percebem, na maioria das vezes, o que ratifica o que 
querem ver, independentemente da veracidade das informações.

O que foi percebido no grupo de professores é que a partir 
do momento que se tem uma forte convicção política, todas as in-
formações que reforçavam as próprias crenças, fizeram com que 
o sujeito adotasse uma postura mais confortável, mesmo aquelas 
notícias falsas. Desta maneira, a internet vem tornando-se um 
lugar de grupos influenciadores, lugar este onde cada um elege 
o que deseja acessar, rejeitando toda aquela informação que não 
confirme seu viés de confirmação.

E esse viés de confirmação ganha força nas redes sociais. 
Quando destaca a função e importância dos meios de comuni-
cação, Habermas alerta para a relevância destes atuarem com 
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liberdade, não podendo sofrer pressões por poderes econômicos 
e políticos, o que, em tese, garantiria a multiplicidade impres-
cindível a um regime democrático, que absorveu as linguagens 
e formatações vindas das redes sociais e do ambiente virtual. 
No entanto, como percebido nas análises dos usos desses novos 
meios de comunicação pelos professores, existe uma inversão no 
processo, em que o direito de expressão acaba vindo antes do 
dever de averiguação do que se compartilha.

O que parece acontecer seria um desprezo por dados e ar-
gumentos que não corroboram determinada forma de pensar. 
No entanto, aqueles que rejeitam algumas informações na in-
ternet são também colocados na periferia social. Mesmo sendo 
o objetivo da rede mundial de se colocar com democrática e 
agregadora, por fomentar a democratização do conhecimento, a 
marginalização persiste sendo uma consequência transversal do 
saber recente, da mesma forma como ocorreu no século passa-
do. Situa-se à margem por se negar ao argumento contrário, ou 
mesmo revelador, e também por continuar, consequentemente, 
no mesmo estágio intelectual.

4 FAKE NEWS: A NOVA TORRE DE BABEL DOS BOATOS
Sabe-se que atualmente existe uma enorme facilidade para 

acessar dados e informações, assim como de compartilhamento, 
dadas as características da internet. Esse contexto, o da era di-
gital, influenciado pelo aparecimento das Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação (NTICs), estimulou o alastramento de 
informações e eventos sem que houvesse comprovação, o que 
hoje denominamos de boatos e fake news. Sabe-se também que 
as fake news tomaram de assalto o cenário informacional e são 
conhecidas como as informações compartilhadas sem averigua-
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ção sejam por perfis falsos ou até mesmo por “bots”, softwares 
que simulam ações humanas na internet — como um robô. Já 
os boatos, diferentemente, são antecedidos por fofocas e acham 
espaços na falta de conhecimento e omissão de uma fonte oficial 
ante um acontecimento de repercussão e duvidoso, constituindo, 
desta forma, num maior alastramento daquele assunto, tema, 
nas redes sociais, sites e até mesmo na imprensa tradicional.

5 DEMOCRACIA, LIBERDADE DE EXPRESSÃO E REDES 
SOCIAIS

Quando nos deparamos com temáticas relacionadas à liberda-
de de expressão, democracia em tempos tão fluidos, como disse 
Bauman, em seu livro Modernidade Líquida (2001), que “o indiví-
duo flui ao seu sabor e, ainda que podendo ser responsabilizado 
por suas ações e reações, é livre para questionar e refletir, reclamar 
e reivindicar”. Sabemos hoje que, em nenhuma plataforma antes, 
a liberdade de falar o que se acredita trouxe tanto impacto quanto 
nas redes sociais. É verdade que em plataformas em que existe uma 
editoria de conteúdo, como no caso dos sites de jornais, revistas ou 
mesmo em portais de notícias, na grande maioria das vezes alguém 
fará a triagem dos assuntos que chegarão ao grande público. No 
entanto, nas redes sociais, o que realmente tem valor é tão-somen-
te o anseio do usuário. E o que se vê acontecer, principalmente nas 
redes sociais, a partir do comportamento informacional dos pro-
fessores pesquisados, infelizmente, é que a internet não é usada 
como um amplo espaço de discussão pública.

Hall (1997) também afirma que as identidades moderadas 
estão sendo descentradas, isto é, deslocadas e fragmentadas, 
em grande parte pela mudança das estruturas das plataformas 
comunicacionais, que estão provocando uma importante transfor-
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mação na linguagem, independente da classe social das pessoas, 
ajudando no declínio de antigas identidades que permearam nossa 
sociedade por muitos anos. Também discute que o próprio proces-
so de identificação, por meio do qual nos projetamos em nossas 
identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e, conse-
quentemente, problemático, como visto nos professores, que na 
projeção esquecem de averiguar o que compartilhavam. Discute 
ainda a questão do homem pós-moderno, conceituando-o como 
não possuindo mais uma identidade fixa, essencial ou permanente, 
moldando-se a cada pós-verdade.

A Operação Laja Jato entrou para a história por várias razões, 
algumas ainda se fazem conhecer em suas duras consequências, 
daí o motivo de termos escolhido essa temática como fio condu-
tor da pesquisa. Nas discussões e posts, ideologias à parte, foi 
visto que esse cenário jogou o Brasil, e os professores pesquisa-
dos também, em uma contenda narrativa e comunicacional entre 
coxinhas e petralhas, que se aproxima, até hoje, bem mais a uma 
torcida organizada do que a um debate.

Dessa maneira, mesmo quando foram abordadas temáticas 
ou assuntos extremamente técnicos que não tem concordância 
nem mesmo dos especialistas da área, como por exemplo, alguns 
aspectos processuais da Operação Lava-Jato ou minúcias da área 
financeira sobre as pedaladas fiscais, quase todos os professores 
estavam prontos a opinar. O que também ficou claro foi que aque-
les professores, pouco afeitos pela política, como afirmaram 17 
deles, por muito tempo, de uma hora para outra se transforma-
ram em juízes, comentaristas políticos, economistas e jornalistas, 
dada a certeza com que comentavam as informações técnicas 
da Operação Lava-Jato, assim como os comentários feitos nos 
compartilhamentos, “esse juiz não sabe nada”, “se fosse eu nem 
deixaria falar nada” ou “sempre foi assim e não vai mudar”.
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O que se percebeu no comportamento da maioria dos pro-
fessores foi muito mais uma preocupação por ter razão, para 
confirmarem suas crenças e também por depreciar o opositor do 
que necessariamente pela informação, mesmo que essa posição 
fosse defendida. Sem nenhuma preocupação ou cuidado, profes-
sores com nível superior, com educação formal e aparentemente 
cultos, compartilharam os maiores absurdos acerca de qualquer 
político, juiz ou decisão que fosse, por mais inverídica que a in-
formação se mostrasse ser, somente pelo motivo de que o que 
tinham acessado estava em consonância com o seu desejo e 
crença, mesmo que se encontrasse em total desalinho com a ve-
racidade dos fatos. Ou, pelo menos, que se aproximasse de uma 
provável verdade. Além das outras surpresas da pesquisa, uma 
que chamou a atenção foi o dado de que somente 3 professores 
fizeram uso de dispositivos textuais enfraquecedores para posts 
que entendiam serem duvidosos ou contrários aos fatos.

Diante dessa realidade, um questionamento surge. Quais 
seriam os elementos que poderiam estimular esse comporta-
mento de desatenção, descuido e de irresponsabilidade com a 
divulgação ética dos acontecimentos? Mesmo sendo um grupo 
de profissionais da educação?

Inicialmente, fica bastante claro que, mesmo sendo um pro-
fessor, esconder-se por trás de um avatar inibe o choque direto 
e, desta forma, instiga o acesso e compartilhamento impensado 
de conteúdos nas redes sociais on-line. Outra explicação é que, 
como dito e sabido por alguns professores, quem compartilha no-
tícias falsas, raramente será convocado a apresentar explicações 
de seu ato. Durante as conversas, ficou evidente que qualquer 
argumento mais incisivo de outra pessoa que exponha outras 
informações ou então queira tirar a limpo a informação duvidosa 
ou falsa, poderá ser facilmente ignorado, como no caso de um 
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compartilhamento no grupo de Whatsapp deles por um dos 
professores, que postou a suposta carta da atriz Marieta Severo 
falando dos erros de português do Lula. Os dois únicos professo-
res que se opuseram ao post foram tratados como vendidos ou 
desinformados, por mais paradoxal que possa ser, já que se soube 
que ela nunca escreveu tal carta. Caso não resolva o ataque, o 
comentário contrário poderá ser deletado. 

Uma terceira explicação é que, nas redes sociais, bem mais 
fácil do que no mundo real dos relacionamentos, pode-se impedir 
o “opositor” de acessar postagens futuras ou no extremo – poder 
supremo – quem se sentir contraposto poderá, simplesmente, 
bloquear os inconvenientes argumentos contrários, como confes-
saram 18 professores já terem bloqueado ou deixado de seguir al-
guém que julgaram estar “sendo inconvenientes” e “agressivos”, 
somente pelo motivo de não concordarem com suas crenças.

Adicionalmente, a arquitetura da rede propicia o comparti-
lhamento irrefletido por causa do reforço dos estímulos. Quanto 
mais alguém curte e compartilha os posts dos amigos e recebe 
tratamento idêntico na mesma medida, mais o algoritmo se 
empenha em aproximar uns dos outros. Esta é a forma mais se-
gura de garantir que um usuário ficará o maior tempo possível 
conectado, interagindo dentro dos limites da rede (da bolha, na 
verdade) onde ele se encontra.

Ficou evidente que é a partir de preferências dos usuários, 
combinadas a códigos algorítmicos pouco conhecidos à maioria 
das pessoas, que as questões referentes à democracia se deparam 
com suas mais fortes barreiras para solidificação na grande arena 
comunicacional que deveria ser a internet. O que se viu foi que os 
professores pesquisados têm como seu esforço maior, na maioria 
das vezes, quase sempre, robustecer seus próprios argumentos, 
sem nenhum esforço no intuito de incluir os argumentos aparen-
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temente contrários, usando todas as alternativas disponíveis para 
impedir que a bolha algorítmica que estão inseridos seja furada. 

No entanto, quando isso ocorre, depara-se com agressões 
pessoais, informações equivocadas ou descontextualizadas, au-
dácia, escárnio e todo tipo de manipulação linguística. Dentro 
desse contexto, quase não houve um diálogo de qualidade, tanto 
nas conversas quanto nas análises dos posts. A maioria dos ar-
gumentos contrários eram interrompidos com risos, talvez dada 
a extrema polarização política em que o brasileiro se encontra. 
Assim como nas redes sociais, o debate presencial foi tão fraco 
quanto, com a diferença de não ser possível ali, excluir alguém, 
e repleto de argumentos falsos reforçadores como o de que a 
ONU teria entrado na defesa do Lula ou que o caseiro do sítio 
de Atibaia tinha revelado o conteúdo do cofre de Lula, sem que 
nenhum dos professores soubesse dizer a fonte onde acessaram 
essas informações, vindas, na realidade do Facebook e dos gru-
pos de Whatsapp. Vale ressaltar que 4 professores se posiciona-
ram contrários aos argumentos falsos, sem no entanto, saberem 
defender seu posicionamento.

As fake news, ou boatos, há que se destacar, também usu-
fruem da sua lógica própria na semântica dos algoritmos, valen-
do-se da bolha informacional em que está inserida determinada 
pessoa. Como já se sabe, inúmeros robôs, os bots, gerenciando 
perfis falsos são planejados para fazerem uma varredura nas 
redes sociais na procura de internautas que usam determinadas 
hashtags, para assim, agrupar perfis e pessoas com ideologias 
parecidas. Assim que encontrados, os bots completam o objetivo 
de suas programações, enviando mensagens falsas sobre uma 
temática cara ao internauta que, logo em seguida, passa a com-
partilhar essas informações com seus amigos.
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6 METODOLOGIA

Diante dos vários episódios de viralização de fake news sobre 
política brasileira, especialmente no contexto da Operação Lava 
Jato, em que aconteceu uma crescente demanda por contínuas 
atualizações, por parte da população, sobre os acontecimentos 
políticos, este artigo analisou, no período de maio a julho de 2018, 
a dinâmica de compartilhamento desses boatos e fake news, que 
originaram de fontes sensacionalistas e viralizaram no Whatsapp, 
Facebook ou no Twitter.

Pelo uso de matérias sobre as operações da Lava-Jato e aná-
lise dos compartilhamentos feitos pelos professores pesquisados, 
identificou-se um grande percentual de compartilhamentos so-
bre notícias políticas, principalmente nos grupos de Whatsapp.

Com o intuito de obter uma análise do conteúdo comparti-
lhado e da correlação entre a postagem do boato em uma rede 
social e sua disseminação, em um pequeno espaço de tempo, 
foram coletadas, e analisadas, 63 postagens dos 20 professores 
participantes da pesquisa. A ideia inicial, então, foi compreender 
a dinâmica de propagação do boato ou fake news, de um grupo, 
ou pessoa, para outro grupo de uma rede social, identificando 
os principais comportamentos dos professores pesquisados nas 
cascatas informacionais nessas redes sociais.

Foram selecionadas duas categorias para avaliar o conteúdo 
dos compartilhamentos dos professores envolvidos no ciclo de 
compartilhamento da notícia nas redes sociais: aqueles que fi-
zeram uso de dispositivos textuais enfraquecedores , ou seja, ao 
compartilhar a informação, o professor fez também uma explica-
ção ou questionamento no post para suavizar ou tentar esvaziar a 
disseminação do boato, e os fortalecedores, em que o professor 
usou a postagem para robustecer a versão original recebida e dar 



... 28 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

prosseguimento ao boato ou fake news, sem examiná-lo ou fazer 
contribuições. As postagens dos professores escolhidos, da rede 
municipal de Goiânia e Senador Canedo, foram analisadas entre 
os dias 21 e 26 de maio e 21 e 26 de junho, dias que se sucederam 
à prisão do ex-presidente Lula.

Reule (2008) mostra que são os dispositivos textuais, melhor 
dizendo, os comentários dos participantes dos grupos, que for-
talecerão ou enfraquecer a propagação de uma notícia falsa ou 
boato como falsa informação. A autora afirma que os dispositivos 
textuais fortalecedores são os acréscimos linguísticos que robus-
tecem e dão confiabilidade ao boato. Já os dispositivos linguísticos 
enfraquecedores seriam então os comentários em que o com-
ponente do grupo, no caso os das redes sociais, desacreditam a 
informação, induzindo os outros componentes a desacreditarem 
na notícia ou boato.

A partir das postagens e das respostas dadas pelos professores 
pode-se dizer que os sujeitos queriam escutar ou ler a informação 
que ratifique a sua crença, sua tese, e não o que fundamentalmente 
confirmava a factualidade, ficando claro, assim, uma subjetividade 
da veracidade, e um afastamento da verdade incondicional.

7 ANÁLISES

O que se constatou daí foi que o problema não residia na cren-
ça de cada professor, na sua individualidade e na multiplicidade das 
verdades, mas sim, na possibilidade de prejuízo para outros sujei-
tos, que poderiam ser ou se tornar vítimas das notícias falsas. Viu-se 
também que a maioria dos professores não possui uma percepção 
de política como algo importante e essencial para a sociedade, mas 
sim de interesses subjetivos que ganham mais relevância a tudo que 
vá de encontro a esta realidade. Por isso, a construção da verdade, 
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mesmo não sendo algo novo, seria bem adequada e apropriada 
às práticas comunicacionais culturais atuais, em que a tecnologia, 
propriamente dita, perde sua neutralidade no momento que é 
usada, ficando claro que não era o canal usado que determinava o 
teor dos posts, e sim as emoções e as crenças de cada professor no 
momento de acessar e compartilhar informações.

Um engano, quando se pensa em compartilhamento de boa-
tos e notícias falsas, é imaginar que as fake news afetam, mais 
facilmente, contextos menos cultos. Como ficou comprovado no 
grupo de professores, a ignorância em relação à realidade factual 
surge em qualquer lugar e contexto. Um dos boatos fortalecedo-
res compartilhados, por 15 professores no Whatsapp, foi a notícia 
falsa, retirada do site “O Antagonista”, de que o Antônio Palocci 
não conseguiria fechar acordo de delação premiada porque não 
tinha nada contra Lula para apresentar e, recentemente, a de-
lação foi fechada. Além do compartilhamento da notícia, foram 
acrescentadas expressões como “vendido”, “cafajeste”, “ladrão”, 
“petista do inferno”, entre outras que tinham o intuito claro de 
dar mais credibilidade para o compartilhamento.

Observou-se que, em se tratando de um boato sobre política, 
desmenti-la pode ser entendido como um argumento menor e 
mais sem credibilidade, do que a eficácia que o boato ganhou no 
seu compartilhamento.

Dentro desse contexto das notícias falsas, o que tem rele-
vância, desta maneira, é a imagem pública, o destaque da pes-
soa que exerce o poder que é mais decisivo do que a imagem de 
quem recebe ou acessa a informação. O fato de serem professo-
res, mesmo que seja uma categoria desvalorizada pelas políticas 
públicas, exercia um certo status nos grupos que participavam, 
pelo fato de serem vistos como mestres. As postagens, assim, 
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ganhavam força nos grupos das redes sociais que participavam, 
como mensagens de apoio ao post dizendo “... se é você que 
está falando então tá fechado ...”.

Assim, não é a autossatisfação proposital a chama que movia 
os professores, como desejam acreditar algumas análises. Na rea-
lidade, são desejos intrincados de receptividade e reconhecimento 
no ambiente que transitam, muito ligado a concorrência e domi-
nação que estão dispostos no tabuleiro comunicacional. E desse 
modo, o reconhecimento e valorização, dentro desses contextos, 
o que buscaram ao compartilharem algo que se acreditava inédito, 
diferente, e, por isso, lhes dava certa valorização que, em virtude 
do desgaste que a categoria vem passando, funcionava quase como 
uma compensação, de influenciador, já que como professores esta-
vam conseguindo poucos resultados em sala de aula.

Há, portanto, um cárcere subjetivo que inflige temor e aflição, 
pois, percebe-se que existe certa semelhança entre a vida que 
estão levando, salas de aula, com a das pessoas encarceradas. 
Os professores, responsáveis pelo acesso e compartilhamento de 
algumas notícias falsas, buscavam utilizar as redes sociais para 
abrandar as angústias e a sensação de nada poderem fazer, por 
meio de uma satisfação vinda da sensação de pertencimento, 
democracia e de poderem falar o que acreditavam ser verdade, 
uma catarse comunicacional. Exatamente por essa razão que não 
refletem e nem tampouco filtram as informações acessadas e as 
possíveis implicações, pois, como já dito, esse comportamento 
está associado mais às emoções do que à razão.

Outro comportamento percebido com as postagens, nesse 
grupo de professores, é o de ataque aos que se acreditava estarem 
usufruindo “... do nosso dinheiro, dos impostos que pagamos”. A fe-
licidade por terem, aparentemente em primeira mão, a notícia de 
que políticos estavam sofrendo nas cadeias trouxe um certo alívio 
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para alguns professores, evidenciado pelos acréscimos nos posts 
de expressões como “vai mofar na cadeia” e “vai sentir na pele 
agora”. Ser corrupto não era o que mais incomodava os professores 
em seus compartilhamentos, mas a felicidade e prosperidade dos 
políticos. Os acessos e compartilhamentos tinham também essa 
intencionalidade, mesmo que inconscientemente ou guiados pelos 
filtros bolha, como afirmou o jornalista Eli Pariser, em seu livro The 
Filter Bubble, traduzido para o português como O Filtro Invisível – o 
Que a Internet está Escondendo de Você, afirmando que o conteú-
do que vemos nos serviços disponíveis na web, como os resultados 
de buscas, feed de redes sociais, a primeira página de determinado 
site, são cada vez mais personalizados, de acordo com os nossos 
hábitos de uso das ferramentas.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos então dizer que quatro grandes motivos foram 
identificados no comportamento dos professores pesquisados 
para tanto acessarem e compartilharem notícias falsas e boatos.

O primeiro seria que mesmo aqueles que possuem algum 
conhecimento sobre a temática ou assunto têm uma predisposi-
ção para acreditarem em notícias falsas, como ficou comprovado 
com a notícia da suposta carta da atriz Marieta Severo sobre os 
erros de português do Lula. Mesmo os que já sabiam da possi-
bilidade de não ser verdadeira aquela informação, repetiam 
e compartilhavam o teor, fiados no destaque do nome de uma 
atriz conhecida e na certeza de que o Lula realmente fala errado. 
Outra explicação viria da psicologia, que afirma que nós temos a 
tendência de acreditarmos em quase tudo que lemos e ouvimos 
inicialmente, para somente depois, de algum empenho analítico 
e cognitivo, é que passamos a ponderar alguma probabilidade de 
que a notícia seja falsa ou não, se não passa de um boato.
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Além dessas duas explicações, podemos dizer também que se 
a notícia estiver próxima da verdade, do factual, possuem grande 
chance de serem acessadas e compartilhadas, como observado 
no mesmo caso da carta da atriz Marieta Severo. Um dos profes-
sores, confundindo a atriz, disse que a carta era de outra atriz, 
Fernanda Montenegro, e os outros professores, participantes do 
grupo do Whatsapp, não perceberam a troca do nome.

Por último, percebeu-se que estratégias para promoverem a 
identificação de possíveis equívocos ou erros mostraram-se, de 
certa forma, inocentes e sem resultados. Falar pausadamente ou 
realçar expressões com entonações ou, no caso de notícias escri-
tas, marcar palavras em negrito ou em outras cores não adiantou 
e, em alguns casos, fez com que o boato ou a notícia falsa fosse 
lida e repassada mais facilmente, pelo fato de alguma maneira, 
paradoxalmente, terem sido capturadas pelas marcações que 
deveriam alertá-las.

A única estratégia que trouxe, aparentemente, algum resul-
tado nesse grupo de professores, foi ajudá-los a atuarem como 
investigadores, checadores de fontes, dados, sites e informações 
acessadas, isto é, mostrando a relevância do letramento informa-
cional no contexto em que estamos inseridos.

Por fim, o que se conclui de mais relevante é investir no le-
tramento e competência informacional, isto é, em educação para 
ensinar a distinguir com mais nitidez as informações falsas, os 
boatos que rodeiam a internet, e em especial as redes sociais. 
Universidades e outros centros educacionais carecem trazerem 
para suas cercanias a responsabilidade de debaterem essa temá-
tica com seus alunos. Alguns movimentos já aparecem no Brasil 
para ajudar a sociedade nessa empreitada contra as fake news e 
suas consequências, como pode ser verificado nos sites Aos Fatos 
(aosfatos.org) e (boatos,org), que desenvolvem um trabalho acu-
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rado de investigação, no entanto, pouco acessados, inclusive por 
professores e pessoas pretensamente informadas.

Sabe-se que nunca se debateu e analisou, com tanta urgên-
cia, as responsabilidades de uso da internet e do impacto das 
redes sociais nas decisões políticas. Também nunca se exigiu 
tanto para que se cheque as fontes, as informações antes de 
compartilhá-las. Fato é que alguns Tribunais de Justiça têm dado 
sentenças de condenações para quem compartilha notícias fal-
sas, dada a urgência e perigo desse tipo de comportamento, que 
coloca em risco até a saúde das pessoas com notícias falsas sobre 
a ineficiência das vacinas, por exemplo.

Dessa maneira, fica claro que uma transformação de com-
portamento será imprescindível de agora em diante. O interes-
sante, e até paradoxal, é que um dos melhores caminhos, e mais 
seguro, para nos esquivarmos das fake news e de seus efeitos 
cruéis: alfabetização digital, media literacy, ou em outras pa-
lavras, o letramento informacional, mesmo que esta solução e 
conclusão não seja tão incomum.

Temos a convicção de é quase sempre pela mediação da 
educação e da atitude responsável no uso da tecnologia é que 
conseguiremos achar estratégias mais eficientes. É verdade que 
estamos diante de um caminho difuso, delongado e que exige 
elucidação constante e empenho da sociedade em rejeitar boatos 
e notícias falsas, instigando a investigação por fontes alternativas 
e confiáveis de informação.

Assim, sobra para a massa consumidora a tarefa de em-
purrar a pedra até o cume, como Sísifo, neste momento social 
em que estamos inseridos. A consciência de que as extensões 
midiáticas nem sempre nos espelham pode ser o passo inicial 
para um comportamento comunicacional mais polifônico e ver-
dadeiramente democrático.
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RESUMO

Tem por objetivo identificar os elementos importantes para o 
desenvolvimento da competência informacional do bibliotecário 
jurídico. Para tanto conceituou-se a temática por meio de pes-
quisa bibliográfica exploratória com base no site Infolegis. A aná-
lise mostrou que o bibliotecário jurídico necessita de formação 
acadêmica multidisciplinar e com foco na gestão da informação. 
Ainda se constatou a importância do papel do bibliotecário no 
desenvolvimento de habilidades de pesquisa dos estudantes de 
direito, advogados e demais profissionais desta área, atuando 
assim como agente educacional de transformação da sociedade.

Palavras-chave: Competência informacional. Competência 
informacional do bibliotecário jurídico. Bibliotecário jurídico. 
Infolegis.
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ABSTRACT

This study aimed to identify the main elements for the deve-
lopment of informational competence of the juridical librarian. 
For this, the thematic conceptualized by means of exploratory 
bibliographical research on the Infolegis site. The analysis revea-
led that the juridical librarian requires multidisciplinary acade-
mic training, with focus on information management. It was still 
verified the importance of the librarian in the development of 
research skills of law students, lawyers and others professionals 
from the area, acting, in this way, as educational agents of trans-
formation of the society.

Keywords: Informational competence. Informational compe-
tence of the juridical librarian. Juridical librarian. Infolegis.

1 INTRODUÇÃO

Os avanços da tecnologia da informação e comunicação trou-
xeram grandes transformações a sociedade, como acesso veloz à 
informação e em grande quantidade. Neste cenário, é necessário 
que os indivíduos tenham habilidades e competências para bus-
carem e usarem às informações disponíveis. Dudziak (2007, p.93) 
afirma que, “a construção da competência nunca termina, pois é 
um processo dinâmico de auto-renovação e transformação pes-
soal proporcionado pelo aprender a aprender e pelo aprendizado 
ao longo da vida”. Logo, a competência pode ser considerada 
como conjunto de habilidades que permite o indivíduo agir em 
situações específicas, isto é, quando transforma seus conheci-
mentos em ação desenvolvendo suas habilidades em localizar, 
avaliar e usar a informação de forma efetiva.
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Neste contexto, a atuação do bibliotecário é primordial, pois 
este profissional ao longo de sua formação, desenvolvem habi-
lidades e competências para lidar com a informação e atuar em 
diversas áreas, como a jurídica.

Em decorrência da especificidade da área do direito, os biblio-
tecários jurídicos têm a necessidade de conhecerem profunda-
mente informações jurídicas, para possibilitarem de forma eficaz 
o armazenamento, acesso e uso adequado destas informações, 
mantendo-se constantemente atualizado por meio da educação 
continuada e atualização profissional.

Tendo em vista o cenário apresentado, o problema desta 
pesquisa é: quais são os elementos importantes para o desenvol-
vimento da competência informacional do bibliotecário jurídico?

Portanto, a presente pesquisa possui como objetivo analisar 
quais são os elementos importantes para o desenvolvimento da 
competência informacional do bibliotecário jurídico.

Para os objetivos específicos, pretende-se: identificar os te-
mas dos trabalhos nessa área por meio do da base Infolegis que 
se dedica a reunir referências bibliográficas dos trabalhos sobre 
informação jurídica no Brasil; discutir o papel do bibliotecário 
jurídico; dificuldades e ações para o desenvolvimento de suas 
competências informacionais.

Consideram-se que os elementos relevantes para o desen-
volvimento da competência informacional do bibliotecário pau-
tam-se na formação acadêmica do profissional, da informação 
com foco em suas habilidades e competências, nas grandes 
mudanças possibilitadas pelas TICs, na variedade de recursos 
informacionais e formas de disseminação da informação e com-
partilhamento do conhecimento.
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Acredita-se que a pesquisa possibilitará a compreensão de 
atuação do profissional na área jurídica e os elementos relevantes 
que contribuem para o desenvolvimento de suas competências.

2 METODOLOGIA

A natureza da pesquisa é básica. Quanto a forma de abordagem 
a pesquisa é qualitativa e partindo dos seus objetivos exploratória. 
As pesquisas exploratórias, na concepção de Gil (1999, p.43), “[...] 
têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 
conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas mais 
precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”.

No que se refere aos procedimentos técnicos, a pesquisa é 
bibliográfica, pois no entendimento de Gil (1999, p.65).

a principal vantagem da pesquisa bibliográfica resi-
de no fato de permitir ao investigador a cobertura 
de uma gama de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente. Par-
te dos estudos exploratórios podem ser definidos 
como pesquisas bibliográficas, assim como certo 
número de pesquisas desenvolvidas a partir da téc-
nica de análise de conteúdo.

2.1 PROCESSO DE COLETA DE DADOS

Para responder ao problema de pesquisa, foram buscadas 
informações no site Infolegis. O site Infolegis reúne “[…] dados 
e informações que facilitem o trabalho do bibliotecário jurídico 
brasileiro [...]”. Presta-se, portanto a agregar e difundir “[…] as 
referências bibliográficas de trabalhos escritos por bibliotecários 
jurídicos brasileiros, formando, assim, uma bibliografia especiali-
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zada sobre o assunto (INFOLEGIS, 2018)”. As informações nesta 
base estão atualizadas até julho de 2017. 

O processo de seleção e busca ocorreu no menu em ordem 
alfabética. As palavras utilizadas foram: “competência informacio-
nal” e “necessidade de informação”. 

Referente ao tema competência informacional, o site apresen-
tou o total de 9 referências, mas só foram localizados na internet 
4 trabalhos completos. Relacionado ao tema necessidade de infor-
mação, apresentou o total de 6 referências, sendo que todas as 
bibliografias foram localizadas. Somam-se, portanto, total de 10 
trabalhos selecionados para compor o corpus de texto. O período 
de coleta e organização dos dados ocorreu de abril a maio de 2018.

2.2 PROCESSO DE ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

A análise e interpretação dos dados foram realizadas em maio 
e junho de 2018. Para realizar a análise dos trabalhos seleciona-
dos, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo. A respeito desse 
assunto Triviños (1987, p.161) afirma que a análise de conteúdo é 
composta de três etapas básicas: pré-análise, descrição analítica 
e interpretação inferencial. Na pesquisa essas etapas foram reali-
zadas da seguinte forma:

A) PRÉ-ANÁLISE

Primeiramente foi escolhido para a pesquisa o site Info-
legis e realizada uma leitura técnica do universo de trabalhos 
encontrados no mesmo, referentes aos temas competência 
informacional e necessidade de informação. Após, realizou-se 
uma pré-seleção dos trabalhos que formaram o corpus de texto 
a ser analisado na pesquisa.
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B) DESCRIÇÃO ANALÍTICA

Nessa etapa realizou-se a leitura analítica dos trabalhos se-
lecionados com o intuito de identificar os elementos relevantes 
para o desenvolvimento da competência informacional do biblio-
tecário jurídico, denominados categorias de análise. As categorias 
de análise definidas se referem aos elementos importantes, ao 
papel do bibliotecário jurídico e aos benefícios e as dificuldades 
no desenvolvimento da competência informacional do profissio-
nal da informação da área jurídica. 

C) INTERPRETAÇÃO REFERENCIAL

Na última etapa, foi realizada uma interpretação referencial 
dos dados coletados acerca das categorias de análise definidas na 
descrição analítica, com vistas à literatura revista.

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Seguem os dados obtidos conforme objetivos específicos.

3.1 TEMAS DOS TRABALHOS IDENTIFICADOS

Dos trabalhos recuperados, somam-se o total de 4 referentes 
ao tema competência informacional e 6 quanto ao tema necessi-
dade da informação, conforme quadro abaixo. 
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Quadro 1: Tema Competência informacional

Tema - Competência 
informacional Autores Suporte Ano

Competência informacional no 
ambiente de trabalho: estudo de 
caso da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais

Cristina Moreira 
de Lacerda Alves 
e Bernadete 
Santos Campello

Artigo 2012

Mapeamento das competências 
gerenciais necessárias aos 
gerentes das unidades de 
informação dos tribunais 
superiores do Poder Judiciário 
brasileiro.

Larissa Amorim 
Catunda Sampaio Dissertação 2010

Competência informacional 
jurídica e as habilidades em 
pesquisa

Antonio Edilberto 
Costa Santiago Dissertação 2012

Habilidades em pesquisa jurídica 
de operadores do direito

Antonio Edilberto 
Costa Santiago 
e Maria Isabel 
de Jesus Sousa 
Barreira

Enancib 2013

Fonte: elaborado pela autora
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Quadro 2: Tema Necessidade de informação

Tema – Necessidade de 
informação Autores Suporte Ano

Necessidades informacionais e 
comportamento de busca da infor-
mação dos vereadores da Câmara 
Municipal de João Pessoa

Dirlene Santos 
Barros, Roberto 
Natal Silva Saorim 
e Francisca Arruda 
Ramalho

Artigo 2008

As necessidades informacionais 
dos bacharéis em Direito na defesa 
das pessoas com necessidades 
especiais

Aline Droppé Bravo Dissertação 2009

Necessidades informacionais 
dos bibliotecários jurídicos dos 
tribunais do Rio Grande do Sul

Luana Samá Costa Monografia 2013

Identificação das necessidades de 
informação no Tribunal Superior 
do Trabalho sob a ótica da gestão 
da informação

Cléria Elvina Costa 
Moreira Dissertação 2014

Análise da busca, uso e avaliação 
dos serviços da biblioteca pelos 
assessores de ministros do Supre-
mo Tribunal Federal em relação as 
suas necessidades de informação 
jurídica

Lucylene Valério 
Rocha Dissertação 2011

Os assessores de ministros do 
Supremo Tribunal Federal e suas 
necessidades de informação 
jurídica: análise sobre os 
comportamentos de busca, 
uso e avaliação dos serviços da 
biblioteca

Lucylene Valério 
Rocha Artigo 2015

Fonte: elaborado pela autora

Como pode-se observar, nesta temática existem mais dis-
sertações produzidas. A data mais atual foi produzida em 2015. 
Basicamente existe uma produção por ano. Estas observações 
nos levam a pensar a falta de produção na temática, mesmo so-
mente sendo utilizada a base de dados Infolegis. Esta dedica-se a 
reunir referências bibliográficas dos trabalhos sobre informações 

https://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/50679/2014_moreira_cleria_identif_necess_info_tst_senha.pdf?sequence=5
https://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/50679/2014_moreira_cleria_identif_necess_info_tst_senha.pdf?sequence=5
https://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/50679/2014_moreira_cleria_identif_necess_info_tst_senha.pdf?sequence=5
https://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/50679/2014_moreira_cleria_identif_necess_info_tst_senha.pdf?sequence=5
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jurídicas publicadas no Brasil e auxiliar bibliotecários jurídicos es-
trangeiros a encontrarem informação jurídica brasileira.

3.2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL

O surgimento da competência informacional ocorreu junto 
ao desenvolvimento da sociedade da informação. Segundo a ALA 
(1989, apud VITORINO; PIANTOLA, 2009, p. 134): 

para ser competente em informação, uma pessoa 
deve ser capaz de reconhecer quando a informação 
é necessária e ter a habilidade para localizar, avaliar 
e usar efetivamente a informação. [...] Pessoas com-
petentes informacionais são aquelas que aprende-
ram a aprender.

Em consonância com isto, Coelho (2008, p.240) afirma que a 
competência informacional “[…] é um atributo necessário a todos 
que precisam ser educados nesse sentido, a fim de que tenham 
oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal”. A 
competência informacional, na concepção de Dudziak (2003, p. 
28), refere-se ao “[...] processo contínuo de internalização de 
fundamentos conceituais, atitudinais e de habilidades necessário 
à compreensão e interação permanente com o universo informa-
cional e sua dinâmica, de modo a proporcionar um aprendizado 
ao longo da vida”. No entendimento de Coelho (2008, p.41),

competência informacional não se refere apenas 
a saber usar um software ou uma fonte particular 
de informação, mas antes é relacionada à formação 
de pessoas capazes de, com espírito crítico, utilizar 
técnicas e aplicá-las nas necessidades de informa-
ção em qualquer ambiente. Inclui aprendizado ao 
longo da vida e habilidade para atuar efetivamente 
na sociedade da informação.
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A pesquisa de Alves e Campello, do ano 2012, localizada no 
site Infolegis e intitulada “Competência informacional no ambien-
te de trabalho: estudo de caso da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais” tratou da importância dos estudos referente à competên-
cia informacional no contexto laboral, pois a maioria dos estudos 
acerca da competência informacional traz a temática para a área 
educacional (ALVES; CAMPELLO, 2012), todavia, existe também,

[…] alto potencial investigativo no ambiente do 
trabalho, onde, a exemplo da área educacional, 
também se desdobra em vários aspectos que neces-
sitam ser mais bem entendidos e podem fornecer 
insumos para melhor compreensão deste ambiente 
e contribuir para o uso efetivo do aparato infor-
macional tão amplamente disponibilizado (ALVES; 
CAMPELLO, 2012, p. 48).

Deste modo, é essencial que a competência informacional 
seja estudada nas diversas áreas de exercício profissional do bi-
bliotecário, sendo a área jurídica um dos campos de atuação do 
mesmo. Considerando-se a especificidade da área do Direito, a 
competência informacional do bibliotecário jurídico precisa estar 
em consonância com as atividades exercidas pelo mesmo, pois 
dependendo da realidade institucional e de suas funções em 
seu local de trabalho, serão necessários diferenciais em seus co-
nhecimentos, habilidades e atitudes. Para tal, é importante que 
o bibliotecário tenha conhecimento abrangente da informação 
jurídica e das respectivas fontes de informação, compreendendo 
assim de forma satisfatória: Legislação, Doutrina e Jurisprudência.

3.3 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL DO BIBLIOTECÁRIO JURÍDICO

O bibliotecário para ser tornar competente em informação, 
precisa “[…] buscar uma educação continuada, visando o aprimo-
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ramento de suas habilidades. Esse entendimento reforça a ideia 
de que este profissional precisa desenvolver a competência infor-
macional” (ORELO; CUNHA, 2013, p. 28).

Ainda, na perspectiva destes autores,

[…] o bibliotecário, deve ter além de conhecimen-
tos de processamento técnico e de mediação da 
informação, um perfil dinâmico, com domínio das 
tecnologias, habilidades de gestão da informação 
e preocupar-se com a educação continuada, o 
que remete à competência informacional (ORELO; 
CUNHA, 2013, p.30).

Apropriadamente Dudziak (2007, p.95-96), apresenta a 
importância do bibliotecário na competência informacional em 
duas vertentes:

como mediador pedagógico, o bibliotecário torna-se 
educador: organiza programas de competência infor-
macional em conjunto com professores e gestores, 
ministra aulas em diversos espaços, executa projetos 
informacionais com foco na educação voltada para 
a competência em informação (information literacy 
education), observa a importância do acolhimento e 
do aprendizado significativo, aprimora seus conheci-
mentos educacionais e pedagógicos […]
como agente educacional de transformação, o 
bibliotecário assume para si, além do papel de 
educador, renovação de sua própria competência 
informacional, adotando e disseminando práticas 
transformadoras na comunidade: pratica o aprender 
a aprender, difunde e populariza a ciência, explica as 
implicações da tecnologia, discute a realidade social 
e política, alerta para a responsabilidade social e 
ambiental. É, antes de tudo, sua atuação como líder 
e cidadão que se sobressai. Como consequência, o 
nível de abstração e complexidade de seu trabalho 
também aumenta.
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Considerando a especificidade do Direito, para a atuação do 
bibliotecário nesta área serão solicitados conhecimentos, habili-
dades e perfis específicos para sua prática profissional condizen-
tes com a particularidade da informação jurídica, revelando seu 
papel de gestor educacional de transformação e consequente-
mente melhorando sua competência informacional.

O propósito da atuação do bibliotecário jurídico é possibilitar 
o acesso à informação jurídica de forma eficiente e eficaz. Para 
tal, é importante que já nas formações acadêmicas dos biblio-
tecários, os universitários e futuros egressos, sejam capazes de 
dominar conhecimentos no tocante a área jurídica. Dada à abun-
dância de conceitos, terminologias, perspectivas e singularidades 
da informação jurídica, é fundamental que o bibliotecário esteja 
habilitado no domínio dos conhecimentos específicos de sua área 
e que também tenha conhecimento aprofundado do Direito.

3.3.1 COMPETÊNCIAS GERENCIAIS DO BIBLIOTECÁRIO JURÍDICO

As competências gerenciais referem-se a competência pro-
fissional, pois para exercer as atividades de gerência de uma 
unidade de informação jurídica é importante que o bibliotecário 
possua, “[…] um conhecimento mais amplo e multidisciplinar, que 
auxilie no planejamento, na organização, na direção e no controle 
dos recursos necessários” (SAMPAIO, 2010, p. 26). 

Dessa forma é essencial que a unidade de informação tenha 
acesso aos “[…] recursos humanos, informativos, financeiros, ma-
teriais e computacionais […] elementos fundamentais que auxiliam 
o alcance dos objetivos organizacionais” (SAMPAIO, 2010, p. 44).

Sendo assim, dada à especificidade de uma biblioteca jurí-
dica, é necessário que o bibliotecário desta unidade, possua um 
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que possibili-



ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 47 ...

tem a entrega de produtos e serviços de informação condizentes 
com as necessidades informacionais de seus usuários. 

Deste modo, na biblioteca jurídica, é importante que os biblio-
tecários em cargos de gerência, consigam “[…] ampliar seus conhe-
cimentos na área gerencial [...]” e que as unidades de informação 
jurídica tenham “[…] uma maior autonomia […] na estrutura orga-
nizacional da instituição mantenedora” (SAMPAIO, 2010, p. 44).

A pesquisa de Sampaio, do ano 2010, localizada no site In-
folegis e intitulada “Mapeamento das competências gerenciais 
necessárias aos gerentes das unidades de informação dos tri-
bunais superiores do Poder Judiciário brasileiro”, tratou de uma 
atuação profissional, muito especializada, sendo que para tal, é 
fundamental o bibliotecário possua:

[…] conhecimentos multidisciplinares e especializa-
dos […] de assuntos básicos relacionados ao contex-
to sistêmico e complexo no qual essas organizações 
estão inseridas. As características principais que 
definem a tipologia da UI, as suas funções básicas, 
o tipo de informação objeto de trabalho, as necessi-
dades dos usuários que utilizam os produtos/servi-
ços, as principais teorias administrativas que podem 
ser utilizadas para o planejamento e para a gestão, 
as funções básicas componentes do processo ad-
ministrativo e os principais recursos que devem ser 
gerenciados […] temas de destaque no processo de 
mapeamento das competências gerenciais necessá-
rias aos gerentes de UIs (SAMPAIO, 2010, p. 45).

Uma das ações importantes para o desenvolvimento da 
competência informacional do bibliotecário de unidade de in-
formação jurídica trata-se dos papéis de liderança e suas devidas 
competências estarem bem definidos, entretanto existem poucas 
pesquisas em relação a esta temática. É indispensável que sejam 
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realizadas pesquisas com foco na gestão das unidades de infor-
mação, pois possibilitam que os bibliotecários jurídicos obtenham 
melhorias em sua atuação profissional.

3.3.2 BIBLIOTECÁRIO JURÍDICO E SEU PAPEL NO 
DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE PESQUISA

No desenvolvimento das habilidades de pesquisa para uso 
e acesso à informação dos profissionais do direito, é notória a 
importância da participação do bibliotecário, desde a formação 
dos mesmos, por meio de programas para desenvolvimento de 
competência informacional, pois possibilita,

[…] que tenham habilidade de lidar com a informa-
ção em seus diversos ciclos, desde a identificação 
da sua necessidade de informação ao seu uso ético, 
além da aquisição de um aprendizado permanente, 
independente e continuado, compatíveis com as 
exigências contemporâneas da sociedade da infor-
mação (SANTIAGO, 2012, p. 200).

A pesquisa de Santiago, do ano 2012, localizada no site Info-
legis e intitulada “Competência informacional jurídica e as habi-
lidades em pesquisa”, tratou da atuação do bibliotecário como 
mediador de informação no desenvolvimento das habilidades 
informacionais. Em relação a isto, envolvem diversos aspectos da 
competência informacional e,

[…] tem sido sistematizadas para formar estruturas 
que compõem programas de competência infor-
macional; essas habilidades constituem um me-
taconhecimento, ou seja, um conhecimento que 
possibilita a aquisição de novos conhecimentos. 
Dentre elas destacam-se: habilidades ligadas às 
pesquisas, que começam com o conhecimento das 
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fontes de informação; habilidades relacionadas 
com o uso das fontes de informação; habilidades 
relacionadas com a elaboração e normalização do 
trabalho escrito (CAMPELO, 2009, p.28-29 apud 
SANTIAGO, 2012, p. 32-33).

Deste modo, é evidente a importância dos programas de 
competência informacional, pois “embora o desenvolvimento […] 
tenha se iniciado no ambiente acadêmico, não há razão para que 
não funcione em qualquer biblioteca jurídica” (SANTIAGO, 2012, 
p. 87). Em consonância com isso, Gire (2010, p.31, apud SANTIA-
GO, 2012, p.87) diz que:

[...] competência informacional institucional faz 
todo sentido para qualquer biblioteca jurídica no 
esforço de equipar seus usuários para lidarem com 
a era da informação como profissionais, quer sejam 
funcionários, assistentes judiciários, associados, 
parceiros, juízes, ou estudantes de direito. E não é 
este o negócio de cada biblioteca jurídica?

Para que os bibliotecários estejam aptos para liderarem pro-
gramas de competência informacional jurídica, é importante que 
tenham como foco, os seguintes propósitos:

a) determinar as necessidades educacionais de seus 
usuários;
b) determinar projetos e métodos de currículos para 
atender a essas necessidades;
c) avaliar o processo de educação para a eficácia;
d) educar os usuários nas metodologias de pesquisa 
jurídica; e
e) fornecer treinamento na organização e utilização 
dos recursos jurídicos em vários formatos (GIRE, 
2010, p. 31 apud SANTIAGO, 2012, p. 91).
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Os bibliotecários para que realizem um pleno desenvolvimento 
das habilidades de pesquisa jurídica dos advogados, estudantes e 
profissionais atuantes na respectiva área, é importante que tentem 
desenvolver em sua prática profissional, os seguintes objetivos:

a) oferecer cursos obrigatórios de pesquisa jurídica 
nas escolas de direito; b) acrescentar créditos eletivos 
(ou opcionais) aos cursos de pesquisa jurídica; c) ofe-
recer suporte em pesquisa jurídica para estudantes 
de direito não-creditados de acordo com suas neces-
sidades; e d) testar os futuros advogados sobre sua 
competência em pesquisa jurídica como um requisito 
para que sejam licenciados para a prática do direito 
(KAUFFMAN, 2010, apud SANTIAGO, 2012, p. 97).

Sendo assim, é fundamental que sejam idealizados pelos bi-
bliotecários, universidades e demais segmentos públicos e priva-
dos do Brasil, programas de competência informacional jurídica. 
O mesmo autor ainda diz que:

[…] não há pesquisas sobre essa temática, a litera-
tura é praticamente inexistente e se desconhece 
projetos pedagógicos de curso de direito que deno-
tem essa preocupação. Nem o Estado nem as insti-
tuições educacionais têm revelado explicitamente o 
interesse em propiciar a aquisição de competência 
informacional tanto aos estudantes dos diversos 
graus de escolaridade, quanto aos profissionais 
liberais, trabalhadores em geral e demais brasileiros 
(SANTIAGO, 2012, p.200). 

Tendo em vista a quantidade de estudos sobre programas 
serem incipientes, é fundamental que o bibliotecário jurídico com 
os recursos que possui, esteja cada vez mais disposto a executar 
o “aprender a aprender” com seus usuários na área do direito, 
como: universitários, advogados e profissionais atuantes neste 
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campo. E conhecer suas necessidades informacionais e uso ético 
das informações, propiciando o desenvolvimento de um conjunto 
de habilidades, atitudes e conhecimentos de forma continuada, 
para que os mesmos se tornem competentes em informação. 

3.3.3 DIFICULDADES E AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
COMPETÊNCIA INFORMACIONAL DO BIBLIOTECÁRIO JURÍDICO

São muitos aspectos que dificultam o desenvolvimento da 
competência informacional do bibliotecário jurídico. Dentre elas, 
por meio dos trabalhos recuperados no site Infolegis, está a com-
plexidade da área do direito e suas Leis. 

A pesquisa de Rocha, do ano 2011, localizada no site Info-
legis e intitulada “Análise da busca, uso e avaliação dos serviços 
da biblioteca pelos assessores de ministros do Supremo Tribunal 
Federal em relação as suas necessidades de informação jurídica” 
tratou da atuação do bibliotecário, na perspectiva dos usuários. 
Tendo em vista, que a atuação do mesmo não está somente nas 
bibliotecas especializadas, mas as de órgãos públicos e às deman-
das informacionais de juízes, ministros, entre outros, é essencial 
que o bibliotecário neste cenário possua conhecimentos de pro-
cessos legislativo e judiciário e ainda precisa se manter atualizado 
à jurisprudência e doutrina (ROCHA, 2011). Estes conhecimentos 
estão relacionados a sua formação acadêmica. Em decorrência da 
dificuldade e das oportunidades que a área traz, muitos bibliote-
cários cursam a graduação em direito. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo da pesquisa foi discutir os elementos importantes 
para o desenvolvimento da competência informacional do bibliote-
cário jurídico por meio de pesquisa bibliográfica na base de dados 
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Infolegis que se dedica a reunir referências bibliográficas dos traba-
lhos sobre informação jurídica no Brasil. Além disso, pretendeu-se 
discutir o papel do bibliotecário jurídico, e as dificuldades e ações 
para o desenvolvimento de suas competências informacionais.

Por meio das análises dos dados obtidos nos trabalhos de Al-
ves e Campello (2012), Sampaio (2010), Santiago (2012) e Rocha 
(2011), localizados no site Infolegis, foi possível observar que a 
competência informacional do bibliotecário jurídico se refere ao 
mesmo tempo a competências gerenciais bem delineadas. Estas 
são definidas com papéis de liderança e foco na gestão da infor-
mação. Todavia, o bibliotecário em alguns locais, passa por difi-
culdades, como a falta de recursos tecnológicos, informacionais e 
financeiros. Em outras situações não recebem de suas instituições 
mantenedoras autonomia em relação a seu contexto laboral. Re-
velou também que a participação do bibliotecário, realizando seu 
papel de mediador da informação, é imprescindível, pois possibili-
ta o desenvolvimento das habilidades de pesquisa nos estudantes 
de direito, advogados e demais profissionais atuantes no Direito. 
Mas para isso, é necessário que o mesmo tenha conhecimento da 
área jurídica e que busque na educação continuada uma forma 
de suprir a falta de conhecimento aprofundado na temática. 

Em conclusão, ressalta-se que a análise apontou que pro-
gramas de competência informacional são pouco evidenciados 
na área jurídica. Todavia, é possível adaptar estudos das áreas 
escolares e universitárias para auxiliar o desenvolvimento dos 
programas no ramo jurídico.
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RESUMO

O artigo objetiva analisar a importância da capacitação de 
professores ao letramento informacional ambientado a rotina de 
uma escola pública da capital federal para o fim de verificar em que 
medida o acesso à internet e plataformas digitais podem realmente 
ser considerados adequados na aprendizagem. Embora não exista 
consenso sobre o uso da internet em sala de aula, a cuidadosa 
orientação dessa ferramenta depende de um outro fator igualmen-
te relevante: o professor com formação especializada suficiente e 
capaz de aparelhar suas técnicas de ensino aos novos modelos de 
tecnologia impregnados no mundo globalizado. Essa pesquisa teve 
grande relevância para o lócus observado uma vez que analisa a 
relação do letramento informacional com o cotidiano escolar, in-
centivando mudanças no comportamento docente.
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Palavras-chave: Educação. Competência informacional. For-
mação de professores. Internet.

ABSTRACT

The article purpose analizing the importance of the informa-
tional literacy set in the routine of a public school of the Federal 
Capital in order to verify to what extent Internet access and digi-
tal platforms can actually be considered appropriate in learning. 
While there is no consensus on the use of the Internet in the 
classroom, the careful guidance of this tool depends on another 
equally relevant factor: the teacher with sufficient specialized 
training and able to equip his teaching techniques to the new 
Technology models impregnated in the globalized world.

Keywords: Education. Informational literacy. Teacher train-
ing. Internet.

1 INTRODUÇÃO

A velocidade e a quantidade da informação disponibilizada ins-
tantaneamente pelos canais de acesso à internet põem em dúvida 
a qualidade da informação proporcionada espontaneamente via 
internet, dessa forma, a competência informacional seria um canal 
de autonomia de indivíduos letrados e críticos, possibilitando o 
exercício da cidadania e a capacitação para o mercado de trabalho.

Os entraves na comunicação, relacionados à qualidade das no-
tícias consumidas na atualidade são amplamente discutidos e refle-
tidos entre críticos dos diversos eixos do conhecimento e convidam 
a repensar o trabalho de professores, pesquisadores e formadores.

Para que esta transformação realmente ocorra é necessário 
repensar o lócus analisando o nível qualitativo da formação do-
cente, já que eles compartilham com os alunos não somente os 
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obstáculos da rotina acadêmica, como também todos os desafios 
originários dos entraves que são encontrados no espaço escolar.

O desenvolvimento da competência informacional está aliado 
à formação contínua e qualitativa dos professores centrando-se 
nas nuances e intempéries do contexto escolar, no qual os agen-
tes deste ambiente devem trabalhar em conjunto para propiciar 
ao estudante o desenvolvimento de novas habilidades que o le-
vem à informação segura e de qualidade.

A interseção entre a formação de professores e o estudo 
informacional no contexto escolar permeia problemáticas que 
repercutem na atualidade sendo notória a importância na forma-
ção crítico-reflexiva de alunos em curso na educação básica. 

O arcabouço teórico tratado pela linha de pesquisa abarca 
situações e/ou dúvidas muito próximas daquelas que surgem no 
cotidiano docente, dentre elas, como utilizar os canais de comu-
nicação científica de maneira eficiente na escola.

Conforme argumentado no Currículo em Movimento, docu-
mento norteador mais relevante para a rotina pedagógica dentro 
da SEDF, historicamente, a escola pública do DF não incorporou 
de forma efetiva as demandas das classes populares, mesmo 
com a democratização do acesso da maioria da população ao 
ensino fundamental.

Um exemplo dessa realidade não-igualitária das garantias 
de aprendizagem se apresenta na unidade escolar do Centro de 
Ensino Fundamental da quadra 214, em Brasília, onde vários pro-
blemas se multiplicam a partir da falta de estrutura e recursos 
financeiros na operacionalização das atividades em sala.

O indicador da incompletude se revela por meio da não ga-
rantia das aprendizagens para todos de maneira eficaz, os agen-
tes escolares a necessidade de se repensar a escola e contextos 
da aprendizagem.
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Tendo como justificativa informacional o aperfeiçoamento 
da capacitação de professores, ampliando a visão destes mestres 
para a necessidade de se tornarem fortes agentes na mediação 
entre a informação de qualidade e fontes desqualificadas sem-
pre promovendo aos alunos uma educação justa e com fortes 
alicerces no conhecimento científico. 

Este trabalho tem uma significativa relevância não somente 
para os agentes do espaço escolar analisado, como também para 
professores da SEDF, a fim de que repensem suas práticas peda-
gógicas e percebam através desta formação a necessidade de se 
tornarem incentivadores na formação de outros professores. 

A partir destes questionamentos objetiva-se identificar por 
meio de entrevistas e questionários as dificuldades da formação 
de professores da SEDF como agentes promotores da competên-
cia informacional.

Dessa forma, os objetivos específicos se delineiam nos se-
guintes tópicos:

Apresentar o conceito de competência informacional;
Relacionar o contexto atual do cotidiano escolar em unidades 

da SEDF e a teoria informacional.
Conscientizar professores sobre a formação continuada, pro-

movendo diálogos que permeiam todos os lados. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

No que diz respeito às buscas para a construção do projeto, 
as obras e respectivos autores que ofereceram maior relevância 
e adequação bibliográfica ao tema foram relacionadas abaixo de 
acordo com a respectiva área de pensamento, com o intuito de 
fortalecer as nuances acadêmicas e otimizar as análises propos-
tas nesta pesquisa.
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2.1 INTERAÇÕES DO LETRAMENTO INFORMACIONAL: UM OLHAR 
SOBRE DEWEY E GASQUE

As movimentações científicas são fluxos de conhecimento 
importantes que ocorrem dentro da academia e legitimam o 
trabalho do professor/pesquisador e a busca por qualidade na in-
formação transformando indivíduos e ambientes, corroborando 
com o letramento informacional.

 A partir das considerações de Kelley Gasque(2010), refletin-
do sobre o fluxo de informação como um recurso que envolve 
transmissão de conhecimento, experiência e intervenção do 
ambiente, os projetos de pesquisa são caracterizados como uma 
maneira eficiente de transmissão do letramento informacional 
por situar vários aspectos importantes do LI, evidenciando fato-
res relevantes, dentre eles, a experiência. 

Segunda a autora, para a produção de conhecimento: “é 
necessário o engajamento em processos de aprendizagem que 
englobam tanto os conhecimentos do objeto de estudo quanto 
as atividades de busca e de uso da informação”. (GASQUE, 2012, 
p.150). É proeminente que algumas problemáticas emerjam a 
partir da busca desta informação competente citada por Gasque, 
uma delas é a inquietação da velocidade com que notícias bom-
bardeiam o ambiente escolar rotineiramente. 

O contexto reflexivo para o qual o professor/pesquisador des-
perta sobre suas próprias experiências profissionais e reconhece 
as experiências do meio com o qual se relaciona, torna a busca 
pelo saber importante para o aperfeiçoamento da prática con-
quistando assim a valorização de competências. 

Gasque (2010) também situa o conhecimento em três pila-
res: Linguagem, atenção consciente e interação corpo/mente e 
ambiente, definindo cada um deles como elementos cognitivos 
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de interdependência permeados por significados e sentidos fun-
damentais na construção do pensamento. 

Esta fala se relaciona diretamente com as pesquisas de De-
wey (1910-1979) que tinha como foco principal de estudo a ênfa-
se no relacionamento da entre reflexão crítica e a aprendizagem. 
“Nada na experiência é absolutamente simples, singelo e isolado” 
(DEWEY, 1958, p. 143).

Relacionando os estudos de Dewey e Gasque compreende-se a 
preocupação com o rigor da qualidade de informação nas escolas, 
uma vez que o conhecimento humano é um processo de construções 
contínuas que necessitam de constante desenvolvimento, “buscar 
e usar a informação constituem competências cruciais na sociedade 
da aprendizagem”. (GASQUE, 2012, p.154).

É preciso considerar a educação como um processo complexo, 
que se relaciona em várias redes envolvendo conhecimento, 
indivíduos e lócus sintonizando a sociedade na percepção de suas 
próprias competências e assim estejam em repleta conscientiza-
ção do filtro pelo qual pesquisa e pesquisadores devem passar.

2.2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL: CAMINHOS E DESCAMINHOS

Lívia Carvalho (2010) descreve a competência informacional 
iniciando nos países desenvolvidos na década de 70, do século 
passado, sendo os estudos iniciados no Brasil ocorrendo a partir 
do ano 2000, o que comprova ser um tema recente, mesmo que 
a adesão ao assunto seja cada vez mais recorrente por parte de 
várias vertentes do conhecimento, incluindo a educação. Confor-
me a autora, Competência informacional pode ser considerado 
como um conjunto de habilidades desenvolvidas pelo indivíduo 
que o permita agir em contextos e situações específicas a partir 
dos conhecimentos adquiridos previamente. (CARVALHO, 2010).



ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 61 ...

Atualmente o conhecimento é muito valorizado, a informa-
ção e o saber são propriedades tão importantes quanto o ser. Na 
sociedade da informação são reconhecidos aqueles que fizeram 
graduação, cursos de idiomas, quem leu mais livros, quem possui 
autonomia para emitir opiniões sobre qualquer assunto indepen-
dente da área de atuação. 

O pensamento de Gasque (2010) também coaduna com o que 
defende Elizabeth Dudziak, a qual diz: “indivíduos competentes em 
informação são autônomos em suas pesquisas e estão ambienta-
das com as múltiplas formas de comunicação” (DUDZIAK, 2010)

É importante delinear este conceito e demonstrar como o 
desenvolvimento da competência está relacionada à educação, 
por isso a abordagem seguirá centrada no contexto escolar e 
nos seus agentes.

2.3 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

Há um grau de complexidade considerável quando se discor-
re sobre formação continuada de professores, uma vez que esta 
é indispensável à atividade científica permitindo a soma de es-
forços individuais e coletivos dos membros destas comunidades. 
Um equivocado senso comum compreende ser esta, a mais infor-
matizada e informada das gerações da humanidade, no entanto, 
é preciso questionar a qualidade e o nível de comunicação entre 
docentes e discentes se inserem na realidade do lócus.

Quando se discute o nível de qualidade informacional dos 
professores das escolas públicas do DF, podemos também ana-
lisar o nível de acesso que atinge estudantes de Ensino Funda-
mental, já que docentes devem ser vetores da boa comunica-
ção, preocupando-se com o próprio desenvolvimento a fim de 
desenvolver os alunos.
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Levando em consideração a necessidade da formação con-
tinuada defendida por Carvalho (2010) e o que Dudziak (2010) 
considera a respeito do mesmo tema percebe-se a sociedade de 
aprendizagem como a ponte para uma melhor educação, já que 
prepara indivíduos em prol do aprendizado contínuo valorizando 
o aprender a aprender.

Tão importante quanto aprender a aprender é a inserção 
dos indivíduos na dinâmica da sociedade. A proporção social e 
coletiva dos aspectos educacionais e informacionais de qualidade 
começa a se destacar. Por isso a importância da propagação dos 
conceitos sobre sociedade de aprendizagem. 

O agente primordial de qualquer desenvolvimento ou mudan-
ça dentro do espaço escolar é o professor, para isso é necessário 
que haja uma preocupação maior com esses atores. Discorrer 
sobre a formação e como esta pode ser aprimorada é essencial 
para que o êxito no processo de mudanças se promova.

3 METODOLOGIA 

A metodologia é um dos eixos mais importantes de qualquer 
trabalho acadêmico, para a realização desta pesquisa foram elei-
tas bibliografias sugeridas pelo curso de pós-graduação em Le-
tramento Informacional da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Na opinião de Prodanov e Freitas (2013) o conhecimento 
científico difere dos outros tipos de conhecimento por ter toda 
uma fundamentação e metodologias a serem seguidas, além de 
se basear em informações classificadas, submetidas à verificação, 
que oferecem explicações plausíveis a respeito do objeto ou 
evento em questão.

Partindo destas concepções abordadas por Prodanov e Freitas 
compreende-se o método como um procedimento ou caminho 
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para alcançar determinado fim e que a finalidade da ciência é a 
busca do conhecimento. Este estudo pretende analisar qualitati-
vamente os meandros fenomenológicos entre o discurso da com-
petência informacional e prática dos professores, visando a busca 
de um diálogo maior entre os dois eixos, semeando a consciência 
da necessidade da capacitação como forma de aprimoramento 
profissional, objetivando alcançar os alunos da rede pública do DF.

Motivado pelas análises das semelhanças e diferenças entre 
teoria e prática informacional no contexto da SEDF, o método 
comparativo realiza observações com o objetivo de verificar se-
melhanças e explicar contrapontos, já que se ocupa das explica-
ções de fenômenos, permite analisar o dado concreto deduzindo 
elementos constantes, abstratos ou gerais nele presentes.

3.1 PERÍODO DA EXECUÇÃO

Por motivos burocráticos que dificultam uma análise mais 
ampla dos docentes da Secretária de educação, a execução dos 
questionários foi realizada em uma única unidade escolar da 
SEDF, o Centro de Ensino Fundamental 214, entre sete a dez de 
maio de dois mil e dezoito, sendo concluído em quinze de maio 
do mesmo ano.

3.2 POPULAÇÃO

Professores e a direção da unidade CEF 214, escola pública 
situada em Brasília que tem como seus atores principais professo-
res que lograram êxito em concurso público e que, em boa parte 
dos casos, possuem outras qualificações profissionais no que diz 
respeito a cursos de pós-graduações.
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3.3 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE PESQUISA

Teve início com visitas, nas quais foram realizadas observa-
ções quanto ao funcionamento da unidade escolar. Foi destacado 
na observação, se a biblioteca atende as necessidades acadêmi-
cas de professores e alunos, recursos multimídia da escola: TV’s 
em sala de aula, Laboratório de Informática, Wi-fi e relações entre 
o uso do celular e o cotidiano escolar.

3.3.1 ENTREVISTA COM PROFESSORES

A coleta dos dados a respeito do nível de competência infor-
macional de cada professor, foi dada por meio de questionário 
Google Formulários, contendo nove perguntas de múltipla esco-
lha que vão do grau de instrução até questões como: “O que é 
Letramento Informacional?” 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS: BREVE ANÁLISE 
SOBRE O CONTEXTO

A escola selecionada para esta análise foi o Centro de Ensino 
Fundamental (CEF) 214 Sul, situado na SQS 214, Brasília, Distrito 
Federal. Essa unidade de ensino foi construída em 1970 para abri-
gar crianças entre 6 a 11 anos de idade, regularmente matricula-
das entre 1º a 4º séries da primeira fase do ensino fundamental, 
atendendo aos quesitos traçados pelo projeto piloto de Brasília. 

Com o aumento significativo da demanda relacionada ao Fun-
damental II a Secretaria de Educação do Distrito Federal, no início da 
década de 1990, determinou que esta unidade deixasse de ser uma 
escola para crianças e se transformasse subitamente em um CEF 
para aproximadamente 800 adolescentes entre 11 a 17 anos, sem 
ao menos ter passado por reformas e ambientações necessárias.
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É neste contexto, envolto por vários ruídos informacionais, 
que ambientes como laboratório de informática e a biblioteca 
foram se acomodando à realidade de poucos recursos e grande 
demanda a medida em que, voluntariamente, agentes da comu-
nidade escolar também se dispuseram a ajudar com doações de 
livros, materiais e periféricos.

Embora tenha uma quantidade significativa de exemplares 
cadastrados e disponíveis para professores e alunos, a biblioteca 
do CEF 214 possui o espaço físico de aproximadamente 40 m² 
o que corresponde ao perímetro de uma única sala de aula da 
escola. Entre 2016 a 2017, segundo a diretoria, o espaço ficou 
indisponível para visitas e novas consultas por mais de cem dias 
dificultando a assiduidade dos frequentadores.

Atualmente o espaço de informática encontra-se fechado 
por questões técnicas, no entanto, a unidade também possui 
televisores em todas as salas de aula, projetores, notebooks, 
computadores na sala dos professores e rede Wi-fi disponibili-
zada a alunos e docentes.

Segundo a direção da escola, não há uma data prevista para 
uma possível reinauguração deste espaço, entre os professores 
questiona-se a viabilidade de um laboratório de ciências no mes-
mo local, já que a escola não o possui.

4.1 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA: EXPECTATIVAS E 
REALIDADES

Refletindo sobre alguns aspectos abordados por Pedro 
Demo (2000) no que diz respeito a ambivalência da informação, 
delineando um olhar minucioso sobre fontes desqualificadas de 
informação, o professor pesquisador precisa atentar-se aos dis-
cursos que são veiculados na mídia por alguns comunicadores 
chamando a atenção para a desinformação de alunos.
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Em entrevista com os professores do CEF 214 percebe-se uma 
preocupação coletiva com estes temas, principalmente quando 
há grandes desafios informacionais na rotina, tais como aqueles 
já elencados neste artigo, prejudicam a disseminação da boa in-
formação, ao passo que se percebe também uma disponibilidade 
a mudanças por parte destes mestres que não somente gostariam 
de entender mais sobre letramento informacional como também 
desejam praticá-lo.

Para obtenção dos dados foi utilizado recurso tecnológico, di-
nâmico e de fácil acesso com a finalidade de promoção eficiente no 
alcance da enquete entre professores de espaço escolar observado 
como discorre Maria das Graças Targino (1991, p.02): “ampliando 
de forma permanente e contínua as fronteiras do conhecimento”.

O questionário foi elaborado valorizando as experiências 
acadêmicas dos professores a partir das ambientações ao tema, 
contando com a receptividade dos agentes do lócus a pesquisa 
foi implementada. Os gráficos nas próximas páginas nortearão os 
caminhos e resultados pelos quais a pesquisa se delineou, sendo 
cada um deles representado por suas respectivas legendas para 
uma melhor compreensão.

Gráfico 1 – Formação continuada entre os docentes.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).
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Relacionando as reflexões teóricas estabelecidas neste artigo 
e já apreciados nos tópicos anteriores, tendo como dados a se-
rem analisados as respostas do questionário sobre o LI, o Gráfico 
1 se apresenta literalmente como a primeira questão da enquete, 
referindo-se às possíveis movimentações acadêmicas que o gru-
po analisado se propôs em colocar em prática. 

Através das respostas analisadas, observa-se que todos os 
participantes estiveram contato com a formação continuada e/ou 
com a pós-graduação, sendo que a maioria dos entrevistados con-
cluiu recentemente, até 2 anos, o que se traduz como um grupo 
relacionado com os processos formativos ainda que uma minoria 
tenha descontinuado algum processo de aperfeiçoamento.

Gráfico 2 – Noções sobre letramento informacional.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

O Gráfico 2 efetua uma relação direta com o LI apresentando 
uma problemática referente ao conhecimento dos parâmetros in-
formacionais, mesmo que o nível de qualificação tenha apontado 
no Gráfico 1 para uma maioria de especializados, o Letramento 
Informacional ainda é desconhecido para uma parte considerável 
dos voluntários, não sendo representada pela maioria, no entan-
to, representa quase a metade dos entrevistados. 
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No início do processo de coleta de dados, foi explicado a 
enquete para o grupo analisado, percebe-se que atualmente há 
uma maior discussão sobre novas tecnologias e métodos de ensi-
no, no entanto as relações com a informação podem e devem ser 
otimizadas no lócus analisado.

A Secretaria de Educação do DF possui um Centro de Aper-
feiçoamento dos Profissionais da Educação, (EAPE). Frequente-
mente a instituição promove e divulga os cursos com inscrições 
abertas em diversos formatos, mas ao acessar a busca do pró-
prio site da EAPE, não se localiza referências sobre Letramento 
Informacional, o que pode ser sugerido como novas possibilida-
des de formação e aprimoramento a partir das considerações 
relacionadas a esta pesquisa.

Gráfico 3 - Biblioteca escolar e o suporte aos usuários.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Sobre o Gráfico 3 pode-se dizer que o material acadêmico 
disponível para consulta tanto dos professores quanto dos alunos 
se mostra satisfatório na percepção dos entrevistados, conside-
rando uma porcentagem de avaliação superior a mais da metade 
das respostas coletadas. Isso reforça o entendimento de que a 
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robustez de conteúdo programático influencia sobremaneira de 
forma positiva nos mecanismos de pesquisa e serve como fonte 
de incentivo principalmente aos alunos a partir da disposição de 
livros e outros periódicos cujos assuntos são abordados em sala 
de aula e têm fonte segura de informação.

Gráfico 4 - Debates e inovações tecnológicas.

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos dados da pesquisa (2018).

A partir dos dados do Gráfico 4 entende-se que as novas tec-
nologias habitualmente inseridas no cotidiano das redes huma-
nas ganha extraordinária mobilidade e transforma as formas de 
conectar as pessoas e de se interagir com múltiplos instrumentos 
voltados para aprendizagem, seja nas plataformas à distância 
com acesso à internet via sistema tradicional de computadores 
de mesa ou aplicativos desenvolvidos para esse perfil de usuários 
ativos, seja nos moldes físicos com uso de projetores interligados 
a aparelhos que suportem transferência de dados.
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Gráfico 5 - Utilização dos recursos tecnológicos e sala de aula.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

O Gráfico 5 demonstra as funcionalidades desses canais di-
minuem por vezes não só as barreiras de comunicação existentes 
entre professores e alunos, mas sedimenta a participação do cor-
po discente sobre assuntos tratados em sala de aula, a exemplo 
da confrontação de determinada passagem na História compara-
da a realidade extramuros da Escol.

Gráfico 6 - Acessibilidade tecnológica entre os docentes.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

As considerações do Gráfico 6 traduzem-se no que a maioria 
revelou certa preocupação nas condições atualmente experimen-
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tadas sem poder fazer uso adequado de ferramentas com aptidão 
para auxiliar nas rotinas e tarefas realizadas pelos professores, 
com ênfase no planejamento de aulas, entre outros que seriam 
listados no mesmo grau de importância

Gráfico 7 - Possibilidades dos recursos tecnológicos dentro da escola

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

No Gráfico 7 é preciso verificar os motivos pelos quais os 
meios multimídias alocadas para uso na Escola não funcionam 
satisfatoriamente; nesse caso, devem ser igualmente observados 
fatores externos, tais como eventuais limites no orçamento de 
políticas públicas à educação, baixa efetiva do número de servido-
res responsáveis pela supervisão dos laboratórios de informática 
em razão de doenças laborais, além da falta de qualidade de sinal 
a depender da região onde se localize a Escola para serviços de 
internet sem fio.
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Gráfico 8 - Utilização de aparelhos celulares como recursos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2018).

Sobre o Gráfico 8 pode-se dizer que há concordância em larga 
escala quanto a esse aspecto, podendo-se dizer que tal fato de-
monstra o reconhecimento de inúmeras situações onde o uso de 
celulares pode ser aplicado para obtenção de informações perti-
nentes às temáticas discutidas em sala de aula a partir do acesso 
à rede de computadores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dessa pesquisa foi possível perceber a importância 
da relação do letramento informacional com o cotidiano escolar 
baseada na participação efetiva dos professores, no interesse e 
incentivo pelo tema por parte da direção, considerando os diver-
sos níveis de possibilidades que o saber pode adotar quando o 
assunto é transformação pelo conhecimento. 

No letramento informacional e na formação de professores 
há muitos processos que vão além das questões didáticas e sistê-
micas, a busca por uma educações permeadas de possibilidades 
de transformações tecnológicas, construção, convivência com a 
diversidade, múltiplas formas de pensar, diferentes ações educa-
tivas, diferentes jeitos e sujeitos de agir e pensar.
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Paralelamente a um cenário de mudanças o espaço escolar e 
os grupos sociais atendidos por ele estão em constantes transfor-
mações o que torna as discussões, implantações e avaliações sobre 
esse tema um eixo importante dentro dos parâmetros educacionais 
e um convite à qualificação de professores em busca do melhor 
envolvimento da prática e permanência destes movimentos.

Para contribuir com a função social da escola e auxiliar no 
rompimento com as concepções mais conservadoras de ciências, 
o LI deve ser um aliado a rotina docente, valorizando o aprimo-
ramento curricular, corroborando com novas práticas pedagó-
gicas, compreendendo a educação como um universo de ações 
coletivas, portanto, o avanço informacional na escola torna-se um 
direito de todos e que cada geração impulsiona suas mudanças, 
suas novas maneiras de aprender e ensinar.

Ao investir em inovação é necessário, construir propostas 
educativas e informacionalmente qualificadas, objetivando aten-
der aos requisitos do novo padrão tecnológico mundial, sem dei-
xar de lado os aspectos que possibilitem uma educação justa em 
prol de uma sociedade mais equilibrada, isto é, uma coletividade 
em total sintonia com os direcionamentos e as demandas talha-
das pelas mutações contemporâneas das formas de produção do 
trabalho e de reprodução da vida e para a vida.
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RESUMO

Este trabalho busca abranger sobre a temática competência 
informacional na educação básica. A pesquisa foi desenvolvida por 
meio de revisão de literatura, observando o que é a competência 
informacional e como ela pode se contribuir com a educação no 
ambiente escolar, quais profissionais precisam estar envolvidos na 
prática desse processo e de que forma podem auxiliar os alunos 
na compreensão e desenvolvimento desta competência na busca 
e uso da informação para a produção de novos conhecimentos 
com responsabilidade e ética. Para este estudo, foram pesqui-
sados artigos recentes, com no máximo 10 anos de publicação, 
encontrados nas bases de dados dos periódicos da RICI – Revista 
Ibero-Americana de Ciência da Informação e da UFSC – Universi-
dade Federal de Santa Catarina.

Palavras-chave: Competência informacional. Educação. 
Profissional bibliotecário.
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ABSTRACT

This work seeks to cover on the subject informational com-
petence in basic education. The research was developed through 
a literature review, observing what is informational competence 
and how it can contribute to education in the school environ-
ment, which professionals need to be involved in the practice of 
this process and in what way can help students in understanding 
and development of this competence in the search and use of 
information for the production of new knowledge with respon-
sibility and ethics. For this study, recent articles with a maximum 
of 10 years of publication were searched in the databases of the 
journals of RICI - Ibero-American Journal of Information Science 
and UFSC - Federal University of Santa Catarina.

Keywords: Informational competence. Education. Professio-
nal librarian.

1 INTRODUÇÃO

A competência informacional tornou-se indispensável no 
mundo contemporâneo. Ela é extremamente necessária para que 
o indivíduo tenha compreensão das informações que lhe cercam e 
delas possa produzir novos conhecimentos. Desta forma, acredita-
se que sua inclusão no currículo da educação básica seja essencial.

A sociedade atual exige cada vez mais que o indivíduo seja 
capaz de captar, avaliar e utilizar a informação de forma coerente. 
Para isso, é preciso que sejam desenvolvidas habilidades e com-
petências que auxiliem nesse processo de informação e formação 
pessoal, intelectual, social e cultural.

Como a competência informacional pode auxiliar no processo 
de construção do conhecimento? De que forma os bibliotecários 
podem auxiliar esse processo no ambiente escolar?
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É importante observar como acontece o processo criativo no 
ambiente escolar. Como se desenvolve a leitura, compreensão, 
interpretação e produção de conhecimentos na educação básica. 
Como é possível desenvolver a competência informacional na es-
cola e como o bibliotecário precisa estar envolvido em tal prática 
e de que forma podem auxiliar os alunos a compreenderem e 
desenvolverem a competência informacional.

Este trabalho tem como objetivo apresentar através da re-
visão de literatura a competência informacional, mapeando os 
principais artigos das bases de dados da RICI – Revista Ibero-Ame-
ricana de Ciência da Informação e da UFSC – Universidade Federal 
de Santa Catarina entre os anos de 2009 a 2018.

Tem como objetivos específicos:
Analisar as obras mais recentes que abordam competência 

informacional e educação básica;
Analisar a contribuição do bibliotecário, bem como sua 

formação, em prol do desenvolvimento da competência infor-
macional na escola.

2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL

A competência informacional é a capacidade do indivíduo 
de localizar, avaliar e utilizar a informação, produzindo novo 
conhecimento.

Carvalho (2014) compreende que competências são as habi-
lidades que um indivíduo desenvolve para agir em determinadas 
situações a partir dos conhecimentos adquiridos. Miranda (2004) 
apud Carvalho (2014) reitera que “o conhecimento existe somen-
te no ser humano e somente pode ser mobilizado pelas pessoas. 
O mesmo acontece com a competência”.

Gasque (2012) propõe uma reflexão acerca do assunto:
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O conceito de competência surge no campo em-
presarial e financeiro com o objetivo de buscar, por 
meio de programas de “capacitação de recursos 
humanos”, “reengenharia” ou “qualidade total”, 
alternativas para melhorar a produtividade e a com-
petitividade no trabalho humano, em decorrência 
do processo de substituição tecnológica que produz 
novas formas de organização do trabalho. No âmbi-
to educativo, a ideia de transposição dos conteúdos 
do “mundo do trabalho para o currículo escolar” 
situa-se no cerne do conceito de competência, com 
a intenção de superar a lacuna existente entre os 
conhecimentos propiciados pela escola e aqueles 
requeridos pelo mercado. Assim, a noção subjacen-
te ao conceito de competência é a aplicação prática 
do conhecimento (GASQUE, 2012, p.33).

Perrenoud (2001) apud Gasque (2010) aponta que a compe-
tência pode fazer o sujeito reagir de forma imediata ou reflexiva, 
dependendo da situação que o cerca. Se a situação exige reso-
lução imediata, recorre-se aos conhecimentos em sua memória 
para sua resolução. Se a situação permitir tempo, é possível ra-
ciocinar, analisar, reunir e organizar informações para resolução 
do caso. Por essa reflexão percebe-se que a competência infor-
macional é totalmente pessoal de cada indivíduo e o quanto é 
importante, pois mesmo no caso de não haver tempo disponível 
para busca de informação, o conhecimento adquirido é capaz de 
auxiliar na resolução de problemas.

A competência informacional é um movimento que teve seu 
início nos países desenvolvidos em meados da década de 1970, 
tendo início no Brasil por volta dos anos 2000 por Caregnato. 
Sua compreensão e prática tornam-se cada vez mais necessárias 
para que o sujeito seja capaz de fazer uma análise crítica da in-
formação, interpretando a realidade, construindo significados e 
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produzindo novos conhecimentos. Dessa forma, é possível exer-
cer a cidadania, ampliar os conhecimentos e capacitar-se para o 
mercado de trabalho.

Uma característica marcante da sociedade da informação 
ou sociedade da aprendizagem é a necessidade de estar sempre 
atualizado Dudziak (2011) apud Carvalho (2014) aponta que 
numa sociedade da aprendizagem, é necessário que os estudan-
tes sejam preparados para o aprendizado contínuo, através do 
aprender a aprender.

Pela aprendizagem contínua, o sujeito é instigado à busca de 
informações para sanar suas dúvidas, e ao desenvolver a compe-
tência informacional ele é capaz de tomar decisões, exercer sua 
cidadania e promover o crescimento pessoal.

Para Carvalho (2014), o grande problema da sociedade da 
aprendizagem vem da precariedade da educação em nosso país. 
Como formar pessoas letradas e competentes se a maioria tem 
acesso precário à educação? O grande desafio está em iniciar esta 
prática na escola, onde tudo começa.

2.1 A COMPETÊNCIA INFORMACIONAL E A EDUCAÇÃO

De acordo com Carvalho (2014), a educação é o principal 
meio para se desenvolver a competência informacional, conside-
rando-se o contexto escolar, através de orientação das pesquisas, 
ensinando os estudantes a selecionar e utilizar as fontes, estimu-
lando o pensamento crítico, verificando sempre a confiabilidade 
das fontes consultadas e utilizando mais de uma para obter parâ-
metros de comparação.

Gasque (2010) traz uma reflexão sobre o conteúdo desen-
volvido na escola sob uma perspectiva da abordagem tradicio-
nal, onde o aluno conhece o conteúdo de forma abstrata, sem 
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nenhuma relação com seu cotidiano. Porém, esta é uma forma 
de competência, pois os alunos precisam memorizar informações 
para posteriormente saber onde aplicá-las na “vida real”. Já os 
conteúdos necessários para aprender a buscar e usar a informa-
ção, são mais do que os conhecimentos de busca e organização 
da informação, é necessário que os indivíduos sejam capazes de 
produzir bons textos, elaborar projetos e implementá-los, compa-
rar dados para fazer bons investimentos.

Campello (2006) aponta o Grupo de Estudos em Biblioteca 
Escolar (GEBE) da Escola de Ciência da Informação da Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG) que desenvolve suas ações 
na perspectiva de escolarização da competência informacional, 
considerando que o desenvolvimento de habilidades informa-
cionais faz parte do processo contínuo de letramento. Esse pro-
cesso é intensificado na escola quando a criança tem maiores 
oportunidades de aproximação com o universo letrado, estando 
em contato com os textos que circulam socialmente e as práticas 
decorrentes de seu uso.

No ambiente escolar é preciso haver também profissionais 
da informação aliados aos profissionais da educação para auxiliar 
no processo de competência informacional. Nesse caso, conta-se 
com o bibliotecário, que atua na escola como educador participa-
tivo, auxiliando na educação de usuários, envolvido no trabalho 
de desenvolvimento de habilidades dos estudantes, que vai além 
das suas atividades de localizar e recuperar informação, e sim 
ensinar os estudantes a aprender a aprender.

Compreende-se então que para que seja possível o desen-
volvimento da competência informacional na escola, é preciso 
haver profissionais preparados para auxiliar os estudantes nas 
pesquisas, identificação de fontes, avaliação e análise da infor-
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mação. O bibliotecário tem nesse momento papel fundamental 
de educador, trabalhando em conjunto com os professores 
e auxiliando no processo de aprendizagem contínua, desen-
volvendo habilidades de leitura, interpretação, compreensão, 
pensamento crítico. No entanto, para o sucesso dessas ativida-
des educacionais, é preciso que haja profissionais dispostos e 
comprometidos com o processo educacional.

Além do profissional bibliotecário, os professores também 
devem estar preparados para ensinar seus alunos a aprendiza-
gem contínua. Muitas vezes a cultura pedagógica presente na es-
cola, acaba por atrapalhar esse processo. Como vimos na citação 
de Gasque (2010) a forma de apresentação dos conteúdos se dá 
de forma muito abstrata, o que não deixa de ser uma forma de 
competência, pois o aluno precisa compreender esses conteúdos 
na sua vida cotidiana, mas, por outro lado, pode ser uma forma 
de desmotivação para os alunos, pois os mesmos não sabendo 
trazer os conhecimentos adquiridos para a sua vida diária, podem 
perder o interesse, pois não conseguem encontrar aplicabilidade 
para o conteúdo proposto.

Dessa forma, o professor e a escola precisam estar dispostos 
a atualizar suas práticas pedagógicas e métodos de ensino.

Para Gasque (2008), os novos conhecimentos surgem pelas 
experiências e vivências de mundo, através das trocas de expe-
riências entre os seres e o mundo, onde se busca informação 
para a construção de conhecimento. Essa interação é constante, 
na forma como o indivíduo reage às mais diversas situações e 
conflitos vividos, o que modifica sua forma de conhecer, pensar, 
agir, se comportar.

De acordo com Gasque (2008), a busca da informação acon-
tece de acordo como as pessoas procuram informações que aten-
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dam suas necessidades. Seu uso exige habilidades intelectuais. O 
usuário precisa ser capaz de organizar a informação, ler, interpretar, 
relacioná-la com o que já tem em memória, para posteriormente 
produzir novos conhecimentos. Dessa forma, a prática da compe-
tência informacional é indispensável para o bom êxito na busca e 
uso da informação, tornando-se extremamente necessária na edu-
cação básica, onde o indivíduo começa a desenvolver suas habilida-
des intelectuais. Tal prática ainda não é tão frequente na educação 
formal, precisando ainda se discutir muito sobre sua inclusão no 
currículo, de forma multidisciplinar, em todas as áreas do conheci-
mento, não somente por profissionais da informação, mas também 
por profissionais da educação, como professores e pesquisadores. 

Essas questões refletem a necessidade de se repensar a 
própria escola, visto que vários aspectos como a concepção de 
ensino e aprendizagem, a formação de professores, o currículo e 
a estrutura estão vinculados entre si. Nessa perspectiva, o conhe-
cimento é produto de um arcabouço conceitual contextualizado e 
significativo, das relações derivadas da experiência humana e das 
atividades de busca e uso da informação, como também da visão 
crítica do sujeito a partir da sua consciência como sujeito ético, 
parte da teia da vida (CAPRA, 2001) apud Gasque (2008).

A educação precisa considerar a produção do conhecimento, 
relacionada às experiências e reflexões vividas pelo indivíduo em 
sociedade. Essa vivência permite ao indivíduo se colocar na socie-
dade do conhecimento, quando o mesmo adentra as atividades 
de busca e uso da informação.

Um ponto importante para a educação para a informação é 
a leitura. Campello (2010) relata um estudo sobre a influência 
do profissional bibliotecário na formação do aluno no ambiente 
escolar. O autor Edmir Perotti (1990, p. 17) apud Campello (2010) 
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sugeriu “uma reflexão aprofundada sobre os componentes só-
cio-culturais que estaria na raiz da falta de leitura de crianças e 
jovens”, mesma posição do autor Ezequiel T. Silva (1997, p. 93) 
apud Campello (2010) que tem ressaltado constantemente as 
questões estruturais que afetam a leitura e que se refletem na 
forma como ela é ensinada nas escolas.

A prática de leitura deveria ser enraizada na família, para 
que desde criança o sujeito desenvolva o gosto e a prática da 
literatura. Na escola a apresentação da leitura também precisa 
de diferentes metodologias, além da apresentação de normas 
gramaticais e memorização. Precisa despertar no aluno o prazer 
de ler. Através da leitura regularmente, o aluno amplia seus ho-
rizontes de pensamento, imaginação, compreensão, vocabulário, 
interpretação e produção.

O profissional bibliotecário exerce na escola papel importan-
te na educação para a informação junto ao professor. Segundo 
Kuhlthau (1996) apud Campello (2010), ele se concretiza em cin-
co níveis de ação: organizador, disponibilizando a biblioteca com 
uma coleção estruturada e recursos informacionais e instrumen-
tos para seu acesso; palestrante, fazendo para os alunos expla-
nações genéricas sobre o funcionamento e acervo da biblioteca; 
instrutor, prestando esclarecimento sobre fontes de informação, 
geralmente relacionado a um tópico trabalhado pelo professor 
em sala de aula; tutor, evidenciando passos a seguir durante uma 
pesquisa, localização de fontes e etapas de busca; e por último, 
orientador: auxiliando no entendimento do conteúdo das fontes 
de informação para responder a questão ou resolver o problema 
proposto em seu projeto.

De acordo com Campelo (2010), percebe-se que o papel 
educativo do bibliotecário está em constante colaboração com 
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o professor, criando uma cultura de colaboração na escola para 
o processo de ensino e aprendizagem.

3 METODOLOGIA

Metodologia de pesquisa é entendida, segundo Prodanov e 
Freitas (2013), como a aplicação de técnicas e procedimentos que 
são utilizados para a construção do conhecimento com a finalida-
de de autenticar sua validade e utilidade nos vários campos da 
sociedade. Portanto, a “metodologia examina, descreve e avalia 
métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o 
processamento de informações”, direcionando para a solução do 
problema desenvolvido (PRADANOV; FREITAS, 2013, p. 14).

3.1 TIPO DE PESQUISA

Lakatos e Marconi (2007, p. 157) definem pesquisa como um 
“procedimento formal com método de pensamento reflexivo que 
requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se 
conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. Diante 
disso, a presente pesquisa foi realizada através de revisão da litera-
tura e está focalizada em compreender o que é a competência in-
formacional, a busca e uso da informação com responsabilidade e 
ética na produção de novos conhecimentos e como o bibliotecário 
está envolvido nesse processo colaborando com os alunos no de-
senvolvimento de habilidades para a competência informacional.

Para Woodward (1977), Vaverka e Fenn (2002) e Garner e 
Robertson (2002) a revisão de literatura permite: Encontrar pes-
quisas similares e analisar a metodologia e o formato utilizado; 
Encontrar fontes de informação úteis e apresentar personalida-
des de pesquisa importantes; Oferecer oportunidade para que 
o pesquisador veja o próprio estudo numa perspectiva histórica 
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e possa evitar duplicação desnecessária, além de relacionar o 
próprio estudo com os anteriores e sugerir pesquisas posteriores; 
Oferecer novas ideias e pontos de vista; Ajudar a avaliar os esfor-
ços de pesquisa oferecendo uma comparação.

Segundo Gil (2006), a pesquisa bibliográfica permite que o 
pesquisador compreenda uma gama de fenômenos muito maior 
do que se a pesquisa fosse feita diretamente, além disso, ela com-
põe toda base teórica sobre o tema.

Este trabalho foi construído através da revisão de literatura 
sobre os tópicos: competência informacional; competência infor-
macional e educação; e o profissional bibliotecário e a competên-
cia informacional. Busca compreender a competência informacio-
nal, sua contribuição para a educação e o trabalho do profissional 
bibliotecário no desenvolvimento da competência informacional.

Foram pesquisados artigos recentes, com no máximo dez 
anos de sua publicação, entre os anos de 2009 a 2018 em pla-
taformas online tais como: o portal de periódicos da RICI – Re-
vista Ibero-Americana de Ciências da Informação e o portal de 
periódicos da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, 
relacionando artigos com o tema abordado, dentro do período 
proposto. Essas bases foram escolhidas por trabalharem princi-
palmente artigos sobre as ciências da informação, apresentando 
uma vasta contribuição de artigos. A pesquisa resultou em 43 ar-
tigos, que envolviam a competência informacional em múltiplas 
áreas, como: educação, convívio em sociedade, saúde, profissão. 
Dentre os artigos encontrados, 04 foram selecionados por es-
tarem diretamente relacionados ao tema proposto e dentro do 
prazo máximo de 10 anos de publicação. Abaixo a relação dos 
artigos apresentados no desenvolvimento deste estudo teórico:
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Tabela 1: Artigos apresentados com a temática

Artigo Publicação Base de Dados

O Bibliotecário e a competência infor-
macional: prática profissional e aspec-
tos curriculares – Greyciane Souza Lins.

2009

Disponível na 
base dados de 
periódicos da 

RICI.

Perspectivas de letramento informa-
cional no Brasil: práticas educativas de 
bibliotecários em escolas de ensino bá-
sico – Bernadete Santos Campello.

2010

Disponível na 
base dados de 
periódicos da 

UFSC.

Competência informacional: educação 
e sociedade – Mônica Regina Peres. 2011

Disponível na 
base dados de 
periódicos da 

RICI.

A Competência Informacional (CoInfo) 
como um fator fundamental para a Edu-
cação no Brasil – Rafaela Carolina Silva, 
Regina Celia Baptista Belluzzo e Selma 
Letícia Capinzaiki Ottonicar.

2018

Disponível na 
base dados de 
periódicos da 

RICI.

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).

4 ESTUDOS SOBRE COMPETÊNCIA INFORMACIONAL  
E EDUCAÇÃO

A pesquisa procurou por artigos recentes, com no máximo 
dez anos de sua publicação, entre os anos de 2009 a 2018, sobre 
as temáticas: competência informacional; competência informa-
cional e educação; e o profissional bibliotecário e a competência 
informacional, nas bases de dados dos periódicos da RICI – Revista 
Ibero-Americana de Ciências da Informação e da UFSC – Universi-
dade Federal de Santa Catarina resultando em 43 artigos, envol-
vendo a competência informacional em múltiplas áreas, como: 
educação, convívio em sociedade, saúde, profissão.
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Os artigos selecionados para o presente estudo, foram aque-
les que envolviam diretamente a competência informacional, a 
educação e a colaboração do bibliotecário para o desenvolvimen-
to desta competência, dentro do período de no máximo 10 anos 
de publicação. Sendo eles: “O Bibliotecário e a competência infor-
macional: prática profissional e aspectos curriculares” – Greyciane 
Souza Lins - 2009; “Perspectivas de letramento informacional no 
Brasil: práticas educativas de bibliotecários em escolas de ensino 
básico” – Bernadete Santos Campello - 2010; “Competência infor-
macional: educação e sociedade” – Mônica Regina Peres – 2011; 
e “A Competência Informacional (CoInfo) como um fator funda-
mental para a Educação no Brasil” – Rafaela Carolina Silva, Regina 
Celia Baptista Belluzzo e Selma Letícia Capinzaiki Ottonicar - 2018.

Rafaela Carolina Silva, Regina Celia Baptista Belluzzo e Selma 
Letícia Capinzaiki Ottonicar no artigo “A Competência Informa-
cional (CoInfo) como um fator fundamental para a educação no 
Brasil” destacam a importância da competência informacional 
para o desenvolvimento da educação no Brasil, sendo a educação 
um meio de proporcionar saberes que promovam a evolução 
do sujeito a fim de adquirir competências necessárias para seu 
desenvolvimento cognitivo e comportamental no meio em que 
está inserido, seja no âmbito social, profissional ou escolar. A 
CoInfo pode ser definida como um processo de desenvolvimento 
e aprimoramento de competências e habilidades que tornam as 
pessoas capazes de identificar suas necessidades em informação, 
buscá-las, acessá-las, bem como avaliá-las, organizá-las e trans-
formá-las em conhecimento (SANTOS; BELLUZZO, 2014). 

De acordo com as autoras, o analfabetismo e o analfabetismo 
funcional são problemas urgentes na educação brasileira. Essas 
pessoas têm dificuldade em acessar e usar a informação de ma-
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neira eficaz e não conseguem identificar os problemas decorren-
tes da desinformação. Por consequência, ficam comprometidos 
o exercício da cidadania e a emancipação social e cultural. A alfa-
betização inicia-se na infância e continua pela fase adulta, a fim 
de que haja uma valorização das aprendizagens adquiridas pelas 
pessoas em sua vida, por meio da convivência em sociedade e no 
exercício da cidadania. 

O aprendizado ao longo da vida é um conceito implícito à 
compreensão da Competência em Informação (Coinfo), mencio-
nado pela primeira vez em 1974 por Paul Zurkowski. Ser compe-
tente em informação é “aprender a aprender” em cada contexto 
da vida do indivíduo e valorizar as várias formas de aprendizado. 
Os professores devem se adequar o novo contexto e atualizar 
seus conhecimentos constantemente modificando a estrutura do 
ensino tradicional na qual o professor é detentor do saber e o 
aluno é receptor passivo do conhecimento.

A escola já não é mais a principal fonte de conhecimento hu-
mano e com isso o objetivo é formar alunos capazes de acessar e 
julgar a informação de maneira crítica e inteligente (POZZO, 2007). 
A CoInfo fornece elementos que propiciam a caracterização da 
competência nos indivíduos, assim diversas bibliotecas ao redor do 
mundo têm-se utilizado dos padrões e indicadores internacionais 
para nortear os serviços de informação (ALA, 1989; ACRL, 2000).

Tais padrões podem ser utilizados transversalmente na 
construção do currículo escolar de modo a fortalecer e guiar os 
conteúdos propostos para os alunos. Quanto à aprendizagem, 
a educação brasileira deve se voltar para o desenvolvimento 
de habilidades educacionais que determinem que um sujeito 
reconheça a natureza e a extensão de suas necessidades infor-
macionais, para que realize o acesso com efetividade, avaliando 
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sua adequação ao problema inicial de pesquisa, bem como suas 
fontes, agindo o sujeito competente em informação tanto indivi-
dualmente como em grupo, corroborando seus conhecimentos 
prévios aos novos adquiridos para alcançar seus objetivos.

Mônica Regina Peres em seu artigo “Competência informa-
cional: educação e sociedade” faz um estudo sobre a necessidade 
dos indivíduos em recuperar de forma rápida e segura informa-
ções necessárias, sabendo lidar com as influências das tecnologias 
na sociedade contemporânea que recebe e utiliza vários tipos de 
informações, em diversos suportes. O que torna o profissional da 
informação essencial para habilitar outros profissionais a bem uti-
lizarem a informação. Para ela a informação envolve vários aspec-
tos do ser humano, bem como suas competências desenvolvidas 
em sua formação e as suas habilidades pessoais. 

As tecnologias da informação e comunicação contribuem 
bastante para o desenvolvimento da sociedade que propõe ao 
cidadão uma educação continuada, responsável por transformar 
a informação em conhecimento, suprindo deficiências e criando 
competências exigidas pela nova sociedade global. A tecnologia 
aliada à educação transforma as metodologias, acrescentando 
conteúdos e oportunizando o aparecimento de novas habilida-
des. Nesse artigo, a autora traz a importância do profissional da 
informação para auxiliar os alunos nesse processo. 

O papel do bibliotecário, como educador participativo, pois, a 
formação de indivíduos independentes que saibam buscar e uti-
lizar a informação está diretamente ligada aos profissionais com-
prometidos com a formação de uma sociedade mais consciente 
de suas possibilidades e responsabilidades quanto ao uso crítico 
e ético da informação. Segundo Peres, o futuro do profissional 
da informação é favorecer o desenvolvimento de competências 
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informacionais dos usuários onde quer que ele esteja, seja no 
mercado de trabalho ou em plena formação educacional.

Greyciane Souza Lins, em seu artigo “O bibliotecário e a 
competência informacional: prática profissional e aspectos curri-
culares”, traz investigações sobre as funções do bibliotecário con-
sideradas como competência informacional e aponta aspectos 
relacionados a formação do profissional da informação. Segundo 
a autora, a noção de ser um mediador do ensino de competência 
informacional deve iniciar-se na formação do profissional da infor-
mação. Para sua pesquisa sobre as habilidades e práticas conside-
radas competência informacional, foi utilizado o método delphi, 
caracterizado pela obtenção de previsões de uma determinada 
área a partir de opiniões de especialistas, onde as respostas são 
colhidas sem que os participantes saibam quem são os outros. 
Foram selecionados dezessete profissionais de todo Brasil, entre 
bibliotecários, pesquisadores e professores universitários. 

A pesquisa também questionou a inclusão do tema compe-
tência informacional nos currículos acadêmicos para a formação 
de profissionais da informação, onde todos responderam consi-
derando a inclusão necessária. Também questionou a possibili-
dade de inclusão do tema como disciplina isolada, onde apenas 
três participantes consideraram positiva. A pesquisa demonstrou 
que muitas tarefas executadas podem ser consideradas habili-
dades em competência informacional, mas não significa afirmar 
que o bibliotecário é competente em informação, pois não foi 
considerada a eficiência e efetividade com que as atividades são 
executadas e as finalidades de cada uma.

Bernadete Santos Campello em seu artigo “Perspectivas 
de letramento informacional no Brasil: práticas educativas de 
bibliotecários em escolas de ensino básico” apresenta a prática 
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educativa dos bibliotecários na educação básica. Tradicionalmen-
te os bibliotecários das unidades escolares auxiliavam os alunos 
na promoção da leitura. No entanto, as mudanças na sociedade, 
onde se requer pessoas capazes de desenvolver competências 
para localizar, avaliar, e usar informações, provocam no biblio-
tecário ações mais complexas, que auxiliem os leitores além do 
desenvolvimento da leitura, mas a desenvolver habilidades infor-
macionais. Porém, no Brasil a função educativa do bibliotecário 
ainda não se concretizou na prática, pois ainda se limita apenas a 
promoção da leitura, sendo confirmado por dois estudos de cita-
ção feitos com base em documentos da área (VIANNA; CALDEIRA, 
2004; CAMPELLO et al., 2007).

Outro espaço para a ação educativa do bibliotecário na escola 
é o auxílio a pesquisa escolar, onde o aluno deveria envolver-se 
com a busca e uso da informação. É a prática educativa do bi-
bliotecário na escola, onde contribui para o desenvolvimento 
de habilidades informacionais. Porém, a pouca influência do bi-
bliotecário na aprendizagem, reflete na forma como acontece a 
pesquisa escolar, conforme revelado por estudos, que observam 
nítida disfunção no processo. (FIALHO; MOURA, 2005, p. 205; 
GASQUE; TESCAROLLO, 2007; MAGALHÃES, 1992, p. 181-185; 
NEVES, 2000, p. 161; SILVA, S. A., 1997, p, 156).

A ampliação do papel educativo do bibliotecário na escola 
propõe constante colaboração com os professores. Nos níveis 
mais altos, ele é visto como catalizador dessa colaboração, ini-
ciando ações de relacionamento, não apenas com os professores 
individualmente, mas criando uma cultura de colaboração na 
escola. Assumindo papel relevante na escola, o bibliotecário exer-
ceria a liderança, no sentido de elucidar questões sobre a nature-
za da aprendizagem em ambiente caracterizado por abundância 
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informacional, propiciando ação didática articulada em torno da 
biblioteca (AASL/AECT, 1998, p. 50-55).

O presente estudo apresentou uma amostra realizada com 
bibliotecários atuantes em escolas de educação básica, públicas 
e particulares, e os resultados demonstraram que a sensibiliza-
ção e a conquista dos estudantes são o foco principal da prática 
educativa dos bibliotecários, com predominância de ações vol-
tadas para atrair os alunos para a biblioteca e leitura. Quanto às 
atividades de orientação à pesquisa foi perceptível a modesta 
ação dos bibliotecários.

Considerando-se que o letramento informacional se caracteri-
za pela ênfase na aprendizagem pela pesquisa orientada, concluiu-
-se que a ação dos bibliotecários é incipiente, pois, de acordo com 
a pesquisa realizada com 28 bibliotecários onde os mesmos apre-
sentaram detalhes de suas atividades, apenas três participantes 
descreveram os detalhes de suas atividades relacionadas a orienta-
ção da pesquisa, onde estes tinham envolvimento sistemático com 
a orientação da pesquisa, trabalhando nos projetos junto com os 
professores, contribuindo com competências específicas: uso de 
fontes, normalização e partes do trabalho escrito.

Ao contrário das atividades detalhadas relativas a promoção 
da leitura que estão presentes nas atividades dos 28 partici-
pantes. O estudo não permitiu definir com precisão o nível de 
envolvimento do bibliotecário, conforme Kuhlthau (1996, p. 149-
150). Mas foi possível identificar sua ação como instrutor (quando 
ensina a usar as fontes necessárias a um trabalho solicitado pelo 
professor) e como tutor (quando orienta na elaboração do traba-
lho, mobilizando conhecimentos de sua esfera e competência).
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5 CONCLUSÕES

Analisando as obras presentes neste estudo teórico, percebe-
-se que o desenvolvimento da competência informacional ainda 
não é realidade em grande parte da sociedade. Ainda há muito que 
se discutir sobre o assunto, principalmente sobre sua inclusão no 
currículo da educação e também sobre a formação dos profissio-
nais bibliotecários para a competência informacional, no intuito de 
colaborarem na formação de sujeitos competentes em informação.

Como a competência informacional pode auxiliar no processo 
de construção do conhecimento? De que forma os bibliotecários 
podem auxiliar esse processo no ambiente escolar?

A competência informacional habilita o indivíduo à busca e 
compreensão da informação para a produção de novos conheci-
mentos, favorecendo seu crescimento pessoal, social e cultural. 
O bibliotecário é uma figura importante para o desenvolvimento 
da competência informacional na escola, é o profissional melhor 
preparado para orientar as pesquisas, contribuindo com o de-
senvolvimento do aluno. Porém, de acordo com o estudo feito 
por LINS (2009), a formação do profissional bibliotecário ainda 
não contempla a formação para a competência informacional. O 
que o impede de participar efetivamente na colaboração para o 
desenvolvimento desta competência na escola.

O estudo teórico presente neste trabalho, não deixa dúvidas 
que a competência informacional é uma prática extremamente 
necessária para bem conviver na atual sociedade, onde grandes 
mudanças acontecem velozmente em função da alta produção de 
conhecimentos científicos e desenvolvimentos tecnológicos. Sua 
prática na educação é essencial, mas também é indispensável que 
hajam profissionais habilitados para auxiliar os alunos.
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Por isso, é importante que a formação do bibliotecário conte 
com a inclusão da competência informacional, para que devida-
mente habilitado, ele possa colaborar de forma efetiva na busca 
e utilização da informação de forma consciente e ética, junto aos 
professores e alunos na escola.

REFERÊNCIAS
CAMPELLO, Bernadete Santos. A Escolarização da Competência Informacio-
nal. Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação: Nova Série, São 
Paulo, v. 2, n. 2, p. 63-77, dez. 2006.

CAMPELLO, Bernadete Santos. Perspectivas de Letramento Informacional no 
Brasil: práticas educativas de bibliotecários em escolas de ensino básico. Enc. 
Bibli: R. Eletr. Bibliotecon. Ci. Inf., Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Dispo-
nível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/10470. Aces-
so em: 20 jun. 2018. 

CARVALHO, Lívia Ferreira de. Competência informacional: modelos e meto-
dologias. In: GOMES, Suely Henrique de Aquino [org.]. Letramento informa-
cional: educação para a informação - módulo um. Goiânia: CIAR/UFG, 2014. 
Disponível em: https://ensino.ead.ufg.br/mod/resource/view.php?id=1793. 
Acesso em: 20 jun. 2018. 

GASQUE, Kelley Cristine Gonçalves Dias. Arcabouço conceitual do letramento 
informacional. Ciência da Informação, Brasília, DF, v. 39 n. 3, p.83-92, set./
dez., 2010. Disponível em: http://repositorio.unb.br/handle/10482/9263. 
Acesso em: 20 jun. 2018. 

LINS, Greyciane Souza. O bibliotecário e a competência informacional: prática 
profissional e aspectos curriculares. Revista Ibero-americana de Ciência e da 
Informação (RICI),Ci. Inf., Brasília, v. 2, n.1, p.46-58, jan./jul.2009. Disponível 
em: http://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/2782/2385. Aces-
so em: 20 jun. 2018.

SILVA, Rafaela Carolina; BELLUZZO, Regina Celia Baptista; OTTONICAR, Selma 
Letícia Capinzaiki. A competência informacional (CoInfo) como um fator fun-
damental para a educação no Brasil. Revista Ibero-americana de Ciência e da 
Informação (RICI),Ci. Inf., Brasília, v.11, n. 1, p. 23-41, jan./abril.2018. Disponí-
vel em: http://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/24453/20178. 
Acesso em: 20 jun. 2018. 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/10470
https://ensino.ead.ufg.br/mod/resource/view.php?id=1793
http://repositorio.unb.br/handle/10482/9263


ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 95 ...

MARTINEZ-SILVEIRA, Martha; ODDONE, Nanci. Necessidades e comporta-
mento informacional: conceituação e modelos. Ciência da Informação, Brasí-
lia, v. 36, n.1, p.118- 127, maio/ago. 2007. Disponível em: http://www.scielo.
br/scielo.php?pid=S0100-19652007000200012&script=sci_abstract&tlng=pt. 
Acesso em: 20 jun. 2018. 

PERES, Mônica Regina. Competência Informacional: educação e sociedade. 
Revista Ibero- americana de Ciência e da Informação (RICI),Ci. Inf., Brasília, 
v. 3, n. 1, p. 22-33, jan./jul. 2011. Disponível em: http://periodicos.unb.br/
index.php/RICI/article/view/6159/5079. Acesso em: 20 jun. 2018. 

VALENTIM, M. org. Competência em informação ou competência informacio-
nal? In: VALENTIM, M. org. Gestão, mediação e uso da informação [online]. 
São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19652007000200012&script=sci_abstract&
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19652007000200012&script=sci_abstract&


sumário

COMPETÊNCIA INFORMACIONAL NO ENSINO 
SUPERIOR: UM ESTUDO DE DISCENTES 
DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
LOGÍSTICA NA UEG/JATAÍ NO ESTADO  
DE GOIÁS

RONIEL PANIAGO LIMA
ronipaniago@hotmail.com

UFG

THALITA FRANCO DOS SANTOS DUTRA
thalitafdsantos@gmail.com

UFG/IFG-GO

RESUMO

A competência informacional é o objeto deste trabalho. 
Objetiva-se verificar a competência informacional em discentes 
do primeiro período (2018) do curso superior de Tecnologia em 
Logística pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), campus 
Jataí. Este estudo é fundamentado em autores tais como Gas-
que (2010), Miranda (2006), Campello (2003) dentre outros. O 
trabalho é qualiquantitativo, sendo utilizado o método descritivo 
por ser aplicado o uso de questionário e baseado nos Padrões da 
ACRL para reconhecer a necessidade de informação, obter acesso 
eficiente à informação, avaliar a informação, usar eficientemente 
a informação e compreender aspectos legais da informação. Com 
a verificação dos dados, obteve-se como resultado que os alunos 
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ingressos no primeiro período possuem facilidade em encontrar 
as informações, mas, em contrapartida encontram dificuldades 
para compreender as informações e aplicá-las de forma crítica. 

Palavras-chave: Competência informacional. Ensino superior 
em Logística. Padrões de competência informacional para o Ensi-
no Superior.

ABSTRACT

This study aims to discuss informational competence. He plans 
to verify how students in the first period of higher education in Lo-
gistics Technology at the State University of Goiás (UEG), Jataí, un-
derstand informational competence. To write this article, we draw 
on the studies by Gasque (2010), Miranda (2006), Campello (2003) 
and other authors. This article is quantified and uses the descriptive 
method that applies the questionnaire to obtain student informa-
tion, based on record standards to obtain necessary information, 
gain efficient access to information, evaluate information, efficient-
ly use information and the legal details of students. information. 
After applying the questionnaire and analyzing the data, it was 
observed that first-period scholars find it easy to find information 
without the help of university members (eg, professor, librarian), 
but, on the other hand, when it is necessary to understand and use 
reflective information, they consider it a difficult action.

Keywords: Information competency. Logistics course. Patter-
ns of information competency for higher education.

1 INTRODUÇÃO

A Era da Informação, período pós-Revolução Industrial, per-
mitiu o avanço de tecnologias para os diversos campos da huma-
nidade. A evolução digital, por exemplo, favoreceu intenso fluxo 
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de informações por intermédio da internet. Nesse contexto, se 
insere a competência informacional.

O acesso eficaz à informação permite a reflexão sobre seu 
conteúdo de forma que o aluno o modifique para surgir nova 
ressignificação do material disponível. Desta forma o discente 
que consegue gerir essas informações, filtra e compreende o que 
nelas estão designadas, possibilitando um posicionamento críti-
co, desenvolvendo a capacidade de compreensão e não apenas a 
decodificação da mensagem.

Ao aprender a agir criticamente, o indivíduo percebe a neces-
sidade de atuar de forma ativa nas variadas áreas da sociedade, 
“[…] a aquisição de saberes e de competência para o exercício de 
uma profissão, o que levará o estudante a adquirir um repertório 
de conhecimento mais especializado, dentro de uma determina-
da área, desenvolvendo o espírito científico e crítico [...] (CAVAL-
CANTE, 2006, p. 54).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (BRASIL, 1996, 
art. 43, inciso I) dispõe que “[…] A educação superior tem por fi-
nalidade: I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo”. (Grifo nosso). Por 
pensamento reflexivo, entende-se que o indivíduo toma suas pró-
prias concepções sobre fenômenos do mundo (LEITÃO, 2007). Em 
outras palavras, o indivíduo busca e utiliza a informação de forma 
“[…] antagônica àquela guiada pelo impulso, assistemática, rotinei-
ra, sendo, pois, um processo questionador, sistemático e alicerçado 
em conhecimentos sólidos [..]” (GASQUE, 2012, 58). Mais que dis-
por da informação, o acadêmico deve se preocupar com a qualida-
de do conteúdo disponível. Vitorino (2010, p. 131) diz que “[...] é 
consenso que o desenvolvimento de habilidades e competências 
que permitam o uso consciente, criativo e benéfico da informação 
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tornou-se essencial [...]”. O cenário vivenciado na época vigente é 
o da instantaneidade e a rápida transformação das informações, 
sem, contudo, significar informação eficiente e de qualidade.

Mata e Casarin (2012, p. 3) afirmam que “[...] os integrantes 
das instituições de ensino têm a responsabilidade de favorecer a 
formação de aprendizes voltados para atuarem numa sociedade 
em transformação contínua [...]” e, portanto, torna-se necessário 
o desenvolvimento de habilidades pautadas no uso da informa-
ção de forma crítica.

Torna-se fundamental na Sociedade da Informação que 
o usuário disponha de competência para lidar com o boom de 
acervo informacional nos mais distintos formatos. Desta forma, a 
competência informacional favorece ao usuário ter a capacidade 
de confrontar o “bombardeio” de informação que recebe diaria-
mente. Na verdade, receber notícias, comunicações, anúncios, 
não é significado de estar bem informado.

Garcia (2005, p. 1) em artigo intitulado “Mas o que são, afi-
nal, competências e habilidades?” explica que “[...] a competên-
cia implica uma mobilização dos conhecimentos e esquemas que 
se possui para desenvolver respostas inéditas, criativas, eficazes 
para problemas novos [...]”.

Para esse fim, utiliza-se o conjunto de Padrões de Compe-
tência Informacional para Estudantes de Nível Superior (ACRL, 
2000) para averiguarmos a competência dos sujeitos alvos neste 
estudo. Os indicadores selecionados são:

Padrão 1 – Reconhecer a natureza e extensão da necessidade 
de informação

Padrão 2 – Acesso eficientemente a informação
Padrão 3 – Avaliação eficiente da informação
Padrão 4 – Uso eficiente da informação para um propósito 

específico
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Padrão 5 – Compreender os vários temas econômicos, legais 
e sociais do uso da informação.

Verificar a competência informacional de acadêmicos do 
1º período do curso superior de Tecnologia em Logística da UEG 
campus Jataí é o objetivo geral deste trabalho. A partir dessa pro-
posta, cuida-se de: a) verificar como os acadêmicos identificam 
suas necessidades de informação; b) averiguar se na busca da in-
formação, os acadêmicos se utilizam de variados recursos e fontes 
informacionais; c) apurar se os participantes da pesquisa possuem 
competências para avaliar fontes de informação; d) identificar o 
uso da informação realizada pelo aluno; e) observar se o aluno leva 
em conta os aspectos éticos e legais do uso da informação.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Com a disponibilização desacerbada de informações ante o 
advento da Era Tecnológica, a competência informacional é es-
sencial para a atualidade, pois essa é o conjunto de habilidades 
requeridas por indivíduos para reconhecer quando a informação 
é necessária e ter a habilidade de localizar, avaliar, e usar efetiva-
mente a informação necessária – Tradução nossa - (ACRL, 2000, p. 
2). Dudziak (2010, p. 9) afirma que:

A democratização do acesso à informação e ao conhecimento 
reforça a urgência de alcançar, no tempo mais exíguo possível, um 
nível de consciência e qualificação dos sujeitos, verdadeiros agen-
tes de transformação social, capacitados a aprender ao longo da 
vida e continuamente.

A disponibilização de conteúdos em variadas plataformas, 
sendo esse de acesso rápido e amplo, demonstram que a mag-
nitude da quantidade das informações não caracteriza que essas 
são feitas compreendidas efetivamente pelo sujeito. Ter informa-
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ção por si só não representa ampliar o conhecimento. Vivemos 
num mundo que em razão da internet e seu melhoramento, a 
conectividade tem permitido a existência de um número muito 
amplo de conteúdos informativos disponíveis.

Não é suficiente o indivíduo saber utilizar a técnica. Para 
exemplificar, uma pessoa alfabetizada consegue empregar a téc-
nica, em outras palavras, ela sabe pegar o lápis, segurar o lápis 
e utilizá-lo para escrever, contudo, isso não significa que desen-
volve um agir crítico/reflexivo. O sujeito consegue decodificar a 
informação, mas não obter o sentido do conteúdo encontrado.

Quando a leitura da decodificação, mecânica e me-
ramente instrumental, puder dar espaço às práticas 
leitoras inteligentes, integradas ao processo de 
interação social e de conhecimento humano, talvez 
possamos ensinar na escola as muitas formas de 
leitura, os inúmeros mecanismos de construção e 
reconstrução de sentidos e, finalmente, investir em 
processos de comunicação mais dialógicos, compa-
tíveis com a edificação de uma sociedade efetiva-
mente democrática (COLELLO, 2013, p. 5)

Parafraseando a autora, quando o indivíduo conseguir uti-
lizar a informação para além da técnica, da decodificação, da 
mera atividade de encontrar o objeto, desenvolvendo uma pos-
tura crítica e reflexiva da referência obtida, poderá ressignificar 
seus conhecimentos.

É preciso que se compreenda a diferença entre a produção e 
o uso da informação. Barreto (1994, p. 02) ensina que

A produção da informação, [...] operacionaliza-se 
através de práticas bem definidas e se apoia em um 
processo de transformação orientado por uma ra-
cionalidade técnica que lhe é específica; representa 
atividades relacionadas à reunião, seleção, codifi-
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cação, redução, classificação e armazenamento de 
informação. [...] As estruturas significantes arma-
zenadas em bases de dados, bibliotecas, arquivos 
ou museus possuem a competência para produzir 
conhecimento, mas que só se efetiva a partir de 
uma ação de comunicação mutuamente consentida 
entre a fonte (os estoques) e o receptor. Porém, a 
produção dos estoques de informação não possui 
um compromisso direto e final com a produção de 
conhecimento [...]

2.1 IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE UM SUJEITO COM 
COMPETÊNCIA INFORMACIONAL E O PAPEL DA ESCOLA

“A competência informacional é comum para todas as disci-
plinas, para todos os ambientes de aprendizagem e para todos os 
níveis de educação” - Tradução nossa – (ACRL, 2000, p. 2). A infor-
mação tem aspecto social. Ainda que o indivíduo a utilize de forma 
individualizada em alguns contextos, ela compõe a vida social. “O 
ser humano, revestido de sua multidimensionalidade, apresenta-se 
como um ser complexo” (MIRANDA; BARROSO, 2004, p. 632).

Um sujeito competente não é mero usuário da técnica, mas, 
consegue pensar sua atuação para além dela. Ao buscar uma 
informação, seja em qual formato estiver, ele é capaz de, se ne-
cessário for, ressignificar o conteúdo encontrado.

Não é suficiente que o indivíduo saiba acessar espaços para 
encontrar a informação desejada (técnica), é imprescindível que 
o sujeito seja capaz de pensar criticamente ao lidar com o dado 
obtido. Muito se ouve que vivemos a Era da Informação, por esta 
razão, faz-se necessário incluir o indivíduo digitalmente para ter 
acesso à informação. Contudo, algumas considerações são neces-
sárias. Primeiro, a informação não é obtida apenas pelos meios 
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eletrônicos disponíveis. Ela está a nossa volta nas mais distintas 
estruturas composicionais.

Continuamente, diferentes tecnologias e novas informações 
estão impactando o ensino superior. Isto exige uma rápida atua-
lização da competência informacional e midiática pelos alunos. 
Apesar do impacto progressivo da tecnologia digital na cultura 
acadêmica contemporânea, é imperativo resgatar e consolidar 
um compromisso mais crítico com a informação, mídia e tecnolo-
gia. (DUDZIAK, 2010, p. 01). 

Segundo, que ensinar ao indivíduo a inclusão digital e o aces-
so à informação, não se restringe a saber utilizar os instrumentos 
e/ou localizar as informações, mas, a favorecer com que ele utilize 
tais elementos de forma reflexiva. 

[…] dado que inclusão digital é parte do fenômeno 
informação, no contexto da chamada sociedade da 
informação, pode ser observada pela ótica da ciên-
cia da informação. Neste sentido, entende-se, como 
ponto de partida do conceito de inclusão digital, 
o acesso à informação que está nos meios digitais 
e, como ponto de chegada, a assimilação da infor-
mação e sua reelaboração em novo conhecimento, 
tendo como consequência desejável a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas […]. (SILVA et al, 
2005, p. 30).

Há décadas a sociedade está rodeada pela tecnologia. A evo-
lução humana permitiu chegarmos a um arcabouço infindável de 
informações oriundas dos mais diversificados espaços (bibliote-
ca, internet, família, escola etc). “[…] Na medida em que novas 
formas de acesso surgem promovidas pela disponibilidade da in-
formação digital em rede, novas e mais aprimoradas habilidades 
para buscar, selecionar, sintetizar e utilizar estas informações são 
necessárias [...]” (CAREGNATO, 2009, p. 53).
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Diariamente, recebemos informações desde as mais simples 
até as mais complexas. Daí, a importância de um agir crítico do indi-
víduo. “[…]. Dudziak (2008, p. 44) em artigo intitulado “Os faróis da 
sociedade de informação” traz que a competência informacional 
é importante para o desenvolvimento econômico, na medida em 
que se relaciona na capacidade que os sujeitos se utilizam para a 
resolução de situações-problema. Também, podemos observar a 
essencialidade para a saúde e serviços, já que propiciam a manu-
tenção da qualidade de vida, do cuidado com o meio ambiente, 
para citar. A autora destaca ainda a competência informacional 
para a governança e cidadania. Ressalta ainda que a competência 
informacional deve estar voltada para o aprendizado e a educação.

Vale e Souza (2014, p. 113) afirmam que “[...] a educação 
preocupa-se em contribuir com a formação de um indivíduo críti-
co, responsável e atuante. Isso porque vivemos em uma socieda-
de onde as interações acontecem rapidamente podendo ocorrer 
por meio das práticas da leitura e letramento [...]”. 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa trata-se de uma pesquisa qualiquantitativa por 
seus fatos estarem inseridos em dado contexto social. Foram 
aplicados questionários aos alunos participantes desta pesquisa. 
O questionário, segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 201) é “[...] 
um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e 
sem a presença do entrevistador [...]”.

O questionário foi elaborado a partir de trabalhos fundamen-
tados nos Padrões de Competência Informacional desenvolvido 
pela Association College and Research Libraries (ACRL). Assim, as 
questões elaboradas se pautam nas perguntas formuladas por 
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Ronald Emerson da Costa (2011) ‘A Competência Informacional 
no Ensino Superior Tecnológico: um estudo sobre os discentes 
e docentes do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
da União Educacional de Brasília’; também, em Marta Leandro 
da Mata (2009) ‘A competência informacional de graduandos de 
Biblioteconomia da região sudeste: um enfoque nos processos de 
busca e uso ético da informação’; bem como, na dissertação de 
Thalita Franco dos Santos (2011) ‘Competência informacional no 
ensino superior: um estudo de discentes de graduação em Biblio-
teconomia no estado de Goiás’. 

3.1 PERÍODO DA EXECUÇÃO

Os dados foram coletados no período de 06 a 16 de junho de 
2018.

3.2 POPULAÇÃO

Este trabalho foi realizado com a participação de discentes 
do 1º período do curso superior de Tecnologia em Logística da 
Universidade Estadual de Goiás, Campus Jataí. São 24 discentes 
respondentes da pesquisa.

3.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

O questionário foi aplicado numa aula de 50 (cinquenta) minu-
tos em sala de aula. Ao todo 24 (vinte e quatro) alunos responde-
ram o instrumento da pesquisa. Após aplicação do questionário, 
as respostas foram computadas por meio de dados estatísticos. 
As informações foram distribuídas em gráficos para evidenciar a 
competência informacional na prática dos alunos participantes.



... 106 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Dos 24 (vinte e quatro) respondentes, 54% (cinquenta e qua-
tro) afirmaram idade entre 15 (quinze) a 20 (vinte) anos, 16% (de-
zesseis) disseram ter de 21(vinte e um) a 25(vinte e cinco), outros 
25% (vinte e cinco) dos 26 (vinte e seis) a 30 (trinta), e, apenas 4% 
(quatro) dos participantes está na faixa etária de 47(quarenta e 
sete) a 50(cinquenta) anos. 

Dos participantes da pesquisa, 75% têm computador em suas 
casas. O que não significa que o acesso à internet seja, prioritaria-
mente na residência.

Na pergunta “Em respeito aos locais de acesso à internet, 
assinale quais opções se aplicam”, 58% (cinquenta e oito) parti-
cipantes apontaram que a universidade e o trabalho são os locais 
nos quais mais utilizam a internet. 41% (quarenta e um) respon-
deram na casa, e, 16% (dezesseis) afirmaram utilizar na casa dos 
amigos, 12% (doze) na lan house. Isso pode ser explicado, talvez, 
por na contemporaneidade, passarmos boa parte do tempo ou 
no trabalho ou na universidade. 

O Padrão 1 cuida do “Reconhecimento da natureza e da 
necessidade da informação”. Os discentes participantes deste 
estudo manifestaram certa divisão na opinião sobre o grau de faci-
lidade ou não em se encontrar respostas capazes de atender às ne-
cessidades de informação dos discentes, quando na realização de 
uma atividade acadêmica. Enquanto 50% (cinquenta) participantes 
consideraram fácil a formulação de questões, 41% (quarenta e um) 
apontaram como sendo este um exercício difícil de desenvolver. 

Na pergunta “Quais destas ações você utiliza ao desenvol-
ver um trabalho acadêmico?”, um ponto que foi possível de se 
observar é que nenhum dos respondentes considerou a opção 
pedir ajuda a um bibliotecário. Outra ação não escolhida pelos 
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respondentes é consultar o catálogo da universidade. Além disso, 
a ação “vão direto às estantes da biblioteca” foi pouquíssima assi-
nalada pelos participantes.

Ainda analisando as respostas, destaca-se que a opção mais 
selecionada pelos respondentes foi discutir sobre o assunto do 
trabalho. Portanto, imagina-se que “discutir o assunto” seja com 
outro aluno do mesmo nível acadêmico. A segunda opção mais 
selecionada foi tirar dúvidas com pessoas que conhecem o tópi-
co. Interessante observar que essa escolha é feita pelos alunos 
que dispensam ajuda do bibliotecário e não buscam informa-
ções no catálogo da universidade. A terceira opção com maior 
número de ocorrências é identifiquei conceitos-chave e termos 
relacionados ao tema. As opções pedir ajuda a um bibliotecário; 
consultar o catálogo da universidade; ir direito às estantes da 
biblioteca não foram selecionadas.

Tabela 1: Ações realizadas ao desenvolver trabalho acadêmico

Fonte: Os autores (2018).
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Na questão “Qual nível de facilidade você considera ao 
identificar potenciais fontes de informação?”. Ainda que não 
solicitem o auxílio do bibliotecário ou procurem buscar informa-
ções no catálogo da universidade ou vão direto à biblioteca, os 
respondentes consideraram ser muito fácil (29%) e fácil (33%) 
identificar potenciais fontes de informação, sendo que 9 (37%) 
manifestaram ser este um exercício difícil em ser realizado.

Colello (2013) enfatiza a importância de utilizar com criticidade 
a informação obtida. Mais que saber onde e por qual instrumento 
acessar algum dado, é preciso que o usuário reflita a mensagem 
encontrada. O ato de codificar e decodificar uma informação está 
aquém do exigido ao indivíduo com competência informacional.

O Padrão 2 cuida do “Acesso eficiente à informação”.
Na questão “Qual nível de facilidade você demonstra ao 

desenvolver estratégias de busca bem-sucedidas”, dos 24 res-
pondentes, 54% (cinquenta e quatro) alunos consideraram ser 
tarefa fácil, e, 46% (quarenta e seis) dos respondentes afirma-
ram ser tarefa difícil.

Na questão “Para buscar informações quais ações você 
usa?”, os alunos poderiam escolher as ações pertinentes ao caso. 
Assim, a opção mais destacada foi pesquisar em buscadores como 
o Google, 66% (sessenta e seis) dos participantes assinalaram essa 
opção. A segunda opção mais selecionada foi identificar as fontes 
de informação nas quais as informações sobre o assunto pode-
riam ser encontradas. Esta opção foi escolhida por 37% (trinta e 
sete) dentre as possíveis respostas. A terceira opção mais citada 
é construir estratégia de busca gerais para realizar pesquisa nas 
fontes de informação. Esta opção foi selecionada 33% (trinta e 
três) dos respondentes. 
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Acerca do letramento tecnológico dos respondentes, 91% 
(noventa e um) dos discentes consideram como muito fácil ou fá-
cil acessar fontes de informação incluindo tecnologias eletrônicas, 
e, apenas 9% (nove) apontaram ser tarefa difícil. 

O Padrão 3 cuida da “Avaliação eficiente da informação”.
Na questão “Quais dessas fontes você considera confiável 

utilizar no trabalho acadêmico”, os alunos poderiam escolher as 
ações pertinentes ao caso. A opção mais selecionada foi ‘fontes 
recomendadas por professores e/ou bibliotecários’, escolhida por 
75% (setenta e cinco) dos respondentes. A segunda opção mais 
selecionada foi ‘fontes recomendadas e/ou utilizadas por alunos 
da mesma área de estudos’, escolhida por 66% (sessenta e seis) 
dos alunos. A terceira opção mais selecionada foi “artigos de re-
visão de assuntos relacionados”, escolhida por 58% (cinquenta e 
oito) dos participantes. 

Outro ponto a se observar é que ‘anais de eventos ou publica-
ções de associações profissionais’ e ‘fontes recuperadas em base 
de dados’ foram as opções menos selecionadas, 12% (doze) dos 
respondentes, cada uma.
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Tabela 2: Quais fontes você considera mais confiáveis?

Fonte: Os autores (2018).

Na questão “Nível de facilidade em se avaliar a informa-
ção”, quase metade dos respondentes consideram difícil avaliar 
de maneira eficiente a informação (49% responderam assim), 
enquanto 33% (trinta e três) consideraram ser tarefa fácil e 20% 
(vinte) muito fácil. 

É preciso compreender que conseguir encontrar uma infor-
mação ou várias informações, não significa ter obtido conheci-
mento. É importante que o indivíduo mantenha o ato de refletir e 
avaliar a informação.

O Padrão 4 cuida do “Uso da informação localizada”.
Gasque (2012, p. 8) aduz que

A busca e o uso da informação são ações integran-
tes da aprendizagem, visto que o pensamento se 
constrói na interação das novas informações com 
o conhecimento prévio e experiências humanas. 
Quanto mais experiência as pessoas adquirem 
com o manejo da informação, maior o impacto no 
conhecimento produzido. 
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Na questão “De posse das informações você?”, os respon-
dentes tinham a opção em selecionar quantas respostas conside-
rassem aplicáveis ao caso. A primeira opção mais selecionada foi 
“acrescentou novos conhecimentos aos que você já possuía sobre 
o assunto”, escolhida por 58% (cinquenta e oito) dos responden-
tes. A segunda opção mais selecionada foi “acrescentou novas in-
formações às que você já possuía sobre o assunto”, escolhida por 
50% (cinquenta) dos alunos. A terceira opção mais selecionada foi 
“suficiente para formular minha própria opinião e posição sobre o 
assunto”, escolhida por 33% (trinta e três) dos discentes. 

Tabela 3: Como as informações obtidas ajudaram?

Fonte: Os autores (2018).

Na questão “Nível de facilidade em organizar a informa-
ção para aplicação prática”, 50% (cinquenta) dos participantes 
consideraram que o ato de organizar a informação objetivando a 
aplicação prática é difícil, 4% (quatro) apontou como muito difí-
cil, 41% (quarenta e um) dos respondentes afirmaram ser tarefa 
fácil, enquanto 5% (cinco) manifestou ser muito fácil. 
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Na questão “Nível de facilidade em usar a informação em 
pensamento crítico e solução de problema”, 54% (cinquenta e 
quatro) participantes consideraram ser tarefa fácil, enquanto 46% 
(quarenta e seis) afirmaram ser uma atividade difícil de realizar.

O Padrão 5 cuida dos “Aspectos éticos e legais do uso da 
informação”, os participantes poderiam selecionar quantas op-
ções considerassem necessárias para realizar a ação. A questão 
a ser respondida era “Qual(is) do(s) seguinte(s) é(são) exem-
plo(s) de plágio?”.

A primeira opção mais selecionada foi “Usar frases e senten-
ça dos outros como se fossem seus próprios sem dar crédito ao 
autor”, escolhida por 100% (cem) dos respondentes. A segunda 
opção mais selecionada foi “Reformular informações de outras 
pessoas e usá-las sem dar o crédito ao autor” e “Usar imagens 
protegidas a partir da web sem dar o crédito para o criador”, 
ambas, foram escolhidas 45% (quarenta e cinco) dos participan-
tes, apesar de citadas, a maior parte dos respondentes não consi-
derariam essas ações como configurativas de plágio. 

5 CONCLUSÕES

À guisa de conclusão compreende-se que o acesso eficaz à 
informação favorece o aluno a refletir acerca do conteúdo obtido. 
Mais que decodificar um dado, é útil que o aluno saiba utilizar 
ativamente a informação encontrada com o fim de ressignificá-
-la. Neste estudo, objetivos específicos foram estabelecidos para 
nortear o desenvolvimento da pesquisa. Também, houve a uti-
lização de Padrões da ACRL (2000), bem como a elaboração de 
questionário para obter as respostas dos participantes (discentes 
do primeiro período do curso superior de Tecnologia em Logística 
pela UEG - câmpus Jataí).
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Notou-se pelos dados obtidos, a partir das respostas ao ques-
tionário que os discentes reconhecem a necessidade de informa-
ção. Para tanto, dentre suas opções de resposta, eles afirmaram 
que optam em buscadores como o Google para obterem dados 
para seus trabalhos acadêmicos. Os discentes possuem compe-
tência na utilização das tecnologias. Eles sabem que descrever 
uma palavra no buscador permitirá a ocorrência de informações 
em torno do assunto que precisam. Porém, a deficiência na ava-
liação eficiente (consciente, crítica) da informação pode ser um 
empecilho para o uso eficiente dessa informação. 

Questiona-se se o fato de acessarem à informação isso pode 
ser considerado eficiente, visto os alunos terem respondido que 
não procuram o bibliotecário, pouco utilizam o catálogo da uni-
versidade, tampouco vão à biblioteca. Outro fator que corrobora 
na suspeita que se tem sobre a real eficiência de acesso à infor-
mação pelos participantes, está no fato deles terem ignorado as 
opções anais de eventos acadêmicos e de produções na base de 
dados quando buscam informações.

Os respondentes afirmaram que a informação localizada per-
mite que novos conhecimentos sejam inseridos no saber existen-
te, contudo, nota-se que tanto organizar a informação obtida de 
forma prática, bem como, utilizá-la de forma reflexiva são tarefas 
consideradas difíceis pelos participantes. Ser crítico não é apenas 
localizar a informação.

Por certo, o desenvolvimento de um aluno autônomo deve 
ser valorizado pela universidade, contudo, salienta-se que, trata-
se de alunos em meses iniciais no âmbito acadêmico, portanto, 
pouco amadurecidos para caminharem sozinhos nas atividades 
acadêmicas.

Além disso, as respostas dadas pelos alunos parecem nos 
conduzir para o entendimento que sua consciência sobre o plágio 
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está, ainda, reduzida a não ‘usar frases e sentenças dos outros 
como se fossem seus próprios sem dar crédito’.

Assim, conclui-se que buscar auxílio do bibliotecário e/ou do 
professor não significa retirar a autonomia do aluno. Os alunos 
participantes da pesquisa são iniciantes no ambiente acadêmico 
e necessitam de mediação qualificada para se desenvolverem. 
O fato de não irem à biblioteca, de ignorarem anais de eventos, 
publicações e conteúdos presentes na base de dados, trazem a 
preocupação de seu desenvolvimento acadêmico ser ineficiente. 
Há possibilidade de não conseguirem aprimorar o senso crítico, o 
que não se confunde com a mera opinião crítica (discordância de 
algo sem ter fundamento apropriado).
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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar o grau de Competência 
informacional dos alunos da 3ª Série do Ensino Médio do Colégio 
Estadual Princesa Izabel do turno Matutino, assim como identificar 
os conhecimentos que os alunos possuem sobre o tema. O mé-
todo utilizado para pesquisa foi o dedutivo e o instrumento para 
coleta de dados utilizado foi o questionário com perguntas objeti-
vas. Os dados coletados foram apresentados por meio de gráficos 
e comentários. Conclui esta pesquisa com a certeza a introdução 
de novas metodologias educacionais voltados para formação dos 
alunos em competência informacional se faz necessária para o seu 
total desenvolvimento profissional, social e pessoal.
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ABSTRACT

The objective of this research is to evaluate the degree of 
Informational Competence of the students of the 3rd Grade of 
the Princesa Izabel State College of the Morning shift, as well as 
to identify the students’ knowledge about the subject, and the 
methodu sedfor research was the data collection through a ques-
tionnaire with objective questions. The data collected were pre-
sented through graphs and comments. Concludes this research 
with certainty the introduction of new educational methodologies 
aimed at training students in informational competence is neces-
sary for their total professional, social and personaldevelopment.

Keywords: Competence in information. Information. Educa-
tion. Evaluation.

1 INTRODUÇÃO

A globalização e consequentemente a vasta quantidade de 
informações e avanços tecnológicos têm afetado todos os setores 
da sociedade, um exemplo dessas transformações é a Sociedade 
da Informação. Segundo Câmara (2005), a Sociedade da Informa-
ção manifesta-se por um conjunto de transformações significati-
vas nas mais diferentes áreas do conhecimento.

A educação, por sua vez, também sofreu com essas transfor-
mações. Com o advento da Sociedade de Informação surgiram 
novas formas de pensar e relacionar-se com a realidade, surgiu a 
necessidade de implementação de uma “cultura de informação”, 
impactando diretamente na educação. Neste sentido, passou a 
ser indispensável um processo educacional que leve o cidadão a 
aprender a aprender, desenvolvendo competências para isso, num 
processo continuado de aprendizagem. (FARIAS; VITORINO,2009)
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Este artigo representa o resultado de um esforço empreen-
dido para obter informações sobre o nível da competência in-
formacional dos alunos que estão encerrando o Ensino Médio 
do Colégio Estadual Princesa Isabel, em Taquaral de Goiás, que 
objetivam ingressar na universidade ou no mercado de trabalho.

Discussões sobre a Competência Informacional tem se tor-
nado cada vez mais frequentes pelos profissionais da educação 
e da informação. O tema é um assunto de grande relevância no 
âmbito escolar, a competência em informação é um pré-requi-
sito para a aprendizagem contínua, e saber utilizar as fontes de 
informação, auxilia o aluno a alcançar melhores resultados e a 
se manter informado. Neste contexto podemos afirmar que “a 
competência em informação mostra os caminhos que devem ser 
trilhados por um indivíduo no processo de busca, recuperação, 
avaliação e apropriação de informações, uma vez que trabalha 
habilidades, atitudes, conhecimentos e valores” (CONEGLIAN; 
SANTOS; CASARIN, 2010, p. 261).

A avaliação, por sua vez, tem como foco diagnosticar o nível 
de competência do aluno e identificar as necessidades de ajustes 
e aperfeiçoamentos para a implementação de estratégias que 
possam contribuir com o aumento do nível de competência.

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar o grau de Com-
petência em informação dos alunos da 3ª série do ensino médio 
do colégio estadual princesa Izabel do turno matutino e espe-
cificamente visa identificar as principais fontes de informações 
utilizadas para a realização de trabalhos de pesquisas, evidenciar 
os sites mais utilizados para busca de informação, verificar o co-
nhecimento sobre as normas de formatação, referência e citação 
e identificar na prática (questionário) os conhecimentos que os 
alunos possuem sobre o que é Competência em informação.
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Partindo da questão problema que pretende identificar “qual 
o nível de Competência em informação dos alunos da 3ª série 
do ensino médio do colégio estadual princesa Izabel?” espera-se 
comprovar ou não as seguintes hipóteses: os alunos concluintes 
do Ensino Médio não possuem Competência em informação 
condizentes com o grau de escolaridade; os alunosda3ª série do 
Ensino Médio utilizam fontes de pesquisas confiáveis, mas não 
sabem realizar corretamente a citação bibliográfica e o termo 
letramento informacional é um conceito pouco conhecido pelos 
alunos pesquisados.

O presente estudo é parte integrante do projeto “A Leitura e 
suas concepções teóricas, históricas e conceituais: perspectivas no 
campo do letramento informacional, da comunicação e comporta-
mento informacional em diferentes instâncias educacionais formais 
e informais”, aprovado sob o parecer de número 2.543.521.

2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL

A expressão competência informacional foi utilizada inicial-
mente pelo bibliotecário americano Paul Zurkowski, em 1974, 
afirmou que “[...] pessoas treinadas para a utilização de fontes de 
informação em seu trabalho podem ser chamadas de competen-
tes em informação” (2002, p. 16). Ter um simples contato com a 
informação não significa construir conhecimento. “Busca-se for-
mas e processos que permitam filtrar toda esta informação – ava-
liação crítica, critérios de relevância, pertinência, interpretação, 
organização etc.” (VARELA, 2006p.18)

O termo competência, utilizando-se das palavras de Vitorino 
e Piantola (2009):

[...] seria muito mais do que uma reunião de habilida-
des para acessar e empregar adequadamente a infor-
mação e passaria a funcionar como uma ferramenta 
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essencial na construção e manutenção de uma socie-
dade livre, verdadeiramente democrática, em que os 
indivíduos fariam escolhas mais conscientes e seriam 
capazes de efetivamente determinar o curso de suas 
vidas (VITORINO; PIANTOLA, 2009, p.136?).

A evolução tecnológica democratizou a informação, mas não 
capacitou seus usuários para seleção das mesmas, sua veracida-
de e fonte, tornando-se necessário a utilização de critérios para 
sua utilização, neste pensamento Campello (2003, p. 34) fala da 
necessidade de desenvolver um novo critério para sobreviver na 
sociedade da informação “[...] a habilidade para solucionar proble-
mas, a de questionamento e a de pensamento lógico colocando-as 
na categoria de habilidades cognitivas”, que também é citado nos 
trabalhos de Elisabeth Dudziak que conceitua esta habilidade de 
seleção da informação como “[...] processo contínuo de interna-
lização de fundamentos conceituais, atitudinais e de habilidades 
necessário à compreensão e interação permanente com o universo 
informacional e sua dinâmica” (DUDZIAK, 2003, p. 28).

A avaliação da Competência informacional, por sua vez, visa 
diagnosticar lacunas e apontar melhorias necessárias para o de-
senvolvimento da experiência crítica/reflexiva da aprendizagem 
e da pesquisa, nos eixos da experimentação, descoberta, simula-
ção, apropriação, interação, julgamento, atualização e pesquisa. 
(DUDZIAK, 2010)

Conforme afirma CARVALHO (2014, p. 17):

a avaliação do nível de Competência em informação 
de indivíduos e grupos é fundamental para que 
estratégias educacionais e organizacionais sejam 
modificadas e novas ações sejam planejadas, a fim 
de melhorar a aprendizagem e a geração de novos 
conhecimentos.
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2.1 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL E A EDUCAÇÃO

A Competência informacional é um conjunto de habilidades 
e valores fundamentais perante a atual Sociedade da Informação, 
sociedade essa que, é caracterizada pela demasia de informações 
disponibilizadas e de fácil acesso devido aos meios tecnológicos.

A competência informacional está ligada ao desenvolvimento 
de habilidades relacionadas à busca, acesso e uso da informação 
que precisam ser desenvolvidas, ensinadas e aprendidas (GON-
ZALEZ, 2012). Nesse contexto,identificar quando a informação é 
necessária, saber localizá-la, avaliá-la e utilizá-la de fato são as-
pectos alavancados pela competência informacional.

A edificação dessas habilidades para lidar com informação 
pode ocorrer em diferentes momentos e em diferentes contex-
tos, como o escolar, acadêmico, profissional e o social. Todavia, 
preconiza-se que esse desenvolvimento se inicie nas séries ini-
ciais de escolarização (ROZZI; SANTOS, 2012).

Peres (2011) afirma que “é na educação que muitos indiví-
duos iniciam o contato com a informação de forma planejada, 
com objetivos específicos e profissionais habilitados”. Nesse sen-
tido Takashi (2000) diz que:

Na nova economia, não basta dispor de uma infraes-
trutura moderna de comunicação; é preciso compe-
tência para transformar informação em conhecimen-
to. É a educação o elemento chave para a construção 
de uma sociedade da informação e condição es-
sencial para que as pessoas e organizações estejam 
aptas a lidar com o novo, a criar e, assim, a garantir 
seu espaço de liberdade e autonomia. A dinâmica 
da sociedade da informação requer educação con-
tinuada ao longo da vida, que permita ao indivíduo 
não apenas acompanhar as mudanças tecnológicas, 
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mas sobretudo inovar. As tecnologias de informação 
e comunicação podem prestar enorme contribuição 
para que os programas de educação ganhem maior 
eficácia e alcancem cada vez maior número de comu-
nidades e regiões (TAKASHI, 2000, p. 6).

A competência informacional presta grande contribuição 
para a formação do cidadão na educação continuada, sendo 
considerada como a principal responsável para a transformação 
da informação em conhecimento, devendo ser foco de atenção 
no ambiente escolar.

De acordo com o ponto de vista de Gadotti (2000), uma ins-
tituição de ensino precisa ser independente para criar oportuni-
dades de aprendizagens para seus educandos; necessariamente 
precisa saber ensinar a ensinar; ensinar a pesquisar; ensinar a 
ter raciocínio lógico; fazer sínteses e elaborações teóricas; saber 
organizar os seus próprios trabalhos; ser disciplinado e aprendiz 
de forma autônoma.

A ideia de discussão e adequação dos parâmetros educacionais 
utilizados nos ambientes escolares para abranger a competência 
informacional vem sendo apresentada por vários pesquisadores, 
como Dudziak (2003) que recomenda a “implantação de um novo 
modelo de aprendizado, com diminuição da lacuna existente entre 
sala de aula e biblioteca. Esse novo modelo de aprendizado só é 
possível com a reestruturação escolar (...)”, esta percepção de ino-
vação também é compartilhada por Gonzalez (2012) que defende 
a introdução da tecnologia da informação no currículo, para uma 
formação mais crítica reflexiva dos alunos, com foco na pesquisa - 
“localização, seleção, acesso e utilização da informação”.

Os profissionais da informação (bibliotecários e professores) 
são as figuras centrais nesse discurso da competência informa-
cional, principalmente no contexto educacional. Todavia, para 
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articular conhecimento no mundo atual é necessário quebrar 
o paradigma do ensino voltado para as habilidades tradicionais 
(localizar e recuperar a informação), mas também envolver-se 
no desenvolvimento das habilidades de pensar criticamente, ler, 
ouvir e ver, enfim, ensinar a aprender a aprender (CAMPELLO, 
2003, p. 30). Os profissionais precisam aproveitar a abundância 
de informações e as inovações tecnológicas para incentivar os 
alunos a desenvolver a competência.

Ademais, como já dito, é importante que a competência 
informacional seja vista pelos educadores como parte das ações 
pedagógicas em geral, e que, seja abordada pelos professores e 
bibliotecários em conjunto e não de forma isolada. A biblioteca 
escolar se tiver seu potencial devidamente explorado, pode-se 
tornar mediadora no aprendizado, e ainda, a participação do 
bibliotecário escolar nas atividades educacionais e seu envolvi-
mento no planejamento curricular favorece o desenvolvimento 
de habilidades no aluno (FARIAS, VITORINO, 2009).

Tendo em vista a importância da Competência informacional 
no âmbito escolar, o governo federal, em nível nacional, vem for-
mulando e implementando um projeto cujo nome é BNCC – Base 
Nacional Curricular Comum, que em linhas gerais trabalha com 
a necessidade de formação integral do educando, com o desen-
volvimento de todas as habilidades, conhecimentos, atitudes e 
valores necessários para sua vida social, profissional e emocional, 
ou seja, para o pleno desenvolvimento da cidadania, entre elas a 
competência informacional.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa de método dedutivo, teve alcance de natureza 
básica. Para realização do trabalho foram utilizados recursos e 
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técnicas estatísticas, portanto, a forma de abordagem do proble-
ma da pesquisa foi quantitativa.

Partindo dos objetivos, foi realizada pesquisa descritiva, com 
ênfase na coleta, análise e registro de dados, para tanto se foi 
necessário o levantamento bibliográfico para aprofundamento 
do tema e aplicação de questionários aos participantes. Ademais, 
como procedimento técnico, foram utilizados materiais já publi-
cados, o levantamento e a pesquisa com participantes.

Metodologia de pesquisa é entendida, segundo Prodanov e 
Freitas (2013), como a aplicação de técnicas e procedimentos que 
são utilizados para a construção do conhecimento com a finalida-
de de autenticar sua validade e utilidade nos vários campos da 
sociedade. Portanto, a “metodologia examina, descreve e avalia 
métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o 
processamento de informações”, direcionando para a solução do 
problema desenvolvido (PRADANOV; FREITAS, 2013, p. 14).

Nesse sentido, para a realização desta pesquisa muitas ações 
ocorreram, incluindo: pesquisa bibliográfica realizada por meio 
da leitura de livros, teses, dissertações e também artigos de pe-
riódicos referentes ao assunto abordado; e pesquisa de campo, 
junto aos locais objeto de pesquisa.

3.1 TIPO DE PESQUISA

Lakatos e Marconi (2007, p. 157) definem pesquisa como 
um “procedimento formal com método de pensamento reflexi-
vo que requer um tratamento científico e se constitui no cami-
nho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades 
parciais”. Diante disso, a presente pesquisa está focalizada em 
analisar o grau de competência informacional dos alunos con-
cluintes do ensino médio.
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Trata-se de uma pesquisa básica quanto à natureza do es-
tudo, cujo fim é gerar novos conhecimentos. Gil (2006) afirma 
que a pesquisa básica se constitui como um conhecimento ge-
neralizado em que se podem formular teorias. Para Prodanov 
e Freitas (2013, p. 126), a pesquisa básica “envolve verdades e 
interesses universais procurando gerar conhecimentos novos e 
úteis para o avanço da ciência”.

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica ba-
seada, principalmente, na leitura de livros, teses, dissertações e 
artigos científicos com o objetivo de apresentar os conceitos e 
informações. Segundo Gil (2006), a pesquisa bibliográfica permite 
que o pesquisa dor compreenda uma gama de fenômenos muito 
maior do que se a pesquisa fosse feita diretamente, além disso, 
ela compõe toda base teórica sobre o tema.

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é caracteriza-
da como qualitativa. Sendo qualitativa em função das entrevistas 
realizadas na coleta de dados, com vistas a citações diretas dos 
entrevistados com “descrições, compreensões e interpretações 
dos fatos ao invés de medições” de suas experiências ocupacio-
nais. (MARTINS, THEÓPHILO, 2009, p. 141). Para Oliveira (2005), 
este método é uma tentativa de explicar em detalhes o significado 
e valores dos resultados das informações colhidas em entrevistas 
ou questões abertas.

A pesquisa também se caracteriza na abordagem quanti-
tativa, uma vez que se utilizou de um questionário e questões 
abertas e fechadas no auxílio na obtenção dos dados. De acordo 
com Godoy (1995, p. 58) a abordagem quantitativa nada mais é 
do que a “obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares 
e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 
situação estudada”.



ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 127 ...

As informações necessárias ao levantamento dos dados fo-
ram obtidas através de questionários respondidos pelos alunos 
concluintes do Ensino Médio do Colégio Estadual Princesa Isabel 
de Taquaral de Goiás que concordaram voluntariamente em res-
ponder as questões objetivas e estruturas. Nas entrevistas não 
estruturadas ou não padronizadas “o investigador pode explorar 
mais amplamente algumas questões, tem mais liberdade para 
desenvolver a entrevista em qualquer direção” (PRODANOV; 
FREITAS, 2013, p. 106).

3.2 OBJETO DA PESQUISA

Como critério, a amostra contemplou 20 alunos concluintes 
do Ensino Médio dos turnos Matutino e Noturno do Colégio Esta-
dual Princesa Izabel de Taquaral de Goiás-Go.

O colégio estadual Princesa Izabel está situado a Rua Faustino 
Lino de Araújo, n.1015, Centro, Taquaral de Goiás, possui 270 
alunos matriculados na 2ª Fase do Ensino Fundamental e do En-
sino Médio, sendo a única escola estadual do município e a única 
a oferecer o Ensino Médio, uma escola criada no ano 60, com 
ampla área arborizada, quadra coberta, grande estrutura física e 
pedagógica e um bom quadro de funcionários.

Os sujeitos de pesquisa foram os alunos concluintes do En-
sino Médio, dos turnos matutino e noturno. Os alunos do turno 
matutino são alunos mais jovens, comum a carga horária escolar 
maior, oriundos da zona rural e urbana onde a maioria ainda não 
trabalha, os alunos do turno noturno são na maioria operários 
das confecções locais, todos trabalham e são atendidos pela es-
cola com carga horária e metodologia diferenciada, sendo que 
são duas turmas concluintes do Ensino Médio, uma regular e 
outra do EJA – Educação de Jovens e Adultos.
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Ressalta-se ainda, a dificuldade em se aplicar o questionário 
para fins de pesquisa que, a meu ver, é um reflexo da falta de 
informação dos alunos sobre a importância desta metodologia 
de trabalho.

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS.

O instrumento utilizado para coleta dos dados foi um ques-
tionário onde foram identificados dados demográficos como ida-
de, sexo, fonte de pesquisa e conhecimento dos entrevistados 
sobre o tema pesquisado. O questionário contém 15 perguntas 
objetivas e fechadas.

3.4 PERÍODO DA EXECUÇÃO

Esta pesquisa iniciou-se em março de 2018 com a escolha do 
tema e a pesquisa bibliográfica, no mês de junho será realizado 
a aplicação do questionário, a análise dos dados coletados e sua 
redação final, com a conclusão da pesquisa prevista para julho 
com entrega do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A unidade conta com três turmas que estão cursando a última 
série do Ensino Médio, uma no turno matutino na modalidade 
regular com 12 (doze) alunos frequentes, outra no turno noturno 
da modalidade regular com 14 (quatorze) alunos frequentes e a 
terceira turma da modalidade EJA – Ensino de Jovens e Adultos 
com 18 (dezoito) alunos frequentes. A resistência em participar 
da pesquisa ocorreu por parte dos alunos do turno noturno, os 
alunos do EJA também demonstraram pouco interesse, porém no 
turno matutino todos os alunos participaram.
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Sobre a identificação dos alunos a pesquisa relacionou sexo, 
idade, turno e modalidade de ensino.

Gráfico 1: Identificação dos alunos entrevistados

Fonte: Os autores (2018)

Gráfico 2: Modalidade de ensino/Turno

Fonte: Os autores (2018)
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O foco da pesquisa foi trabalhado de maneira sútil, foi per-
guntado aos alunos se existia biblioteca na unidade escolar que 
eles frequentam, sendo que a maioria afirmou que sim, mas que 
eles não a utilizam em suas pesquisas.

Gráfico 3: Sobre a existência da biblioteca

Fonte: Os autores (2018)

Gráfico 4: Fonte de pesquisa mais utilizada

Fonte: Os autores (2018)
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Também foi pesquisada a existência de um profissional lota-
do na biblioteca da unidade e qual seu perfil, pois entendemos 
que um bibliotecário atuante, capacitado e habilitado na área faz 
total diferencia na Biblioteca, tanto na parte de pesquisa como 
no desenvolvimento do hábito da leitura, contribuindo para 
formação do aluno na área da competência informacional.

Ao analisar as respostas verificamos que os alunos do turno 
matutino responderam que sim, há um profissional responsável 
pela biblioteca, mas sem formação específica em bibliotecono-
mia. Os alunos do turno noturno responderam que não sabiam 
ou que era os próprios professores que os acompanhavam, sendo 
que na pergunta seguinte foi questionado a frequência com que 
eles utilizam a biblioteca, onde ficou evidente que a ausência de 
um profissional na biblioteca, mesmo com pouca qualificação in-
fluencia diretamente na sua utilização, pois os alunos do noturno, 
afirmaram nunca vão a biblioteca realizar pesquisas.

A metodologia utilizada para a maioria dos alunos para realizar 
suas pesquisas é a internet, mas também falta orientação pedagógi-
ca para desenvolver nos mesmos os critérios para sua formação em 
competência informacional, conforme demonstra os gráficos abaixo.
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Gráfico 5: Frequência na utilização para pesquisada

Fonte: Os autores (2018)

Gráfico 6: Frequência na utilização para pesquisada

Fonte: Os autores (2018)
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Gráfico 7: Verificação da veracidade das informações

Fonte: Os autores (2018)

Onze alunos que afirmaram que selecionam os sites de pes-
quisa, todavia, dez alunos afirmaram que usam o Google para 
estudos e pesquisas, a maioria não sabe normas básicas de refe-
rências bibliográficas e o que são sites confiáveis.

Gráfico 8: Conhecimento sobre alguns assuntos

Fonte: Os autores (2018)
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Gráfico 9: Sites mais utilizados para pesquisa

Fonte: Os autores (2018)

Gráfico 10: Competência informacional

Fonte: Os autores (2018)

O conceito “Competência Informacional” é desconhecido 
pela maioria, fato preocupante por se tratar de alunos que con-
cluirão o Ensino Médio neste ano letivo de 2018.
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5 CONCLUSÕES

Diante da nossa realidade, tanto do ponto de vista social, 
pessoal e/ou profissional, a competência informacional se faz 
necessária para o desenvolvimento pleno do educando, pois vi-
vemos na era da informação de livre e fácil acesso e em grande 
quantidade, saber identificar e selecionar as mesmas é imprescin-
dível para formação acadêmica e profissional.

Verificamos que o contato com as tecnologias informacionais 
vem ocorrendo cada vez mais cedo entre crianças e adolescentes, 
sua formação também deveria ocorrer na mesma proporção, mas 
constatamos por meio da pesquisa que os alunos concluintes do 
ensino médio da referida escola apresentam pouco ou nenhum 
domínio na área.

Todas as hipóteses da pesquisa foram confirmadas, vez que, 
não houve nenhuma evidência de que os alunos possuem conhe-
cimento sobre conceito e abrangência da competência informa-
cional. É importante ressaltar que, o resultado foi significativo em 
relação ao local aplicado, considerando que é a única escola de 
ensino médio do município, mas insuficiente em número de par-
ticipantes para ampliação dos resultados em níveis mais elevados.

Concluiu-se com esta pesquisa a necessidade de introdução 
de novas metodologias educacionais voltados para formação dos 
alunos em uma amplitude mais atual e global, com o desenvol-
vimento de todas as habilidades necessárias para o seu futuro 
profissional, social, pessoal e político.

Tendo em vista a facilidade de circulação de informações, 
ampliação constante da tecnologia e da globalização o qual vi-
venciamos, que se atualiza constantemente, a competência in-
formacional deve ser foco de atenção entre todos os profissionais 
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da educação. As pessoas/alunos precisam aprender a buscar 
informação com qualidade, construir conceitos, conhecimentos e 
saber como referenciá-los.

Ao retornamos a problemática desta pesquisa “qual o nível 
de competência em informação dos alunos da 3ª Série do Ensino 
Médio do Colégio Estadual Princesa Izabel?” observamos que, 
após a análise dos dados levantados, a superficialidade do conhe-
cimento dos alunos sobre o conceito e a utilização de competên-
cia informacional. Observa-se a gravidade da situação quando, 
identificado nas respostas de alguns alunos nos questionários 
que, sequer sabem da existência ou não de biblioteca na escola.

Diante da conclusão da pesquisa demonstrada no trabalho, 
reforça-se a ideia de urgência de elaboração de métodos de 
desenvolvimento da competência informacional em crianças e 
jovens em todos os níveis de escolarização e sugere-se novas pes-
quisas sobre a formação dos educandos e sobre as competências 
necessárias para sua autonomia profissional e/ou pessoal.
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Apêndice A – Questionário para Coleta de Dados

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS

1-Nome: ____________________________________________

2-Sexo:
( ) Masculino
( ) Feminino

3-Idade:
( ) 16anos
( ) 17anos
( ) 18anos
( ) + de18 anos

4-Você está concluindo o Ensino Médio em qual modalidade?
( ) Regular
( ) EJA

5-Qual o turno que você estuda?
( ) Matutino 
( ) Noturno

6-Na sua escola há Biblioteca?
( ) Sim
( ) Não

Se sim – há algum profissional habilitado responsável pela 
mesma?
( ) Sim, um profissional formado em Biblioteconomia.
( ) Sim, um professor da escola sem formação em  
  Biblioteconomia.
( ) Não, os professores de cada turma/aula que nos  
  acompanha nas pesquisas. 
( ) Não sei responder.
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Para realizar suas pesquisas escolares qual instrumento você 
mais utiliza?
( ) Livros e Biblioteca
( ) Internet
( ) outros

Qual a frequência que você utiliza a Biblioteca?
( ) Diariamente
( ) Semanalmente
( ) Mensalmente
( ) Raramente 
( ) Nunca

10– Qual a frequência que você utiliza a internet para realizar 
as pesquisas? 
( ) Diariamente
( ) Semanalmente
( ) Mensalmente
( ) Raramente
( ) Nunca

11-Quando utiliza a Internet para estudos ou pesquisa você 
seleciona os sites?
( ) Sim, procuro sites indicados por professores  
  e/ou confiáveis.
( ) Não, utilizo qualquer site que tenha o conteúdo que 
  procuro ou preciso.

11- Quando utiliza a Internet para estudos ou pesquisa você 
verifica a veracidade das informações?
( ) Sim
( ) as vezes
( ) nunca
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12– Você sabe o que são “Fake News”?
( ) Sim
( ) Não

13– Você sabe utilizar as normas da ABNT para referenciar 
autores e textos em seus trabalhos?
( ) Sim
( ) Não

14– Você já utilizou artigos científicos em suas pesquisas ou 
estudos?
(  ) Sim
( ) Não

15– Qual dos sites abaixo você mais utiliza para realizar suas 
pesquisas?
( ) Google
( ) Scielo
( ) Wikipedia 
( ) Capes
( ) Google Acadêmico 
( ) Outros
( ) Não sei – qualquer um
Você sabe o que significa Competência informacional?
( ) Sim
( ) Não
Se “sim”, você se considera competente em informação?
( ) Sim
( ) Não
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RESUMO

Estudo bibliométrico dos artigos de periódicos publicados en-
tre os anos de 2013 e 2018 e teses e dissertações publicadas no 
mesmo período sobre o tema competência informacional no Brasil. 
Através da pesquisa bibliométrica é possível diagnosticar um pa-
norama sobre o tema no Brasil. A pesquisa foi realizada a partir do 
levantamento bibliográfico nas seguintes bases de dados: Catálogo 
de Teses e Dissertações da Capes, BDTD/ Ibict, Brapci e o Portal de 
Periódicos da Capes. Os resultados obtidos revelaram o amplo in-
teresse dos pesquisadores e consequentemente das universidades 
pelo tema, com publicações perenes ao longo dos anos.
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ABSTRACT

Bibliometric study of journal articles published between the 
years of 2013 and 2018 and theses and dissertations published 
in the same period on the topic informational competence in 
Brazil. Through bibliometric research it is possible to diagnose 
a panorama on the subject in Brazil. The research was carried 
out from the bibliographical survey in the following databases: 
Capes Thesis and Dissertations Catalog, BDTD / Ibict, Brapci and 
the Capes Journal Portal. The results obtained revealed the wide 
interest of the researchers and consequently of the universities 
by the theme, with perennial publications over the years.

Keywords: Informational competence. Competence in in-
formation. Informational Literature. Information Literacy. Scien-
tific journal.

1 INTRODUÇÃO

De maneira genérica, a competência informacional tem como 
objetivo tornar estudantes, pesquisadores, professores, o cidadão 
em geral, aptos e autônomos no processo de aprendizagem. For-
mar novos conhecimentos a partir do complexo processo de busca, 
avaliação, organização e uso de informações. Nesse contexto, no 
meio acadêmico e científico, onde informações úteis e confiáveis 
são imprescindíveis, cientistas, docentes, discentes e pesquisado-
res em geral, são desafiados a se tornarem competentes, capacita-
dos, em lidar com a informação, ou seja, seres letrados informacio-
nalmente. Num primeiro momento pode-se parecer um discurso 
óbvio, ou etéreo ou até mesmo hermético, entretanto trata-se na 
verdade de um caso pragmático do ponto de vista da recuperação 
e uso da informação, sobretudo no meio acadêmico e científico.
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A Ciência dita tradicional, que se comunica através dos seus 
canais formais e informais de divulgação do conhecimento cientí-
fico, tais como teses, relatórios, artigos, livros, anais de eventos, 
colégios invisíveis, entre outros, hoje exige de seus entes habili-
dades que vão além de acessar e realizar buscas na internet, é 
salutar que esses possuam competências que os tornem espe-
cialistas em todo o ciclo da informação. Nesse processo, além do 
raciocínio, da semântica, da cognição, entre outras características 
inerentes ao indivíduo, está implícito o amplo domínio das tec-
nologias da informação e da comunicação (TIC’s) por parte dos 
cientistas e pesquisadores.

O presente estudo tem por objetivo identificar a produção 
científica brasileira sobre o tema competência informacional 
publicada no período de 2013 a 2018. Trata-se de um estudo 
bibliométrico e descritivo a partir do levantamento quantitativo 
dos estudos, na área, publicados em periódicos científicos, além 
da literatura cinzenta disponível oriunda das defesas de teses e 
dissertações nos programas de pós-graduação.

Quanto aos objetivos específicos, pretende-se (a) identificar os 
principais autores que publicaram documentos sobre o tema no 
Brasil; (b) identificar os periódicos científicos que mais publicaram 
artigos com a temática competência informacional e (c) identificar 
as instituições brasileiras – universidades – que mais desenvolve-
ram pesquisas na área, a partir das teses e dissertações publicadas.

Através da pesquisa bibliométrica é possível verificar um pano-
rama acerca das pesquisas sobre o tema ora pesquisado no Brasil.

Na literatura já existem alguns artigos que fizeram prospec-
ções parecidas (ALMEIDA, 2014; LECARDELLI; PRADO, 2006; PEL-
LEGRINI; VITORINO, 2016; TREIN; VITORINO, 2015), entretanto 
não foram encontrados estudos mais recentes, portanto o objeti-
vo é atualizar os estudos na área.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

No período conhecido como pós-guerra, subsequente à 2ª 
guerra mundial (pós 1945), muito em virtude da polarização entre 
Estados Unidos da América e a antiga União das Repúblicas Socia-
listas Soviéticas, houve o fenômeno que ficou mundialmente co-
nhecido como “explosão informacional”. Uma época em que houve 
maciços investimentos em ciência, tecnologia e inovação, gerando 
milhares de documentos, informações nos mais diversos campos 
do saber. Em seguida, já na década de 90 do século XX, a produção 
de informação, conhecimento e conteúdos de uma forma geral 
aumentou exponencialmente em decorrência da criação da WEB 
(rede mundial de computadores), conectando o planeta inteiro 
através da Internet. Liston e Santos (2008) fizeram, em sua pesqui-
sa, um paralelo entre a explosão e a competência informacional 
ao ressaltar a questão da necessidade constante de se manter 
informado o profissional da informação, fenômeno decorrente do 
surgimento da internet, demonstrando a relação atual e intrínseca 
entre esses. Verifica-se no discurso das autoras a necessidade do 
profissional estar atento às novas tecnologias, que esse realmente 
seja competente no uso e domínio das mesmas:

Um campo de conhecimento não se firma sem que 
haja atualização contínua do profissional, uma vez 
que as novas tecnologias de informação surgiram 
devido ao fenômeno da explosão informacional 
verificada a partir da segunda metade do século 
XX, servindo de suporte para a criação das redes de 
computadores, em busca das novas formas de re-
conhecimento e entendimento desse novo mundo 
digital. Esse processo implica na inserção do profis-
sional da informação no novo e complexo mundo 
digital, provocando alterações no modo do fazer 
biblioteconômico (LISTON; SANTOS, 2008, p. 294).
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No decorrer desse tempo surgiram diversos questionamen-
tos e iniciativas que visam lidar com o fenômeno do volume de 
informações produzidas diariamente, tais como: tratamento, 
recuperação, controle, armazenamento, além de tantos outros 
aspectos, inclusive cognitivos (mineração de dados, etc.). Nes-
se contexto, ainda na década de 1970, já havia a preocupação 
em tornar o cidadão capacitado para conhecer e interpretar as 
informações e suas respectivas fontes além da leitura e escrita 
propriamente dita, englobando uma série de habilidades e exper-
tise que o tornariam competente em informação. Assim surgiu o 
termo information literacy:

Em 1974, a expressão information literacy foi cunha-
da pelo bibliotecário americano Paul Zurkowski e 
mencionada no relatório intitulado The information 
service environment relationships and priorities. O 
documento propôs a adoção, em âmbito estaduni-
dense, do letramento informacional como ferramen-
ta de acesso à informação (GASQUE, 2012, p. 26).

Information literacy é um termo em inglês que “corresponde 
ao processo de desenvolvimento de competências para localizar, 
selecionar, acessar, organizar, usar informação e gerar conheci-
mento, visando à tomada de decisão e à resolução de proble-
mas” (GASQUE, 2012, p. 28).

Por algum tempo não houve consenso sobre a correta tra-
dução do termo Information Literacy para o português do Brasil, 
conforme constatado em Gasque (2012, p. 28):

Muitas são as expressões utilizadas para traduzir 
o termo original, information literacy. Na Espanha, 
por exemplo, usa-se frequentemente alfabetização 
informacional (Alfin), e em Portugal, literacia da in-
formação. No Brasil, além do termo original, são uti-
lizadas expressões como letramento informacional, 
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alfabetização informacional, habilidade informacio-
nal e competência informacional para se referir, em 
geral, à mesma ideia ou grupo de ideias. Contudo, a 
tradução de information literacy mais utilizada tem 
sido competência informacional.

Na literatura é frequente encontrar o relacionamento entre o 
termo competência informacional ao ato ou efeito de “aprender a 
aprender”, ou seja, capacitar o sujeito a se tornar competente no 
uso e na busca da informação, através de uma formação continuada 
que contemple além de aspectos técnicos e científicos, o contexto 
político e social em que este indivíduo está inserido. Porém, em 
estudos mais recentes, já há uma diferenciação conceitual entre 
os termos letramento informacional e competência informacional:

Para fins de conceituação, adota-se o entendimento 
de que o Letramento Informacional (LI) é o con-
junto de conhecimentos e habilidades necessários 
ao indivíduo para buscar e usar a informação. Por 
sua vez, Competência Informacional refere-se ao 
resultado deste processo, que é a aplicação prática 
dos conhecimentos apreendidos para a tomada de 
decisões e a resolução de problemas cotidianos 
(CARVALHO; GASQUE, 2018, p. 108).

Fazendo uma analogia com os dias atuais, um profissional da 
informação competente, deve estar apto a identificar uma fake 
news (notícia falsa), que tem se mostrado como uma atividade 
verdadeiramente beligerante sobretudo nas redes sociais, obri-
gando inclusive governos do mundo inteiro a combatê-las.

Outra análise amplamente citada na literatura é a relação 
entre uma pessoa que possui acesso às tecnologias da informa-
ção e competência informacional. Há uma certa tendência, falsa 
obviamente, a crer que uma pessoa conectada à internet por 
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meio de um dispositivo qualquer seja necessariamente compe-
tente em informação. Apenas para exemplificar o caso brasileiro, 
ao passo que o número de smartphones já ultrapassa o número 
de habitantes, por outro lado o grande número de analfabetos 
funcionais assombra a população.

A introdução no ensino da disciplina ‘informação’, 
com um quadro de professores especializados, seria 
a garantia de ingresso dos alunos na sociedade da 
informação. Permitiria lutar contra esse considerável 
analfabetismo informacional e contra um crescente 
iletrismo informacional, e, portanto, suprimir a dis-
tância que hoje separa os inforricos dos infopobres 
(LE COADIC, 2004, p. 113).

De maneira geral, a internet tem sido usada mais para di-
versão, redes sociais e jogos do que propriamente como recurso 
de informação (GASQUE, 2012). Ou seja, o simples fato de um 
indivíduo ter acesso à rede mundial de computadores não o 
credencia, de forma alguma, a ser considerada uma pessoa com-
petente informacionalmente.

Diante do exposto, vislumbra-se uma grande oportunidade 
para profissionais da educação atuarem de maneira sistêmica 
diretamente no processo de capacitar, educar, instruir, orientar, 
desde muito cedo, ainda na infância, as crianças a fim de torná-
las, no futuro, adultos verdadeiramente letrados, competentes 
em informação, e não meros operadores de métodos e fórmulas 
decoradas, em processos de trabalho baseados na repetição. 
Tornar as pessoas críticas e verdadeiramente conhecedoras das 
informações e suas respectivas fontes, fugindo da alienação.

Professores e bibliotecários possuem, por vocação, a obriga-
ção de atuar nesse processo de instigar e fomentar o desenvol-
vimento da competência em informação de seus alunos e usuá-
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rios. Campello (2010, p. 185) ressalta a importância do papel do 
bibliotecário nesse cenário:

O outro espaço para a ação educativa do bibliote-
cário na escola – auxílio à pesquisa escolar – diz 
respeito a esse profissional, por constituir atividade 
em que o aluno se envolve, ou deveria envolver-se 
efetivamente com a busca e o uso da informação, 
no ambiente da biblioteca. É, portanto, a oportuni-
dade que se oferece ao bibliotecário para exercitar 
prática educativa mais ampla, contribuindo para 
desenvolver nos alunos habilidades informacionais.

Tendo como base o papel do bibliotecário como educador 
no processo de aprendizagem em informação, não é ousado 
afirmar que a atuação do profissional da informação vai além de 
um simples tutor, ele deve desenvolver uma relação de mentor-
mentorado (grifo nosso) para com o seu usuário, maximizando 
o seu potencial e estimulando o desenvolvimento de habilidades 
com vistas a tornar esse usuário plenamente competente em 
informação ao final do processo. Quando se leva esse cenário para 
o meio científico e acadêmico, onde os usuários são altamente 
especializados e o volume e o grau de complexidade das informações 
são proporcionalmente maiores quando comparados com o senso 
comum, tal relação torna-se ainda mais desejável.

3 METODOLOGIA
A pesquisa é classificada como bibliométrica e descritiva a 

partir do levantamento quantitativo da produção científica brasi-
leira sobre o tema competência informacional no período de 2013 
a 2018. A opção por esse recorte temporal tem como propósito 
atualizar os estudos na área, uma vez que na literatura já existem 
alguns artigos que fizeram prospecções parecidas, entretanto não 
foram encontrados estudos mais recentes.
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A bibliometria (ou estudo bibliométrico) é uma técnica quanti-
tativa e estatística de medição dos índices de produção e dissemi-
nação do conhecimento científico, surge no início do século [XX] 
como sintoma da necessidade do estudo e da avaliação das ativi-
dades de produção e comunicação científica (ARAÚJO, 2006, p. 12).

A prospecção foi baseada na recuperação de artigos de perió-
dicos, teses e dissertações nas seguintes bases de dados: Catálo-
go de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior, Biblioteca Digital Brasileira de Teses 
e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia, Base de Dados de Periódicos em Ciência da Informa-
ção e o Portal de Periódicos da Capes.

Neste estudo optou-se por realizar o presente levantamento 
nas bases de dados selecionadas por considerar serem essas re-
presentativas para uma ampla e vasta recuperação da informação 
do tema em questão. Com exceção do Portal de Periódicos da 
Capes, todas as bases de dados estão disponíveis livremente para 
consulta na Internet. O levantamento no Portal de Periódicos da 
Capes foi realizado in loco na Biblioteca Central da Universidade 
de Brasília, onde é possível ter acesso à totalidade das bases de 
dados disponibilizadas pelo Portal.

O trabalho de recuperação da informação foi realizado nos 
meses de julho e agosto de 2018. A pesquisa foi realizada de ma-
neira online através da Internet. Na execução do levantamento 
bibliográfico foram utilizados os descritores (ou palavras-chave) 
“competência informacional”, “letramento informacional”, “in-
formation literacy” e “alfabetização informacional”, entre aspas. 
Foi utilizada a pesquisa avançada e optou-se por selecionar tão 
somente documentos que apresentavam algum dos termos in-
dicados anteriormente ou no título ou no resumo ou nas pala-
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vras-chave. Tal fato justifica-se para que os resultados da busca 
contemplassem realmente documentos que guardassem profun-
da relação com o tema competência informacional.

A pesquisa propriamente dita foi realizada de acordo com o 
seguinte procedimento e respeitando as etapas a seguir descritas:

Foram utilizados os termos de busca “Competência infor-
macional”, “Letramento informacional”, “Information Literacy” e 
“Alfabetização informacional”, nos campos título, resumo e pala-
vras-chave porém delimitando a pesquisa para recuperar artigos 
de periódicos publicados entre os anos de 2013 e 2018 e teses e 
dissertações publicadas no mesmo período. Ou seja, foram rea-
lizados 4 (quatro) levantamentos bibliográficos distintos porém 
adotando-se os mesmos critérios de busca em todos.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1 TESES E DISSERTAÇÕES

Concluído o trabalho de busca e recuperação das informa-
ções nas bases de dados selecionadas como fontes de informa-
ção da presente pesquisa, de acordo com o método científico 
descrito anteriormente, seguem os dados quantitativos coleta-
dos no quadro a seguir:
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Quadro 1 – Quantidade total de teses e dissertações publicadas

ANO DA PUBLICAÇÃO
QUANTIDADE

DISSERTAÇÕES TESES
2013 21 4

2014 9 7

2015 21 3

2016 19 5

2017 12 6

2018 4 4

TOTAL
86 29

115

Fonte: Elaborado pelos autores

Nos últimos 6 (seis) anos foram publicadas 115 (cento e quinze) 
teses e dissertações no Brasil sob o tema competência informacio-
nal. Há uma certa constância no quantitativo ao longo desse perío-
do, com leve pico nos anos de 2013, 2015 e 2016. Infere-se disso 
que a temática está na pauta das discussões, das pesquisas, em di-
versos ramos do saber, sobretudo na área de educação, ciência da 
informação, saúde e também na tecnologia. Num futuro breve será 
possível constatar a totalidade das teses e dissertações publicadas 
no ano corrente (2018), uma vez que várias pesquisas ainda estão 
em andamento; seguindo as projeções dos últimos anos, será pos-
sível constatar que diversos estudos continuam sendo produzidos 
nas escolas de pós-graduação brasileiras.

Do total de 115 documentos recuperados, 29 são teses de 
doutorado e 86 são dissertações de mestrado, sendo que as insti-
tuições que mais desenvolveram pesquisas na área foram:

Pelo exposto no quadro acima, pode-se observar que re-
nomadas instituições de ensino superior do país estão desen-
volvendo pesquisas na área da competência informacional, em 
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diferentes vertentes, reiterando a importância da temática para 
o fomento da educação de qualidade da população brasileira, 
com grandes perspectivas para o desenvolvimento desta área 
no país e consequentes impactos positivos para profissionais e 
estudantes como um todo.

Ao consultar o Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil é 
possível constatar, fazendo uma analogia com o quadro acima, que 
as instituições de ensino superior (IES) que mais publicaram teses 
e dissertações sobre o tema competência informacional possuem 
em seus respectivos núcleos grupos de pesquisa que contemplam 
essa temática, como pode se observar no quadro abaixo:

Quadro 3 – Grupos de pesquisa sobre competência informacional

GRUPO DE PESQUISA INSTITUIÇÃO LÍDER(ES)

Competência em Informação: 
suas múltiplas relações UEL

Linete Bartalo

Miguel Luiz Contani

Competências e comportamento: 
processos de produção, inovação 
e comunicação da informação 
(COMPORTI)

UFBA

Maria Isabel de Jesus 
Sousa Barreira

José Carlos Sales dos 
Santos

Comportamento e competência 
informacionais UNESP Helen de Castro Silva 

Casarin

Escritos - Estudos críticos em 
informação, tecnologia e organi-
zação social

IBICT/UFRJ Arthur Coelho Bezerra

GPCIn - Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Competência em 
Informação

UFSC

Elizete Vieira Vitorino

Eliana Maria dos Santos 
Bahia Jacintho

Informação e Inclusão Social UFPB

Isa Maria Freire

Gustavo Henrique de 
Araújo Freire

Continua –›
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GRUPO DE PESQUISA INSTITUIÇÃO LÍDER(ES)

Informação e Leitura UFMG Ligia Maria Moreira 
Dumont

Laboratório de competência em 
informação e prática  
informacional (LabCoInfo)

UFRJ

Marianna Zattar Barra 
Ribeiro

Nysia Oliveira de Sá

Tecnologias da Informação e 
Comunicação UFPB

Júlio Afonso Sá de Pinho 
Neto

Suely Henrique de Aquino 
Gomes

Aprendizagem, Comportamento e 
Letramento informacional UnB

Kelley Cristine Goncalves 
Dias Gasque

Sely Maria de Souza Costa

Competência em Informação UnB

Elmira Luzia Melo Soares 
Simeão

Aurora Cuevas Cerveró

Fonte: Elaborado pelos autores

No quadro acima estão listados apenas alguns grupos de 
pesquisa que estudam sobre o tema competência informacional. 
Porém, como indicado no parágrafo anterior, observa-se que as 
IES que mais publicaram teses e dissertações nessa área pos-
suem também grupos de pesquisa sobre o mesmo tema. Não 
obstante, como será explicitado mais a frente, especificamente 
no quadro 6, também pode-se fazer uma analogia entre os auto-
res que mais publicaram artigos em periódicos científicos e seus 
papéis como líderes desses grupos.
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4.2 ARTIGOS DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS

Em se tratando de artigos de periódicos científicos brasilei-
ros, entre os anos de 2013 e 2018 foram publicados 153 artigos, 
recuperados nas bases de dados ora selecionadas, distribuídos da 
seguinte forma:

Assim como no caso das teses e dissertações, a variedade de 
enfoques dos artigos demonstra que o tema competência infor-
macional permeia por diversas áreas, e não somente na Ciência 
da Informação. Entre os títulos de periódicos que mais publicaram 
artigos sobre o tema em questão, elencamos o seguinte ranking:

Quadro 5 – Periódicos que mais publicaram artigos

PERIÓDICO NÚMERO DE ARTIGOS PUBLICADOS

Revista Brasileira de Biblioteconomia e 
Documentação 21

Revista ACB 15

Encontros Bibli 11

Informação & Sociedade 10

Em questão 9

Revista Digital de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação 9

Prisma.com 7

Informação & Informação 7

Perspectivas em Gestão e Conhecimen-
to 6

Revista Brasileira de Educação em Ciên-
cia da Informação 5

InCID 5

Tendências da Pesquisa Brasileira em 
Ciência da Informação 5

Revista Ibero-Americana de Ciência da 
Informação 4

Continua –›
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PERIÓDICO NÚMERO DE ARTIGOS PUBLICADOS

RACIn 4

Ciência da Informação 3

Perspectivas em Ciência da Informação 3

Biblos 3

Informação@Profissões 2

Outros 24

Fonte: Elaborado pelos autores

Apesar do tema competência informacional trazer artigos com 
enfoques diversos, como educação, tecnologia, entre outros, pelo 
quadro acima é possível observar certo protagonismo dos periódi-
cos na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação. Infere-se 
disso que o tema seja mais amplamente estudado no âmbito des-
sas áreas, porém não é possível afirmar isso pois seria necessário 
um estudo mais aprofundado nas bases de dados especializadas 
nas áreas de educação e saúde, por exemplo, a fim de se obter 
resultados mais abrangentes. Apesar do Portal de Periódicos da 
Capes ser uma base de dados multidisciplinar, constatamos que o 
número de artigos recuperados na Brapci foi maior que no Portal 
da Capes, e muitas vezes os resultados de busca foram repetidos 
(mesmos artigos recuperados), por isso foi necessário certa cautela 
e atenção quando da coleta e análise dos dados.

A partir do resultado obtido por meio do levantamento bi-
bliográfico dos artigos publicados sobre o tema, foi possível iden-
tificar os pesquisadores que mais publicaram na área, de acordo 
com o quadro a seguir:

Realizando uma pesquisa no Currículo Lattes dos pesquisa-
dores acima identificados, foi possível constatar que em sua to-
talidade atuam profissionalmente no meio acadêmico, talvez seja 
esse o principal motivo para justificar o elevado número de artigos 
publicados na área, além disso, em sua grande maioria, atuam di-
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retamente nos grupos de pesquisa indicados no quadro 3. Também 
pôde-se observar que a maioria desses artigos foi publicado em 
coautoria, ratificando uma tendência na academia contemporâ-
nea. Por fim, esses mesmos autores foram orientadores de teses 
e dissertações recuperadas no levantamento descrito no tópico 
anterior, revelando o ciclo da informação e da comunicação sobre 
o tema competência informacional na academia brasileira.

5 CONCLUSÕES

O presente estudo constatou o pleno e contínuo interesse por 
parte dos pesquisadores e consequentemente pelas universidades 
sobre o tema competência informacional. É visível pela constância 
na publicação de documentos ao longo dos últimos anos.

Em contrapartida ampliam-se os desafios impostos às esco-
las e bibliotecas incumbindo seus profissionais de agirem como 
mediadores no processo educacional de seus alunos e usuários a 
fim de torná-los competentes em informação. Há de se instaurar 
programas perenes que visem tornar seus clientes cada vez mais 
autônomos e eficientes na busca e no uso da informação.

Simplesmente o ato de dar acesso às novas tecnologias da 
informação à população em geral não os credencia a se tornarem 
cidadãos e pesquisadores totalmente aptos a interpretar as infor-
mações que a todo o tempo estão sendo bombardeadas. A educa-
ção vai além do ato de alfabetizar ou repassar conteúdos, mas sim 
tornar as pessoas capazes de desenvolver uma série de habilidades 
que as tornem consumidoras e geradoras de conteúdos confiáveis.
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RESUMO

As reflexões apresentadas neste artigo procuram demonstrar 
o desenvolvimento da competência informacional, relacionada 
às habilidades de localizar, selecionar e usar a informação de 
forma ética. A forma de abordagem empregada foi direcionada 
ao estudo bibliográfico e análise de dados, com a aplicação de 
questionários aos discentes do curso de Pedagogia. A partir dos 
dados coletados foi possível verificar como acontece a prática 
da pesquisa e o desenvolvimento da competência informacional 
no curso pesquisado. Pelos estudos levantados a competência 
informacional deve ganhar destaque e ser incentivada, é um fator 
enriquecedor da pesquisa acadêmica, amplia o conhecimento e 
apoia o processo ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: Pesquisa. Competência informacional. Ensi-
no – aprendizagem.
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ABSTRACT

The reflections presented in this article seek to demonstrate 
the development of informational competence related to the 
ability to locate, select and use information in an ethical way. The 
approach used was directed to the bibliographic study and data 
analysis, with the application of questionnaires to the students of 
the Pedagogy course. Based on the collected data, it was possible 
to verify how the research practice and the development of the 
informational competence in the studied course take place. 
Based on the studies, the informational competence must be 
highlighted and encouraged, it is an enriching factor for academic 
research, it broadens the knowledge and supports the teaching-
learning process.

Keywords: Search. Informational competence. Teaching – 
learning.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo é parte integrante do projeto “A Leitura e 
suas concepções teóricas, históricas e conceituais: perspectivas 
no campo do letramento informacional, da comunicação e com-
portamento informacional em diferentes instâncias educacionais 
formais e informais” aprovado sob o parecer de número 2.543.521.

Neste contexto busca-se fazer uma reflexão acerca da com-
petência informacional em um curso de licenciatura. A escolha 
deste tema se justifica pelo fato de que a competência informa-
cional é um fator primordial num ambiente em que estamos cer-
cados de informações a todo o momento. Os cursos superiores 
em especial de formação de professores, necessitam preparar 
seus discentes para o uso e domínio da informação, para que 
assim possam exercer suas atividades profissionais e sociais, de 
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forma ética e competente em informação, se integrando nessa 
sociedade globalizada (CONEGLIAN; SANTOS; CASARIN, 2010).

O objetivo geral da pesquisa é verificar a competência infor-
macional dos discentes de Pedagogia da Faculdade de Inhumas 
(FACMAIS), relacionada às habilidades de localizar, selecionar e 
usar a informação de forma ética. Os objetivos específicos são: 

Identificar as fontes de pesquisa mais utilizada pelos alunos;
Observar os critérios de seleção de material para realização 

das pesquisas acadêmicas;
Verificar o uso ético da informação no contexto acadêmico;
Analisar o papel da pesquisa para os alunos do curso de licen-

ciatura em pedagogia. 
A educação tem sofrido significativas mudanças nos últimos 

anos, sendo que o ambiente educacional não se resume apenas 
na sala de aula. As novas tecnologias estão cada vez mais presen-
tes nas instituições de ensino, ampliando as relações de ensino e 
aprendizagem. Internet, aplicativos, softwares educacionais, etc. 
fazem parte cada vez mais do ambiente educacional, desde as 
séries iniciais até ao ambiente acadêmico.

Neste contexto a Sociedade da Informação se caracteriza 
pelo uso das novas tecnologias e pela grande quantidade de in-
formação que circula a todo o momento, principalmente na inter-
net (GASQUE, 2012).Perante esse grande número de informação 
disponível a todo o momento a competência informacional é um 
requisito necessário para que os discentes possam atuar e de-
senvolver de forma satisfatória sua prática acadêmica, buscando 
organizar o conhecimento de forma crítica (SANTOS, 2011).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Destacam-se, neste momento, alguns estudos sobre as in-
fluências que as novas tecnologias têm desempenhado na educa-
ção, bem como algumas teorias relacionadas ao tema, destacan-
do especificamente a competência informacional; apresentando, 
ainda, algumas considerações acerca do papel que a pesquisa 
vem assumindo nesse contexto educacional.

2.1 NOVAS TECNOLOGIAS E EDUCAÇÃO

A Internet tem sido cada vez mais utilizada pela sociedade 
de um modo geral. E não seria possível de outra forma, uma vez 
que ela trouxe muitas mudanças na vida pessoal, social e pro-
fissional das pessoas. A internet possibilitou às pessoas fazerem 
muitas ações on-line: estudar, comunicar-se, ter acesso às obras 
artísticas, como filmes, músicas e livros (CURY, 2008), consultar 
documentos legais, conseguir emprego (ANJOS, 2008), além da 
busca por conhecimento. Infelizmente, há o aspecto negativo, 
como o grande número de informações duvidosas, que circulam 
a todo o momento. Ou seja, o acesso às informações aumentou e 
facilitou, mas é preciso também saber analisar esse emaranhado 
de informações de forma crítica.

A educação brasileira tem sofrido significativas mudanças 
no decorrer dos anos, sendo assim com o ensino superior não 
tem sido diferente. Tem-se instaurado na educação superior, 
novos ambientes de ensino-aprendizagem, proporcionando aos 
docentes inúmeras possibilidades de aperfeiçoarem sua prática. 
Segundo Moraes (1997, p. 223):

Os novos ambientes de aprendizagem, ao utilizar 
o enfoque reflexivo na prática pedagógica, podem 
colaborar para o desenvolvimento de pensadores au-
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tônomos, de indivíduos que pensam por si mesmos, 
o que não significa qualquer tipo de individualismo 
acentuado, mas relações de cooperação, parceria e 
compartilhamento entre os diferentes aprendizes, ou 
seja, interações individuais num contexto de coope-
ração, de diálogo, mediante o desenvolvimento de 
operações de reciprocidade, complementaridade e 
correspondência, o que pode ser incentivado com 
vivências de trabalho em grupo na busca de soluções 
para os problemas propostos, que reconheçam a im-
portância da experiência e do saber de cada membro 
do grupo na construção do saber coletivo.

Neste contexto observa-se que ao incrementar na ação 
pedagógica, ferramentas inovadoras é possível proporcionar ao 
aluno mecanismos facilitadores da aprendizagem, levando-o a 
desenvolver sua autonomia crítica na construção de seu próprio 
conhecimento. Essas ferramentas auxiliam na produção de conhe-
cimento e também na aprendizagem, rompendo com as formas 
conservadoras de ensinar, aprender e pesquisar, proporcionando 
um ambiente de grande interatividade. Frente a essas grandes 
inovações a Educação a Distância (EAD), tem ganhado um papel 
importante nos últimos anos, emergindo com a cibercultura. A 
cibercultura pode ser definida como a “forma sociocultural que 
emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as 
novas tecnologias de base microeletrônica que surgiram com a 
convergência das telecomunicações com a informática na década 
de 1970” (LEMOS, 2007, p. 12).

Considerando o grande desenvolvimento das tecnologias da in-
formação e também da EAD, observa-se a necessidade de uma for-
mação continuada dos profissionais desta área, promovendo ações 
inovadoras que possam efetivar o processo ensino-aprendizagem. 
É necessário pensar as tecnologias da informação e a EAD como 
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uma possibilidade de incrementar a ação pedagógica, fortalecendo 
cada vez mais a possibilidade de pesquisa no ambiente acadêmico, 
sendo de extrema importância a competência Informacional.

2.2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL NO ENSINO SUPERIOR

A expressão information literacy ou “competência informa-
cional” surgiu nos Estados Unidos, na década de 70, criada pelo 
bibliotecário Paul Zurkowsky, em meio ao aglomerado de infor-
mações que utilizavam novas tecnologias para viabilizar o acesso 
e, sobretudo de indivíduos capazes de lidar com o universo in-
formacional (COSTA, 2012). A partir dos levantamentos de Paul 
Zurkowsky o conceito começou a ser desenvolvido e discutido por 
outros autores. Conforme retrata Campello (2006, p. 3) após um 
relatório que traçava um diagnóstico da educação norte-ameri-
cana, ocorreu uma grande reação dos bibliotecários americanos:

A exclusão gerou forte reação da classe que, por 
meio de uma série de iniciativas, procurou ressaltar 
sua capacidade em contribuir para a aprendizagem, 
especialmente no que dizia respeito ao ensino de 
habilidades de pesquisa, de uso da biblioteca e 
das fontes de informação. O termo competência 
informacional foi então usado para designar o con-
junto dessas habilidades, que se faziam necessárias, 
especialmente em uma sociedade caracterizada 
por um ambiente informacional complexo. Grande 
número de textos sobre o assunto foi publicado na 
literatura da área de biblioteconomia e ciência da 
informação e a reação dos bibliotecários culminou 
com o lançamento do relatório final do Presidential 
Committee on Information Literacy da American 
Library Association (ALA) em 1989, que advogava a 
necessidade de desenvolver nas pessoas a compe-
tência informacional (CAMPELO, 2006, p. 3).
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O termo competência informacional, vem da habilidade com 
a informação. Segundo Kuhlthau (1996, p. 154 apud CAMPELLO; 
ABREU, 2005, p. 179), “usuários competentes em informação 
estão preparados para aplicar habilidades informacionais e de 
uso de biblioteca ao longo de sua vida”. Ou seja, a competência 
informacional possibilita habilidades ao usuário para desenvolver 
de forma eficaz o uso ou domínio da informação desenvolvendo 
habilidades para a geração do conhecimento de fato.

Em virtude da grande expansão da informação e dos recursos 
informacionais, a análise e avaliação da informação são funda-
mentais para a construção do conhecimento desejado. No entan-
to, para obter a informação que necessita e o melhor uso dela é 
necessário um “saber fazer”, ou seja, desenvolver competências 
para auxiliar no universo da informação.

Para Campello (2003, p. 33) “sociedade da informação traz 
grandes promessas para a aprendizagem no contexto das biblio-
tecas digitais, embora encontrar significados em ambientes de 
abundância informacional não seja fácil”. Observa-se que a tec-
nologia permite o acesso à informação de forma rápida, porém o 
uso desta informação de forma eficaz é uma tarefa que exige uma 
preparação cada vez mais ampla no ambiente educacional.

Ao destacar a competência informacional, observa-se que é 
um tema que está sendo cada vez mais discutido no contexto atual, 
sendo que é necessário desenvolver habilidades para acessar, 
avaliar e usar a informação de forma ética. Conforme é destacado 
por Santos (2011, p. 15) “na sociedade da Informação desenvolver 
tais habilidades torna-se imprescindível”, pois, estamos cercados a 
todo o momento com inúmeras informações, sendo necessária a 
competência informacional para analisar de forma crítica cada uma 
delas. Melo e Araújo (2007, p. 187) destacam que: 



... 166 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

Temos, então uma mudança no enfoque gerencial, 
que passa da valorização da quantidade do conheci-
mento acumulado, para a valorização da qualidade 
do aprendizado, ou ainda, do quanto se é capaz de 
se aprender através de informações diversificadas 
e contextualizadas e de se aplicar o conhecimento 
resultante do acesso/uso de tais informações, de 
forma flexível e adaptativa, nos cenários da Socieda-
de da Informação.

Neste contexto os discentes dos cursos superiores precisam 
desenvolver a competência informacional ao longo de sua forma-
ção, para que seja capaz de desenvolver pesquisas em meio ao 
grande número de informação na busca de uma melhor atuação 
no mercado de trabalho. Destacam-se neste sentido os cursos de 
licenciatura que estão preparando novos professores para atua-
rem no contexto educacional. Gasque (2012, p.132) descreve a 
competência informacional como:

As competências para buscar informação envolvem 
conhecimentos e experiências que possibilitam en-
contrar informação relevante e pertinente. A cons-
ciência sobre a necessidade de informação e a identi-
ficação prévia de como e onde encontrá-la são fases 
importantes do processo de busca. A necessidade 
é uma demanda em potencial e refere-se a alguma 
coisa que o indivíduo deve ter de informação para 
o seu trabalho, pesquisa, lazer e vida social, o que 
implica juízo de valor da sociedade.

A prática docente por meio do desenvolvimento de compe-
tências busca um ensino que promova aos alunos capacidades 
e informações que lhes ajudarão a solucionar de forma eficaz 
diversas situações-problema (PERRENOUD, 2000). Tem-se então 
a competência como um conjunto de habilidade que serão de-
senvolvidas pelo indivíduo no qual poderá agir em contextos e 
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situações a partir de determinados conhecimento adquiridos. A 
competência está relacionada a prática, ou seja, a transformação 
do conhecimento em ação (CARVALHO, 2014).

A competência informacional é um pré-requisito para a 
aprendizagem contínua, sendo essencial aos diversos níveis 
educacionais, devendo iniciar nos primeiros anos de escola e se 
estender por toda a vida acadêmica e social, aumentado os níveis 
de autonomia, levando a um aprender crítico, gerando conheci-
mento (CONEGLIAN; SANTOS; CASARIN, 2010).

O modelo criado pela Association of College na Research 
Libraries (ACRL) para a avaliação da competência informacional, 
conhecido como Padrões de Competência Informacional Para o 
Ensino Superior (Informaticon Literacy Competency Standarts for 
Higher Education), já foi utilizado por várias instituições ameri-
canas de Ensino Superiores e também em outros países. Esses 
padrões foram desenvolvidos “para estimular a formação de indi-
víduos capazes de enfrentar abundantes escolhas informacionais 
dentro de um ambiente de intensas e complexas mudanças, seja 
no ambiente de estudos, no local de trabalho ou na sua vida pes-
soal” (SANTOS, 2011, p. 55).

Neste sentido têm-se os seguintes padrões e seus respectivos 
indicadores citados na (ACRL, 2000 apud SANTOS, 2011, p.55):

Padrão 1 – Determinar a natureza e a extensão da 
informação necessária.
Padrão 2 – Acessar a informação efetiva e eficien-
temente.
Padrão 3 – Avaliar a informação e suas fontes critica-
mente e incorporar informação selecionada em sua 
base de conhecimento e sistema de valores.
Padrão 4 – Individualmente ou como membro de 
um grupo, utilizar a informação efetivamente para 
cumprir um propósito específico.
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Padrão 5 – Compreender os vários temas econômi-
cos, legais e sociais em torno do uso de informação, 
acessando e utilizando informação eticamente e 
legalmente.

È necessário o desenvolvimento e compreensão da compe-
tência informacional no ensino superior, buscando inserir os dis-
centes na Sociedade da Informação, de forma a construírem seu 
conhecimento de forma crítica e eficaz para a atuação prática.

2.3 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL E A PESQUISA ACADÊMICA

A formação no ensino superior vai além do ambiente da 
sala de aula, sendo que a pesquisa acadêmica se faz de suma 
importância para a capacitação dos discentes para sua atuação 
profissional. É essencial pensar a formação de pesquisadores no 
ensino superior. O ensino não deve se restringir apenas aos co-
nhecimentos já preestabelecidos, e preciso ir além, buscar novas 
concepções. Neste contexto destaca-se que:

Pode-se definir pesquisa como o procedimento racio-
nal e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. A pesqui-
sa é requerida quando não se dispõe de informação 
suficiente para responder ao problema, ou então 
quando a informação disponível se encontra em tal 
estado de desordem que não possa ser adequada-
mente relacionada ao problema (GIL, 2002,p. 17).

A pesquisa científica deve ser desenvolvida através da obser-
vação, da seleção de dados e formulações, buscando respostas 
concretas, aliando o pensamento reflexivo na constituição de 
novos saberes. No ensino superior a pesquisa é imprescindível 
para o desenvolvimento acadêmico. As investigações científicas 
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realizadas devem estar associadas ao contexto no qual estão in-
seridos, buscando questionar sempre suas práticas. Sobre essas 
concepções Gasque (2012, p. 69) destaca que:

A busca e o uso da informação são ações integran-
tes da aprendizagem, visto que o pensamento se 
constrói na interação das novas informações com 
o conhecimento prévio e experiências humanas. 
Quanto mais experiência as pessoas adquirem com 
o manejo da informação, maior o impacto no co-
nhecimento produzido.

Observando a importância da pesquisa no ambiente acadê-
mico, destaca-se novamente a competência informacional como 
requisito indispensável para a busca de conhecimento de forma 
eficaz e satisfatória. Nas pesquisas acadêmicas a competência 
informacional vem como uma estratégia para a construção de 
habilidades no uso da informação em ambientes tradicionais e 
virtuais. Partindo deste contexto, a presente pesquisa utilizou-se 
dos padrões da ACRL para identificar a competência informacio-
nal de graduandos em Pedagogia na FACMAIS com o intuito de 
ampliar pesquisas na área de formação de professores.

3 METODOLOGIA

Para a realização da pesquisa, foi feito contato com a profes-
sora de Metodologia de Pesquisa Científica do curso de Pedago-
gia da FACMAIS, a qual com a coordenadora pedagógica do curso, 
possibilitou a realização da pesquisa. Posteriormente buscou-se 
verificar a competência informacional dos discentes do primeiro 
período do curso de Pedagogia da faculdade já citada. Para tan-
to, os procedimentos metodológicos utilizados foram baseados 
numa abordagem qualitativa dos dados coletados através dos 
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questionários enviados por e-mail, além do estudo bibliográfico 
da temática. Acerca da pesquisa qualitativa Denzin e Lincoln 
(2010, p.17) apontam que:

A pesquisa qualitativa envolve o estudo do uso e 
a coleta de uma variedade de materiais empíricos 
– estudo de caso; experiência pessoal; introspec-
ção; história de vida; entrevista; artefatos; textos 
e produções culturais; textos observacionais, 
históricos, interativos e visuais – que descrevem 
momentos e significados rotineiros e problemáti-
cos na vida dos indivíduos.

Através dos questionários foi possível analisar os dados cole-
tados com o intuito de descrever os sujeitos pesquisados, a partir 
dos Padrões de Competência Informacional, para o ensino supe-
rior, propostos pela ACRL (2000). A ACRL busca a implementação 
da competência informacional no ensino superior, dando ênfase 
ao ensino, pesquisa e aprendizagem.

3.1 PERÍODO DA EXECUÇÃO

A Coleta de dados ocorreu durante o mês de Junho e Julho 
de 2018, momento em que foi enviado o questionário via e-mail 
para os discentes. Após o retorno das respostas do questionário 
foi feita a análise de dados, dentro limitações da pesquisa, visto 
que não foi realizada uma pesquisa experimental.

3.2 POPULAÇÃO

Conforme destacado foi estudado o curso de Pedagogia da 
FACMAIS na cidade de Inhumas – Goiás. De acordo com a nova 
Resolução CP/CNE n. 2, de 1º de julho de 2015, que define as Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível su-
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perior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 
graduados e cursos de segunda Licenciatura) e para a formação 
continuada, o profissional licenciado em Pedagogia encontra-se 
apto a atuar em ambientes escolares e não escolares. O curso ofe-
rece componentes curriculares que garantem ao estudante uma 
formação científico-cultural e didático-pedagógica com vistas a 
qualificá-lo para atuar, prioritariamente, na docência da Educação 
Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos).

Além da docência, o curso de Pedagogia habilita profissionais 
para o exercício da gestão educacional e escolar (Diretor de Esco-
la), Supervisão de Ensino, Orientação Educacional, Coordenação 
Pedagógica e em outras áreas de ação do pedagogo (ambiente 
não escolar), principalmente, em Organizações Não Governa-
mentais e Empresas públicas e privadas nas áreas de educação 
corporativa e recursos humanos.

Neste contexto o curso investigado apresenta 3 turmas em 
andamento sendo que além das disciplinas presenciais o curso 
oferece disciplinas online. Foi pesquisada a turma do primeiro 
período do curso em questão, sendo um total de 25 acadêmicos. 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Para o levantamento de dados desta pesquisa, foi utilizado 
um questionário com perguntas que envolvem o desempenho 
dos participantes em relação à competência informacional e o pa-
pel da pesquisa, disponibilizado via correio eletrônico. O formato 
do questionário foi baseado nos estudos de Costa (2011) que 
verificou a competência informacional dos discentes e docentes 
do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da União 
Educacional de Brasília (UNEB). 
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O respectivo questionário teve como objetivo coletar dados 
relativos aos procedimentos de busca e uso da informação, utili-
zados pelos alunos numa atividade de pesquisa, estruturado em 
13 questões.

Os discentes que participaram da pesquisa cursavam o 1º 
período do Curso de Pedagogia, sendo um total de 25 alunos 
frequentando regularmente, porém apenas 10 alunos aceitaram 
responder o respectivo questionário. Foram feitas várias ten-
tativas para que mais alunos participassem, mais por ser uma 
participação voluntária os demais discentes não responderam. 
Mesmo com o baixo retorno considera-se que os resultados são 
importantes para compreender o desenvolvimento da competên-
cia informacional dessa população. 

No próximo tópico serão apresentadas e analisadas as res-
postas obtidas com o questionário aplicado.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Nesse item buscou demonstrar a visão dos discentes do cur-
so de licenciatura pesquisado, em relação à prática da pesquisa 
no ensino superior, destacando a importância do da competência 
informacional para o ensino e aprendizagem. 

Dentre os 10 respondentes da pesquisa, 9 são do sexo femi-
nino e apenas 1 discente do sexo masculino, na faixa etária de 18 
a 26 anos. Na primeira questão buscou-se verificar o motivo da 
escolha do respectivo curso, 6 discentes destacaram como mo-
tivo a indicação de amigos ou familiares; 2 para fazer concurso e 
os outros 2 discentes destacaram para ter um curso superior e 
ser promovido no trabalho.

Passando a analisar a competência informacional no ensino 
superior, como tópico inicial verificou-se as fontes que os dis-
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centes buscam quando tem uma necessidade de informação. 
Respeitando as limitações da pesquisa, visto que não foi feita a 
comprovação prática, foi possível destacar que a maioria dos res-
pondentes busca sanar suas dúvidas primeiro na internet (70%). 
Em segunda instância (20%) vão à biblioteca da unidade; 10% 
consultam um professor.

Gráfico 1: Comparativo de fontes de Informação que inicialmente recorre.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Com o uso da internet os discentes encontram disponível 
uma infinidade de recursos, pelos quais podem obter conheci-
mento sem necessitar especificamente do professor e da sala de 
aula. Segundo Curi (2001, p.30), “mesmo que tenha aversão às 
novidades tecnológicas, dificilmente o professor conseguirá evi-
tar que os seus alunos utilizem essas formas de consulta”.

Verificando os tipos de fontes de informação mais utilizadas, 
(90%) dos discentes utilizam Livros eletrônicos (E-books); (40%) 
teses e dissertações; (30%) utilizam livros impressos; (20%) jornais 
e revistas atuais e (20%) periódicos científicos. Observa-se pelos 
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respondentes que os livros eletrônicos têm sido mais utilizados, 
podendo ser considerado a facilidade em ser acessado pela inter-
net. Duarte e Lopes (2015) destacam que o livro eletrônico vem 
ganhando seu espaço, pois vai além da leitura no computador, 
com as inovações atuais podem ser acessados em tablets, smar-
thones, etc., o que possibilita uma leitura em qualquer lugar que 
se tenha acesso a esses recursos.

Gráfico 2: Comparativo dos tipos de fontes que preferem.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

No que se referem às pesquisas acadêmicas as fontes mais 
utilizadas pelos discentes são: Google Acadêmico (100%), Scie-
lo (20%) e o Portal de periódicos da Capes (10%). No ambien-
te acadêmico é de extrema importância sites confiáveis para a 
realização das pesquisas. Informações duvidosas põem em risco 
a credibilidade daquilo que está estudando. Portanto é sempre 
importante recorrer a espaços idôneos e sérios, não a qualquer 
informação disponibilizada em um blog ou rede social.

Durante a realização de qualquer pesquisa acadêmica os 
campos de busca auxiliam na rapidez em que se chega a determi-
nado assunto, sendo que os campos de busca mais utilizados pe-
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los participantes da pesquisa são: 70% refinam suas buscas pelo 
assunto, 50% também utilizam resumo, 20% o autor e apenas 
10% o título do documento. Neste contexto os acadêmicos utili-
zam outros campos para delimitar os resultados da pesquisa: 70% 
buscam pelo tipo de publicação (livro, artigo, etc.), e 60% buscam 
também pela área do conhecimento. Costa (2011, p. 109) destaca 
que a busca pelo assunto “é mais empregada quando se deseja 
realizar levantamento sobre determinados assuntos ou não se 
tem uma referência ou fonte específica”.

Após buscar a informação necessária é preciso avaliar esta 
informação. Ao verificar os critérios utilizados para avaliar uma 
informação, a escolha mais significativa dos discentes foi verificar 
as referências bibliográficas com (60%). O segundo lugar atri-
buído foi comparar com outras fontes (30%), além de verificar a 
abrangência da informação (30%) e (20%) que consulta as reco-
mendações fornecidas por contatos pessoais.

Gráfico 3: Critérios utilizados na avaliação da Informação

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Em meio às inúmeras informações disponíveis a todo o mo-
mento, torna-se necessários diversos critérios para selecionar 
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fontes de informação. O indicador de confiabilidade foi o sele-
cionado por (70%) dos participantes, seguido pelo indicador de 
qualidade (60%) escolhido em segundo lugar. Ainda foram des-
tacados os indicadores de pertinência (30%); atualidade (20%) e 
facilidade de uso (10%). O indicador de confiabilidade, destacado 
em primeiro lugar relaciona-se a origem da informação, sendo 
essencial para o uso eficaz da mesma.

Gráfico 4: Critérios utilizados para selecionar fontes de informação

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Para apreender a informação é necessária representá-la, sen-
do que de acordo com os respondentes os resumos (50%) e os 
esquemas (50%) são as formas mais utilizadas para a aquisição 
da informação. Por ser uma turma de formação de professores os 
acadêmicos têm maior facilidade em utilizar resumos e esquemas 
para assimilarem as informações pesquisadas.

Os discentes entrevistados buscam informações para se man-
terem atualizados em sua área, destacando essa busca através de 
leituras especializadas (50%), seguida por grupos de estudos (20%) 
e cursos/treinamentos (20%). Essa leitura especializada compreende 
como um canal formal de comunicação da comunidade científica, 
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buscando aprimorar o conhecimento de um modo geral, Targino 
(2000, p. 10) destaca que: 

A comunicação científica é indispensável à atividade 
científica, pois permite somar os esforços indivi-
duais dos membros das comunidades científicas. 
Eles trocam continuamente informações com seus 
pares, emitindo-as para os seus sucessores e/ou ad-
quirindo-as de seus predecessores. É a comunicação 
científica que favorece ao produto (produção cientí-
fica) e aos produtores (pesquisadores) a necessária 
visibilidade e possível credibilidade no meio social 
em que produto e produtores se inserem.

No ambiente acadêmico além da busca pela informação é ne-
cessário utilizá-la de forma ética e legal. Quando questionados sobre 
como usar essa informação de forma ética os discentes destacam: 
referenciar a obra citada (50%), citar o autor da obra consultada 
(40%), para dar crédito para fontes utilizadas em seus trabalhos/pes-
quisas (10%). É imprescindível utilizar de forma ética e legal qualquer 
informação utilizada, Neste sentido os autores Bozz e Gomes (2014) 
consideram com uma questão moral a pesquisa acadêmica em que o 
pesquisador é fiel e claro as ideias de outros pesquisadores, ou seja, 
faz referência de qualquer argumentação que não seja sua, demons-
trando de fato ao leitor essas considerações.

Como fator primordial do universo acadêmico, buscou-se verifi-
car a influência da pesquisa no processo de aprendizagem acadêmi-
ca. Todos os respondentes destacaram a pesquisa como de extrema 
importância para o processo de formação acadêmica, sendo que um 
dos respondentes aborda a pesquisa como forma de “abrir novas 
possibilidades de aprendizagem, uma vez que é possível encontrar 
várias formas de soluções para um mesmo objetivo, vista por vários 
autores diferentes”. Destacam também que a pesquisa “tem grande 
influência, aumenta a credibilidade acadêmica e profissional.”.
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Por fim o presente questionário buscou apontar os aspectos 
positivos da pesquisa no ensino superior. Dentre as repostas da-
das ao questionário, destaca-se que “a pesquisa incentiva o aluno 
a buscar novos meios de resolver um determinado problema. 
Assim desenvolve a capacidade de lidar com divergências durante 
a vida profissional”. Outro respondente considera a pesquisa com 
um suporte de “maior confiabilidade, dados precisos, a pesquisa 
e de extrema importância para o ensino superior”.

Observa-se pelas respostas que os discentes do curso pes-
quisado reconhecem a importância pesquisa para a formação 
acadêmica. Mesmo sendo acadêmicos do primeiro período do 
curso percebem que é primordial articular a pesquisa com a atua-
ção prática. Assim, a produção de conhecimento não pode estar 
dissociada da prática da pesquisa.

4 CONCLUSÕES

O objetivo geral da pesquisa foi o de verificar a competência 
informacional dos discentes de Pedagogia da FACMAIS, relacio-
nada às habilidades de localizar, selecionar e usar a informação 
de forma ética. Mesmo perante as dificuldades na realização da 
pesquisa devido ao baixo retorno dos questionários respondidos, 
a presente pesquisa apresenta considerações importantes.

Pelo exposto, conclui-se, que os discentes estão em processo 
de desenvolvimento da competência informacional. Pelas respos-
tas obtidas é possível verificar que fazem uso das novas tecnolo-
gias, visto que recorrem primeiro a internet quando apresentam 
uma necessidade de informação. Contudo é necessário ampliar 
outras habilidades como: acessar outras fontes de informação, 
dentre estas o portal da Capes, teses e dissertações em biblio-
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tecas virtuais buscando uma maior credibilidade as pesquisas 
acadêmicas, e melhorar a competência informacional.

O pressuposto confirma-se respeitando as limitações da 
pesquisa, visto que os acadêmicos estão no primeiro período do 
curso e mesmo que já apresentem uma bagagem, o processo 
de aquisição da informação será aprimorado ao longo do curso. 
No ensino superior a pesquisa acadêmica torna-se indispensável 
para este desenvolvimento, pois é um momento de transformar a 
informação em conhecimento para a aplicação prática. Organizar 
e selecionar essas informações de forma ética é um grande desa-
fio, porém necessário.

A prática docente deve estar em processo contínuo de forma-
ção para acompanhar os novos ambientes educacionais, sendo que 
a competência informacional deve ser associada como uma aliada 
nesse processo de transformação da informação em conhecimento.

Como foi verificada, a internet tem ganhado cada vez 
mais destaque, na busca por informação, buscando através de 
tecnologias, métodos mais ágeis de satisfazer a necessidade de 
informação. Mudaram-se a formas de ensino e aprendizagem, 
consequentemente, mudaram-se os papéis de docentes e discentes 
e bibliotecários. A competência informacional deve ganhar destaque 
e ser incentivada, é um fator enriquecedor da pesquisa acadêmica, 
amplia o conhecimento e apoia o processo ensino-aprendizagem.
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RESUMO

Analisa a competência informacional dos alunos do primei-
ro ano do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia do 
Campus de Pirenópolis da Universidade Estadual de Goiás, em 
2018. A avaliação baseou-se na Literacy Competency Standards 
for Higher Education, da Association of College and Research 
Libraries. Os resultados apontam que os alunos possuem boas 
habilidades para incorporar informações à sua própria bagagem 
de conhecimento, para utilizar efetivamente a informação para 
alcançar um fim específico e para utilizar de forma ética e legal 
a informação. No entanto, também apontam que os alunos pos-
suem dificuldades para determinar sua própria necessidade de 
informação, em selecionar métodos e sistemas de busca e em 
construir e implementar estratégias de busca.
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Palavras-chave: Competência Informacional - Ensino Supe-
rior - Gastronomia. Letramento Informacional.

ABSTRACT

It analyzes the informative competence of the first year stu-
dents of the Advanced Course of Technology in Gastronomy of 
the Pirenópolis Campus of the State University of Goiás, in 2018. 
The evaluation was based on the Literacy Competency Standards 
for Higher Education, of the Association of College and Resear-
ch Libraries. The results show that students have good skills to 
incorporate information into their own knowledge, to use in-
formation effectively to achieve a specific purpose and to use 
information ethically and legally. However, they also point out 
that students have difficulty determining their own information 
needs, selecting search methods and systems, and constructing 
and implementing search strategies.

Keywords: Literacy competency - Higher education - Gastron-
omy. Information literacy.

1 INTRODUÇÃO

Numa sociedade fundamentada em informação e conheci-
mento, passou-se a falar em competências, e não mais em qua-
lificação para postos de trabalho (MIRANDA, 2004 apud COSTA, 
2011). A competência pode ser resumida como “a mobilização de 
conhecimento para a resolução de um problema numa situação 
prática, envolvendo iniciativa, responsabilidade e autonomia.” 
(COSTA, 2011, p. 19). A competência informacional, por sua vez, 
é geralmente definida como um conjunto de habilidades que 
tornam um indivíduo capaz de reconhecer a sua necessidade 
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de informação e saná-la através da localização, avaliação e uso 
efetivo da informação (GASQUE, 2013).

O campo da gastronomia vem crescendo como atividade 
profissional nos últimos anos, levando profissionais e aspirantes 
a buscar o ensino superior. Do profissional da gastronomia são 
igualmente esperadas diversas competências, tanto em infor-
mação quanto específicas de sua área de atuação. Esta pesquisa 
buscou avaliar as competências informacionais dos alunos do 
primeiro ano do Curso de Tecnologia em Gastronomia do Cam-
pus de Pirenópolis da Universidade Estadual de Goiás - UEG no 
ano de 2018. De maneira específica, buscou-se obter resultados 
que possam servir como comparativo caso esta mesma avaliação 
seja aplicada à mesma turma ao final do curso e obter informa-
ções que possam melhor orientar a elaboração de projetos de 
letramento informacional.

O curso de Tecnologia em Gastronomia da UEG Pirenópolis 
tem duração de três anos, com oferta de disciplinas do núcleo 
específico de gastronomia e de outras que buscam desenvolver 
habilidades de gestão, empreendedorismo, convivência em so-
ciedade, metodologia científica e linguagens e línguas. O núcleo 
de gastronomia inclui não apenas disciplinas práticas com técni-
cas de cozinha, mas outras que envolvem história, antropologia 
e sociologia da alimentação. Os alunos desse curso possuem 
perfil variado, com diversidade de faixa etária, de formação es-
colar e de nível socioeconômico. Há tanto alunos provenientes 
da própria cidade de Pirenópolis quanto de outras cidades do 
estado de Goiás e do Brasil.

O presente estudo é parte integrante do projeto “A Leitura e 
suas concepções teóricas, históricas e conceituais: perspectivas 
no campo do letramento informacional, da comunicação 
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e comportamento informacional em diferentes instâncias 
educacionais formais e informais” aprovado sob o parecer de 
número 2.543.521.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O QUE É COMPETÊNCIA INFORMACIONAL

Gasque (2013, p. 5) define competência informacional como a 
“capacidade do aprendiz de mobilizar o próprio conhecimento que 
o ajuda a agir em determinada situação”. Para a autora, o letramen-
to informacional seria um processo, ao longo do qual os aprendizes 
desenvolvem competências para buscar e usar a informação para a 
resolução de problemas e tomadas de decisão, sendo a alfabetiza-
ção informacional a primeira etapa desse processo.

De acordo com Gasque (2013), durante o processo de Le-
tramento Informacional, o conhecimento torna-se funcional, 
ou seja, um meio para resolver problemas e tomar decisões. Os 
conhecimentos aplicáveis ao saber fazer são denominados com-
petências, e o desenvolvimento de competências está atrelado 
ao desenvolvimento de habilidades específicas. As habilidades 
informacionais são aquelas ações específicas necessárias para o 
alcance de uma determinada competência. 

Enquanto que para alguns autores, como Gasque (2013), a 
expressão competência informacional possa ser compreendida 
como o resultado do processo de letramento informacional, ge-
rando a coexistência das duas expressões, para outros, há maior 
sentido no uso de competência informacional para se referir a 
todo o campo do letramento informacional. Coneglian, Santos e 
Casarin (2010) explicam a escolha do uso da expressão compe-
tência informacional como equivalente em português para infor-
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mation literacy. Para os autores, as expressões ‘alfabetização’ e 
‘letramento’ estão intrinsecamente relacionadas a dois processos 
e fazeres pedagógicos dos primeiros anos de escolarização. O 
uso das expressões “alfabetização informacional” e “letramento 
informacional” atrelaria a compreensão de information literacy à 
essência do que sejam alfabetização e letramento para a área da 
Educação. Desatrelar tais conceitos pode facilitar o entendimento 
do que vem a ser information literacy sem que se entenda o letra-
mento em sua concepção pedagógica, ligada mais às possibilida-
des de um indivíduo que foi alfabetizado em uma língua do que às 
suas ações relacionadas aos recursos informacionais.

Uma definição bastante difundida de competência informa-
cional é a da Association of College and Research Libraries (As-
sociação de Bibliotecas Universitárias e de Pesquisa) - ACRL. Essa 
definição compreende a competência informacional como um 
conjunto de habilidades que capacitam o indivíduo a reconhecer 
sua própria necessidade de informação, bem como a localizar, 
avaliar e usar efetivamente a informação (ASSOCIATION OF COL-
LEGE AND RESEARCH LIBRARIES, 2000).

Para Coneglian, Santos e Cesarin (2010), tornar-se competente 
em informação permite que um indivíduo aprenda com a informa-
ção, ao analisá-la e avaliá-la de forma crítica resultando na geração 
de conhecimento. As habilidades envolvidas são fundamentais 
para as atividades acadêmicas, pessoais e profissionais, que por 
sua vez são desenvolvidas com base na circulação e na produção 
de informação e conhecimento e com o amplo uso da tecnologia.

De acordo com Hatchlbach e Olinto (2008), a competência 
informacional (chamada pelas autoras de competência em in-
formação) tem aporte interdisciplinar e aborda as novas formas 
de acessar, utilizar, analisar e avaliar a informação, no intuito de 
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construir novos conhecimentos. Serve como instrumento para 
que o uso da informação se torne fator de inclusão social.

Dudziak (2010) chama de competência informacional o con-
junto de competências requeridas no atual ambiente educacional 
e social, no qual estão disponíveis diversas fontes de informação e 
variadas formas de aprendizado. A autora, inclusive, nomeia tal am-
biente de informacional e midiático, para o qual seriam necessárias 
não apenas competências informacionais mas também midiáticas.

2.2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL NO ENSINO SUPERIOR

No Brasil, o ensino superior tem sido contexto para a realiza-
ção de estudos que diagnostiquem a competência informacional 
de grupos de alunos e/ou apliquem projetos que visem imple-
mentar programas de competência e/ou letramento informacio-
nal. De acordo com Coneglian, Santos e Cesarin (2010), é possível 
perceber, no Brasil, a crescente preocupação com a avaliação da 
competência informacional no ensino superior. 

A Literacy Competency Standards for Higher Education, 
desenvolvida pela ACRL, é a norma com mais reconhecimento 
para desenvolver atividades e avaliar a competência informacio-
nal no ensino superior. Indica um conjunto de recomendações 
sobre as habilidades informacionais a serem desenvolvidas no 
ambiente acadêmico e também demonstra as suas possibilida-
des de aplicação no contexto dos conteúdos curriculares. Serve 
ainda como manual, para bibliotecários e professores, para 
estruturação de atividades relacionadas ao acesso, avaliação e 
apropriação de informações de diversas fontes. Por fim orienta 
a mensuração das habilidades adquiridas pelos estudantes (CO-
NEGLIAN, SANTOS e CESARIN, 2010).
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A ACRL desenvolveu, e publicou em 2000, cinco padrões de 
competência, cada um com seus indicadores de desempenho, 
que, por sua vez, se desdobram em resultados esperados. Os in-
dicadores facilitam a avaliação da competência informacional dos 
estudantes enquanto os padrões demonstram do que, o aluno, 
precisa ser capaz para ser considerado competente em informa-
ção. O padrão 1 aponta que o estudante competente determina a 
natureza e a extensão de sua necessidade de informação. O padrão 
2 aponta que esse acessa efetiva e eficientemente a informação da 
qual precisa. O padrão 3 aponta que o estudante competente avalia 
criticamente a informação e suas fontes e incorpora informações 
selecionadas em sua própria bagagem de conhecimento e sistema 
de valores. O padrão 4 aponta que o estudante, individualmente ou 
em grupo, usa a informação efetivamente para alcançar um obje-
tivo específico. Por fim, o padrão 5 indica que o estudante compe-
tente entende tópicos de economia, direito e questões sociais que 
circundam o uso da informação, sendo capaz de acessar e usar a 
informação de forma ética e legal (ASSOCIATION OF COLLEGE AND 
RESEARCH LIBRARIES, 2000).

Para Lau (2007), a avaliação pode ocorrer em curto ou mé-
dio prazo para averiguar os conhecimentos internalizados pelos 
alunos, mas também em longo prazo, no intuito de conhecer o 
comportamento informacional e o rendimento acadêmico dos 
estudantes. O autor especifica, em documento da International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), três 
tipos de avaliação de competências de estudantes: prescritivo ou 
diagnóstico, formativo e somativo.

A avaliação prescritiva procura avaliar habilidades e conheci-
mentos antes que haja algum tipo de instrução. A avaliação forma-
tiva permite o acompanhamento da aprendizagem enquanto a ins-
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trução está em andamento, possibilitando ajustes e intervenções 
nos métodos utilizados até o momento. A avaliação somativa ocor-
re ao final de um período de instrução, buscando verificar e avaliar 
os padrões postos como conhecimento a ser adquirido (LAU, 2007)

Hatchlbach e Olinto (2008) comentam que, no caso do ensino 
superior, a avaliação da competência informacional deve consi-
derar as necessidades e características específicas de cada área 
acadêmica. Ainda que os estudantes adentrem a vida acadêmica 
com muitas habilidades adquiridas, e que essas possam ser utili-
zadas em diversos contextos e situações, será preciso atender às 
especificidades do curso escolhido no momento de avaliar para a 
criação de um programa, por exemplo.

Para Dudziak (2010), a competência informacional deve ser 
inserida no ensino superior através das políticas informacionais 
e institucionais que fomentem o acesso à informação e seu uso, 
e também, paralelamente, através de projetos transversais que 
promovam a competência informacional e midiática entre os 
estudantes. Esses projetos podem fazer parte das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão ou podem ser pontuais, buscando 
facilitar e promover atividades de utilização das mídias e tecno-
logias e de produção de conteúdos informacionais, de maneira 
integrada ao processo educativo.

3 METODOLOGIA

O presente trabalho envolveu pesquisa bibliográfica sobre 
o tema da competência informacional e seus estudos no ensino 
superior, com o intuito de esclarecer conceitos e aprofundar o 
assunto para melhor compreendê-lo e para desenvolver o instru-
mento de coleta de dados junto à amostra analisada.
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O levantamento de informações sobre o público observado 
se deu através de aplicação de questionário, com questões fecha-
das e de múltipla escolha. A Parte I do questionário, composta por 
7 questões, trata da identificação dos pesquisados, com o intuito 
de estabelecer o seu perfil. A Parte II, composta por 20 questões, 
procura avaliar os padrões de competência informacional entre 
os pesquisados, com base nos parâmetros da norma avaliativa 
Literacy Competency Standards for Higher Education, da ACRL.

O questionário aplicado é uma adaptação do questionário 
desenvolvido por Castro e Vilarinho (2018) para avaliação da 
competência informacional dos alunos do Curso de Formação 
de Praças da Polícia Militar do Estado de Goiás. Também utili-
zou-se como base o questionário elaborado por Santos (2011), 
que buscou avaliar a competência informacional de formandos 
do Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás. 
Ainda utilizou-se do questionário desenvolvido por Costa (2011), 
que avaliou a competência informacional de alunos e professores 
do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da União 
Educacional de Brasília.

O questionário, em formato impresso, foi aplicado durante 
aula da disciplina de Linguagem, Tecnologias e Produção Textual, 
no período noturno, por ser a disciplina que mais concentra os 
alunos observados em uma mesma sala de aula.

Diante da tipologia das avaliações de competência informa-
cional, estabelecido pela IFLA em 2006 (CONEGLIAN, SANTOS, 
CESARIN, 2010, p. 269-270), o presente estudo é prescritivo/diag-
nóstico, por se tratar de uma avaliação dos estudantes ocorrida 
antes que houvesse instrução. Sendo assim, pretende-se utilizar 
os resultados deste estudo para fins de comparação com outros 
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que poderão ser similarmente observados no período final da 
graduação tecnológica em gastronomia, em dezembro de 2020.

A população é composta dos alunos do primeiro ano de 
graduação do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia 
do Campus de Pirenópolis da Universidade Estadual de Goiás. A 
amostra estudada é composta pelos alunos que responderam ao 
questionário de coleta de informações no dia 30 de maio de 2018. 
A secretaria do campus informou que o total de alunos calouros 
do curso de gastronomia contava em 42. No entanto, na data da 
aplicação do questionário, apenas 16 alunos estavam presentes 
no campus. A frequência dos alunos à aula foi baixa, devido aos 
impedimentos de transporte em consequência da paralisação 
dos caminhoneiros e à proximidade da data com um feriado.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES

Sobre o perfil dos alunos estudados, observou-se que a faixa 
etária predominante estava entre 26 e 30 anos, representando 
46% da amostra. A maioria da amostra é do sexo feminino, cons-
tituindo 69%, e 31% é do sexo masculino. A maioria dos alunos 
estudados possui o Ensino Médio como formação acadêmica. 
Outros níveis de escolaridade podem ser conferidos no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Escolaridade

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

Quanto ao acesso à tecnologia, tem-se que a maioria dos alu-
nos possui computador em casa, bem como um celular com acesso 
à Internet, conforme pode ser verificado nos Gráficos 2 e 3.

Os alunos demonstraram possuir acesso à Internet em vários 
locais diferentes, e puderam apontar todos os locais em que o 
acesso comumente acontecia. Os locais mais comuns são a uni-
versidade e em casa. Outros menos comuns são o ambiente de 
trabalho e casa de amigos. Os percentuais de todos os locais po-
dem ser verificados no Gráfico 4.
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Gráfico 2: Computador

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

Gráfico 3: Celular com Internet

Fonte: Elaboração dos autores (2018).
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Gráfico 4: Locais de uso da Internet

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

Sobre participar ou já ter participado de um ambiente virtual 
de aprendizagem, 31,5% dos alunos afirmaram não saber o que 
é esse tipo de ambiente e 50% afirmou nunca ter participado. 
Nenhum aluno afirmou participar de um ambiente virtual de 
aprendizagem no momento. Apenas 3 alunos (18,75% dos res-
pondentes) indicaram o nome do ambiente de aprendizagem do 
qual já tinham participado. Os nomes fornecidos, porém, podem 
indicar o desconhecimento sobre o que é um ambiente virtual 
de aprendizagem ou, ainda, a incompreensão da pergunta. Os 
nomes fornecidos foram: Moodle, curso on-line e curso de com-
putação. Os resultados sobre o ambiente virtual de aprendizagem 
podem ser conferidos no Gráfico 5.
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Gráfico 5: Ambiente Virtual de Aprendizagem

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

4.2 PADRÕES DE COMPETÊNCIA INFORMACIONAL

A segunda parte do questionário visou verificar os padrões de 
competência informacional dos alunos respondentes. O questio-
nário solicitava que considerassem o último trabalho acadêmico 
realizado, para escolher as respostas. 

Sobre a forma como delimitam o tema de pesquisa de um 
trabalho proposto, observou-se que a maioria dos alunos se di-
vidiu entre o grupo dos que delimita o tema sozinho e dos que 
trocam ideias com colegas em sala de aula para delimitar o tema. 
Uma pequena quantidade procura o professor ou discute em 
fóruns eletrônicos, conforme é possível verificar no Gráfico 6. 
A delimitação do tema faz parte de um padrão de competência 
relacionado à capacidade de identificar a natureza e a extensão 
da necessidade de informação (padrão 1). 
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Saber articular sobre a própria necessidade de informação é 
um dos indicadores desse padrão, que aponta como resultados 
esperados do aluno competente a habilidade de participar de 
discussões sobre o tópico pesquisado, seja pessoalmente, seja 
on-line. A pouca participação dos alunos nas discussões em fó-
runs eletrônicos pode ser um indicativo da pouca familiaridade 
com essas ferramentas.

Gráfico 6: Delimitação do tema de pesquisa

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

Os resultados desta questão se contrapõem com os apresen-
tados por Castro e Vilarinho (2018) para a mesma questão apli-
cada em seu trabalho, que avaliou a competência informacional 
dos alunos do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar 
de Goiás. A turma avaliada pelos autores indicou preferir trocar 
informações com os professores e apenas uma pequena parcela 
demonstrou delimitar seu tema sozinho.
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Quando não estão familiarizados com um tema, conforme 
pode ser verificado no Gráfico 7, 81,25% dos alunos, a maioria, 
indicou utilizar o Google. 6,5% dos alunos indicaram usar, além 
do Google, dicionários e enciclopédias e outros 6,25% indicaram 
que além de pesquisar no buscador, perguntam sobre o assunto a 
uma pessoa que entendesse dele. A questão abria a possibilidade 
de o aluno apontar ainda outra maneira de se familiarizar com um 
tema, no entanto nenhum aluno utilizou essa alternativa.

A exploração do assunto para ganhar familiaridade é um dos 
resultados esperados dentro do padrão 1 de competências, mas 
a maneira como isso é feito não é abordada no documento da 
ACRL. O fato de a maioria dos respondentes utilizarem o Google 
para ganhar essa familiaridade indica a proximidade da turma 
com ferramentas de busca on-line, mas também pode indicar o 
desconhecimento de outras alternativas de acesso à informação 
para adquirir essa familiaridade. A questão também aborda um 
dos indicadores do padrão 2, que trata da capacidade do aluno 
de recuperar informação usando uma variedade de métodos, in-
cluindo ferramentas de busca on-line, ferramentas presentes na 
biblioteca (números de chamada, sumários e índices dos livros) e 
serviços especializados on-line e presenciais (incluindo especialis-
tas e profissionais práticos). As respostas indicam que os alunos 
sabem realizar uma busca de informação num buscador on-line, 
mas talvez não estejam cientes de outros métodos para realizar 
busca de informação. Também é importante apontar que o fato 
de estarem familiarizados com a ação de realizar uma busca no 
Google não representa que estejam aptos a realizar buscas utili-
zando outras ferramentas on-line, que podem requerir habilida-
des diferentes daquelas requeridas para uma busca no Google.
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Gráfico 7: Exploração do assunto

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

Quando perguntados como definem as palavras utilizadas em 
uma busca sobre um tema/assunto, a maioria dos alunos se dividiu 
entre os que utilizam palavras do cotidiano e os que utilizam pala-
vras indicadas como assunto relevante por um professor. Todas as 
respostas podem ser conferidas no Gráfico 8. Essa questão diz res-
peito à competência do aluno em construir e implementar estraté-
gias de busca efetivas, um indicador do padrão 2. Alguns resultados 
esperados de um aluno com essa competência são a identificação 
de palavras-chave, sinônimos e termos relacionados às necessida-
des de informação e a habilidade de selecionar vocabulário contro-
lado específico. Como grande parte dos alunos responderam que 
usariam palavras do cotidiano para realizar uma busca, tem-se um 
indicativo de que os respondentes ainda não tenham as habilida-
des necessárias para construir uma estratégia de busca.
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Gráfico 8: Estratégia de busca

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

O Gráfico 9 indica a atitude dos alunos ao verificar que uma 
estratégia de busca não foi adequada. A maioria, composta de 75%, 
afirmou escolher outras palavras para a busca, e um pequeno per-
centual de 12,5% indicaram solicitar ajuda de outra pessoa. 6,25% 
escolheram a alternativa ‘outros’, no entanto não especificaram a 
atitude tomada. Por fim, 6,25% indicaram desistir da pesquisa. Essa 
questão avalia o indicador 4 do padrão 1 que aponta para a capa-
cidade de o aluno reavaliar a natureza e a extensão da informação 
necessária, sendo um dos resultados esperados a habilidade de 
revisar se a questão inicial de busca precisa ser refinada.

O resultado desta questão em princípio indica que os alunos, 
em sua maioria, possuem a habilidade de verificar essa neces-
sidade de refinamento em sua estratégia de busca inicial. Eles 
compreendem que precisam escolher novos termos de busca, 
no entanto, como visto no parágrafo e nos gráficos anteriores, 
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ainda lhes falta justamente a habilidade de escolher os termos 
para construir sua estratégia de busca.

Gráfico 9: Avaliação da estratégia de busca

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

Sobre o que consultavam ao procurar um texto/informação, 
o Gráfico 10 aponta que a maioria dos alunos respondeu buscar 
sites especializados. Essa pergunta pode avaliar o indicador 3 do 
padrão 2 de competências, que aponta que o estudante compe-
tente é capaz de recuperar informação usando uma variedade 
de métodos, tanto on-line quanto pessoalmente. As respostas 
indicam que os alunos têm preferência por buscas on-line, e 
isso pode se dar pela familiaridade com o uso da Internet, mas 
também pode, talvez, indicar um desconhecimento sobre outros 
métodos de recuperação da informação. De acordo com Castro 
e Vilarinho (2018, p. 13), a preferência por procurar textos e in-
formações em sites especializados “demonstra um caráter mais 
profissional e técnico nas buscas realizadas”.
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Aqui cabe apontar que outras pesquisas que avaliaram o mes-
mo aspecto em outras turmas de ensino superior demonstraram 
que buscar o auxílio do bibliotecário é uma alternativa pouco es-
colhida pelos respondentes, conforme Castro e Vilarinho (2018) 
e Santos (2011). Esse é um fator que pode demonstrar, talvez, 
um problema mais profundo relacionado a essa possibilidade de 
busca no contexto do ensino superior.

Gráfico 10: Fontes de informação preferidas

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

Após entender o novo tema lido, boa parte dos alunos afirma-
ram participar em sala de discussões sobre o assunto. Indicaram 
também outras maneiras de interagir sobre o tema, incluindo o 
uso de e-mails, chats e blogs, conforme Gráfico 11. A participação 
em discussões sobre o assunto estudado ou investigado é uma 
habilidade do aluno capaz de validar e interpretar informação, 
conforme o padrão 3. O uso de e-mails, chats, blogs é um dos 
resultados esperados dos alunos com essa habilidade. 
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Gráfico 11: Validação da informação

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

Como é possível averiguar através do Gráfico 11, 50% dos alu-
nos afirmou não participar de nenhum tipo de discussão sobre o 
assunto lido. Esse alto percentual de respondentes é um indicativo 
de que os alunos não desenvolveram ainda a habilidade participar 
de discussões sobre o assunto investigado/estudado. 31,25% dos 
alunos apontou participar de discussões sobre o assunto estudado 
em sala de aula, o que aponta que parte dos alunos até participa 
de discussões, mas não necessariamente se vale das diversas vias 
disponíveis para fazê-lo. Os que se valem da diversidade de vias de 
discussão (que incluem e-mail, chats, blogs), aliás, contam apenas 
em 12,5%, um baixo percentual, o que pode apontar, talvez, para a 
pouca familiaridade com essas ferramentas, que em muito podem 
auxiliar na validação e interpretação da informação.

O Gráfico 12 demonstra o que os alunos responderam sobre 
o que fazem ao entender um texto que leram. 40% dos alunos 
indicou utilizar o novo conhecimento adquirido para apoiar seu 
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desempenho. 33,3% faz ligação do novo conhecimento com algo 
que já conhecia e cria algo novo. 26,67% apenas faz ligação do 
novo conhecimento com algo que já conhecia anteriormente. 

A habilidade de comparar conhecimento novo com anterior é 
um dos indicativos do padrão 3, que está relacionada à avaliação 
crítica da informação e à incorporação de informações selecio-
nadas à bagagem de conhecimento. Criar algo diferente ou me-
lhorar o desempenho são maneiras de adicionar informações ao 
montante de conhecimento do aluno. Os resultados indicam que 
grande parte dos alunos indica ser capaz de fazer isso ao afirmar 
fazer ligação entre as informações extraídas do texto e o que já 
sabiam. O fato de grande parte dos alunos utilizar o novo conhe-
cimento para criar algo diferente ou melhorar o próprio desem-
penho pode, também, levar à consideração de que já possuam 
habilidades para utilizar a informação para alcançar um propósito 
específico, que é uma competência do padrão 4.

Gráfico 12: Adição de conhecimento a conhecimento prévio

Fonte: Elaboração dos autores (2018).
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O Gráfico 13 ilustra os formatos preferidos pelos alunos para 
fazer apresentações em sala de aula. Essa pergunta avalia alguns 
dos resultados esperados dentro do indicador 3 do padrão 4, sen-
do: escolher um meio de comunicação e um formato condizente 
com o propósito de seu trabalho e apresentação e com a audiên-
cia, usar uma variedade de tecnologias da informação para criar 
seu trabalho e sua apresentação, incorporar princípios do design 
e da comunicação e comunicar com clareza e estilo condizentes 
com seu propósito e com a audiência.

Pelos resultados, pode-se concluir que os respondentes 
apontam ter muita facilidade em apresentar um trabalho escrito, 
e em seguida apontaram ter facilidade em fazer uma apresen-
tação utilizando um software de apresentação. A utilização de 
dramaturgia, métodos visuais e métodos não técnicos foram 
alternativas pouco escolhidas pelos alunos, talvez por não serem 
comuns em seu dia a dia.

A baixa escolha por utilizar mídias eletrônicas e websites 
pode indicar apenas uma questão de preferência, mas também 
a falta de familiaridade com algumas tecnologias da informação 
indicadas para apresentações de trabalhos. Os resultados desta 
questão se contrapõem com mesma apresentada por Santos 
(2011) e por Castro e Vilarinho (2018) em seus trabalhos, os quais 
apresentam ser o software de apresentação o método preferido 
pelas turmas pesquisadas.
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Gráfico 13: Formato de apresentação

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

Sobre a maneira como utilizam o que leram, a maioria dos 
alunos se dividiu entre os que criam ou desempenham algo e os 
que articulam melhor sobre o assunto, conforme Gráfico 14. O 
padrão 4 afirma que o estudante competente é capaz de usar 
a informação efetivamente para um propósito específico. Os 
indicadores apontam que eles devem ser capazes de criar um 
produto ou uma performance (desempenhar algo), planejar o 
desenvolvimento de um produto ou performance (planejar novas 
ideias) e comunicar efetivamente o seu produto ou performance 
(articular sobre o assunto).

Segundo as respostas, 43,75% dos respondentes indicaram 
segurança em comunicar o seu produto, ou o que aprenderam, 
após a leitura de um texto (articular melhor sobre o assunto, 
no gráfico). Em seguida, 37,5% indicam capacidade em criar um 
produto ou performance (criar ou desempenhar algo, no gráfico). 
Por fim, 18,75% se sentem seguros em planejar o desenvolvi-
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mento de um produto ou performance após a leitura de um texto 
(planejar novas ideias, no gráfico). Ressalta-se que o estudante 
competente tem todas as três habilidades, ou seja, é capaz tanto 
de criar, quanto de planejar o desenvolvimento e de comunicar o 
que desenvolveu ou aprendeu.

Gráfico 14: Uso da informação para um fim específico

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

Na identificação sobre o que vem a ser plágio, a maioria dos 
alunos escolheram definições adequadas para o conceito, confor-
me pode ser visto no Gráfico 15. Cada aluno marcou, em média, 
três alternativas, o que indica que os respondentes já possuem o 
conhecimento sobre o assunto. Saber identificar o que vem a ser 
plágio é um dos resultados inclusos no Padrão 5 da Literacy Com-
petency Standards for Higher Education, que trata das questões 
sociais, éticas e legais relacionadas ao acesso e uso da informação.
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Gráfico 15: Conhecimento sobre plágio

Fonte: Elaboração dos autores (2018).

As respostas do questionário analisadas à luz dos padrões 
de competência informacional da Association of College and Re-
search Libraries - ACRL demonstraram que os alunos já possuem 
algumas habilidades. Por exemplo, são capazes de reconhecer um 
plágio. O envolvimento em discussões, mesmo que primariamen-
te em sala de aula, indica que os alunos já conseguem validar 
e interpretar as informações. Os alunos também demonstraram 
segurança em desempenhar algo e articular novas ideias após a 
leitura de um texto, e muitos demonstraram facilidade em comu-
nicar o que aprenderam.

Sabe-se, através das questões sobre o perfil dos responden-
tes, que os alunos possuem acesso a computadores com Internet 
e acesso à Internet pelo celular. Ou seja, são pessoas digitalmente 
incluídas. No entanto, o seu acesso à Internet não proporcionou 
familiaridade com algumas tecnologias da informação ou com al-
gumas ferramentas de pesquisa. O uso dessas tecnologias e ferra-
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mentas não é um problema de acesso, mas de desconhecimento 
de sua existência ou de falta de familiaridade.

A grande familiaridade com a Internet leva os alunos a utilizar 
o Google para sanar suas necessidades de informação. No entanto, 
a pesquisa indicou que os alunos pouco conhecem outras formas 
de busca de informação, como o uso da biblioteca, a busca por 
especialistas e ferramentas especializadas, ainda que on-line. E 
ainda que utilizem o Google com frequência, foi possível perceber 
que os alunos não possuem habilidades para formular estratégias 
de busca, utilizando termos cotidianos e não se preocupando em 
traduzi-los para termos mais adequados.

O incentivo ao uso de todo tipo de fontes de informação e às 
várias maneiras de acessá-las é imprescindível para que os alunos 
tornem-se aptos para as vivências do ensino superior, mesmo que 
tecnológico, especialmente se decidirem seguir o caminho acadê-
mico com a realização de cursos de pós-graduação. Essa preocu-
pação é validada quando se pensa na competência informacional 
como um conjunto de habilidades requeridas no atual contexto 
educacional e social, como indica Dudziak (2010) ou, ainda, como 
instrumento para que o uso da informação se torne fator de inclu-
são social, como apontam Hatchlbach e Olinto (2008).

6 CONCLUSÕES

De modo geral, percebe-se que os alunos apresentam boas 
habilidades para incorporar informações à sua bagagem de 
conhecimento e sistema de valores, bem como são capazes de 
utilizá-las efetivamente para alcançar um objetivo específico e, de 
uma maneira geral, demonstram saber utilizar a informação de 
modo ético e legal. As habilidades a desenvolver dizem respeito 
a determinar e articular a natureza de sua própria necessidade 
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de informação, encontrando e desenvolvendo termos adequados 
para realizar buscas, identificando mais de uma maneira de se 
obter fontes de informação (indo além do Google) e reavaliando 
suas necessidades a medida em que realizam a busca.

Outras habilidades a desenvolver também dizem respeito a 
selecionar métodos e sistemas de recuperação da informação ade-
quada à informação necessária, construir e implementar efetiva-
mente estratégias de busca e recuperar (on-line ou presencialmen-
te) a informação utilizando uma variedade de métodos, refinando 
essa estratégia sempre que necessário. Conclui-se que as habilida-
des a desenvolver são basicamente as indicadas nos padrões 1 e 2 
da Literacy Competency Standards for Higher Education, proposta 
pela Association of College and Research Libraries (2000).

Segundo as recomendações de Dudziak (2010), pretende-se 
criar projetos transversais que tratem da competência informa-
cional entre os alunos estudados e, para tanto, os resultados 
deste estudo serão úteis. De igual modo, os resultados servirão 
como comparativo caso esta mesma avaliação seja aplicada à 
mesma turma ao final do curso, em 2020, o que tornaria este 
estudo, atualmente uma avaliação prescritiva, também parte de 
uma avaliação somativa, como dispõe Lau (2010).

REFERÊNCIAS
ASSOCIATION OF COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES. Information literacy com-
petency standards for higher education. Chicago: American Library Association, 
2000. Disponível em: encurtador.com.br/ehqBQ. Acesso em: 28 jun. 2018.

CASTRO, Fabrício Nogueira; VILARINHO, Tatiane Ferreira. Competência in-
formacional dos alunos do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar 
do estado de Goiás. 2018. 28 f. Artigo de Trabalho de Conclusão de Cursos 
(Curso de Formação de Praças)-Polícia Militar do Estado de Goiás, Goiâ-
nia, 2018. Disponível em: https://acervodigital.ssp.go.gov.br/pmgo/bits-

https://acervodigital.ssp.go.gov.br/pmgo/bitstream/123456789/451/1/228_Fabrício_Nogueira_Castro_Depósito_Final_13447_271496607.pdf


... 210 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

tream/123456789/451/1/228_Fabr%C3%ADcio_Nogueira_Castro_Dep%-
C3%B3sito_Final_13447_271496607.pdf. Acesso em: 28 ago. 2018.

CONEGLIAN, André Luís Onório; SANTOS, Camila Araújo dos; CASARIN, Helen 
de Castro Silva. Competência em informação e sua avaliação. In: VALENTIN, 
Marta (Org.). Gestão, mediação e uso da informação. São Paulo: Cultura Aca-
dêmica, 2010. p. 255-276. Disponível em: http://books.scielo.org/id/j4gkh/
pdf/valentim-9788579831171.pdf. Acesso em: 26 jun. 2018.

COSTA, Ronald Emerson Scherolt. A competência informacional no ensino su-
perior tecnológico: um estudo sobre os discentes e docentes do Curso de Aná-
lise e Desenvolvimento de Sistemas da União Educacional de Brasília (UNEB). 
2011. 214 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)-Departamento de 
Ciência da Informação e Documentação, Universidade de Brasília, Brasília, 2011. 
Disponível em: http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10991/1/2011_Ro-
naldEmersonScheroltdaCosta.pdf. Acesso em: 7 maio 2018.

DUDZIAK, Elisabeth Adriana. Competência informacional e midiática no ensi-
no superior: desafios e propostas para o Brasil. Prisma.com: Revista de Ciên-
cias e Tecnologias de Informação e Comunicação, 2010, n. 13. Disponível em: 
http://eprints.rclis.org/15730/. Acesso em: 17 mar. 2018.

GASQUE, Kelley Cristine Gonçalves Dias. Competência em informação: con-
ceito, características e desafios. Atoz: novas práticas em informação e conhe-
cimento. [Curitiba], v. 2, n.1, 2013. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5380/
atoz.v2i1.41315. Acesso em: 17 mar. 2018.

HATCHLBACH, Maria Hela de Lima; OLINTO, Gilda. Competência em informa-
ção: caminhos percorridos e novas trilhas. Revista Brasileira de Biblioteco-
nomia e Documentação, São Paulo, v. 4, n. 1, 2008. Disponível em: https://
febab.emnuvens.com.br/rbbd/article/view/64. Acesso em: 17 mar. 2018.

LAU, Jesús. Guidelines on information literacy for lifelong learning. [The Ha-
gue]: International Federation of Libraries Associations, 2007. Disponível em: 
https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-gui-
delines-en.pdf. Acesso em: 25 jul. 2018.

SANTOS, Thalita Franco dos. Competência informacional no ensino supe-
rior: um estudo de discentes de graduação em Biblioteconomia no estado de 
Goiás. 2011. 148 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação)-Facul-
dade de Ciência da Informação, Universidade de Brasília, Brasília, 2011. Dis-
ponível em: http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/8906/1/2011_Thali-
taFrancodosSantos.pdf. Acesso em: 28 ago. 2018.

https://acervodigital.ssp.go.gov.br/pmgo/bitstream/123456789/451/1/228_Fabrício_Nogueira_Castro_Depósito_Final_13447_271496607.pdf
https://acervodigital.ssp.go.gov.br/pmgo/bitstream/123456789/451/1/228_Fabrício_Nogueira_Castro_Depósito_Final_13447_271496607.pdf
http://books.scielo.org/id/j4gkh/pdf/valentim-9788579831171.pdf
http://books.scielo.org/id/j4gkh/pdf/valentim-9788579831171.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10991/1/2011_RonaldEmersonScheroltdaCosta.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/10991/1/2011_RonaldEmersonScheroltdaCosta.pdf
http://eprints.rclis.org/15730/
http://dx.doi.org/10.5380/atoz.v2i1.41315
http://dx.doi.org/10.5380/atoz.v2i1.41315
https://febab.emnuvens.com.br/rbbd/article/view/64
https://febab.emnuvens.com.br/rbbd/article/view/64
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/8906/1/2011_ThalitaFrancodosSantos.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/8906/1/2011_ThalitaFrancodosSantos.pdf


sumário

OS DESAFIOS DA COMPETÊNCIA 
INFORMACIONAL NO ENSINO SUPERIOR: 
UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
DE 2007 A 2017

JOSEFA XAVIER DE PAULA
jxpaula@gmail.com

UFG

THALITA FRANCO DOS SANTOS DUTRA
thalitafdsantos@gmail.com

UFG / IFG - GO

RESUMO

Este trata sobre a Competência Informacional no Ensino supe-
rior. Objetiva levantar desafios da competência informacional no 
ensino superior em artigos publicados entre 2007 a 2017, a partir 
dos desafios quanto aos aspectos tecnológicos e á promoção do 
pensamento crítico. A fundamentação teórica foi apoiada em au-
tores como Gasque e Campello, conceituam alfabetização e letra-
mento informacional como processos e métodos de intervenção, 
já competência informacional é resultante desses processos. Por 
mais que haja uma autoavaliação positiva quanto a competência 
informacional, para realizar pesquisas mais complexas, pode ser 
diferente. Outro desafio é organizar ideias e aplicar a um foco 
para o desenvolvimento de um trabalho, pois, o aluno chega na 
graduação com dificuldades no aprendizado.
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Palavras-chave: Competência Informacional. Letramento 
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ABSTRACT

This deals with Informational Competence in Higher Educa-
tion. It aims to raise the challenges of informational competen-
ce in higher education in articles published between 2007 and 
2017, based on the challenges regarding technological aspects 
and the promotion of critical thinking. The theoretical basis was 
supported by authors such as Gasque and Campello, conceptua-
lize literacy and information literacy as processes and methods of 
intervention, and informational competence is the result of these 
processes. While there is a positive self-assessment of informa-
tional competence, to conduct more complex research, it may be 
different. Another challenge is to organize ideas and apply to a 
focus for the development of a work, because the student arrives 
at the undergraduate with difficulties in learning.

Keywords: Informational Competence. Information literacy. 
Higher Education.

1 INTRODUÇÃO

A Competência Informacional é um movimento que contribui 
para o desenvolvimento da cognição dos indivíduos, e no pro-
cesso de compreensão do conteúdo informacional, os indivíduos 
“são motivados rumo a um aprendizado contínuo, ao longo da 
vida, permitindo que os outros a sua volta possam aprender com 
eles” (AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION, 1989, tradução nossa). 
O aprendizado continuo, mencionado pela ALA é a dinâmica da 
competência informacional, e trata-se de um processo de apren-
dizagem permanente, que acontece mesmo fora dos ambientes 
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tradicionais de aprendizagem, em indivíduos que não estejam, 
necessariamente, matriculados em alguma instituição de ensino. 

Diante do apresentado, considera-se oportuno levantar a se-
guinte questão: Quais os desafios da competência informacional, 
no ensino superior, apontados em artigos publicados na Scielo no 
período de 2007 a 2017?

Apresenta-se a seguinte hipótese: A ausência de bibliotecas 
escolares nas séries iniciais, a falta de autoria na escrita (plágio), o 
“googlismo” representam um desafio para a competência informa-
cional no ensino superior. A crise da educação atual pode acentuar 
os desafios da competência informacional no ensino superior. A 
hipótese provável é que a educação desde as séries iniciais já tenha 
sido desafiada pelos fatores diversos na sociedade.

Uma das maiores motivações para estudar o tema tem sido 
no quanto pode haver uma melhoria no processo do ensino 
aprendizagem, e mais ferramentas para os educadores melhora-
rem o ensino, consequentemente no ensino superior. A Ciência 
da Informação pode ser caracterizada como uma ciência social, 
ou seja, busca uma compreensão do social e do cultural, e tem 
sua função social voltada para o ser que procura a informação 
(LE COADIC, 1996, p. 21). Wersig e Neveling (1975 apud FREIRE, 
2004) já afirmam que a responsabilidade social da ciência da 
informação é assegurar que aquelas pessoas que necessitam de 
conhecimento em seu trabalho possam recebê-lo, independente-
mente de ter procurado ou não. 

Compreende-se a função social da Ciência da Informação, 
percebendo que a necessidade para que esforços sejam movidos, 
não só no sentido de prover ferramentas para a sociedade, mas 
para proporcionar autonomia no acesso e busca à informação. A 
dinâmica da competência informacional responde ao papel social 
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da Ciência da Informação na medida em que as pessoas que a de-
senvolvem são capazes de reconhecer quando uma informação é 
necessária, e têm a capacidade para localizar, avaliar e utilizar de 
modo eficaz uma informação (ALA, 1989, tradução nossa). 

Essa pesquisa tem como objetivo geral levantar os desafios 
da competência informacional, no ensino superior, apontados 
em artigos publicados no período de 2007 a 2017 em periódicos 
nacionais na Scientific Electronic Library Online (Scielo). Como ob-
jetivos específicos propõem-se a identificar os desafios da com-
petência informacional no que tange aos aspectos tecnológicos e 
identificar os desafios na promoção do pensamento crítico.

Nesse sentido, entende-se que a Ciência da Informação 
tende a cumprir seu papel social na medida em que são dire-
cionadas pesquisas científicas no âmbito da competência infor-
macional e o seu desenvolvimento nos indivíduos por meio da 
educação na sociedade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Sobre competência informacional Vitorino e Piantola (2009, 
p. 50) ressalta que, “trata-se de um movimento profundo capaz de 
afetar o conjunto do corpo social e que por isso deve ser tratada 
no singular (“competência” e não “competências” no plural) e a 
partir delas, reconhecidas faces ou dimensões que a caracterizam 
e se completam num movimento transformador histórico e com-
plexo e não por competências (no plural) departamentalizadas e 
relacionadas à visão de “adaptação ao mercado de trabalho””. 

O termo information literacy (IL) surgiu pela primeira vez na 
literatura em 1974 em um relatório intitulado The information 
service environment relationships and priorities, de autoria do 
bibliotecário americano Paul Zurkowski. Mais tarde, em 1976, o 
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conceito de information literacy reapareceu agora mais amplo, 
associado a uma série de habilidades e conhecimentos; incluía a 
localização e uso da informação para a resolução de problemas 
e tomadas de decisão (DUDZIAK, 2003). Porém, não se tratava 
apenas de pesquisar a informação, mas ir além, fazendo uso dela 
para tomar decisões e resolver problemas.

No ano de 1976, um novo significado para a information lite-
racy surgiu, quando dois autores (Hamelink e Owens) notaram a 
information literacy como instrumento de emancipação política. 
Então a IL alcançou um novo degrau, pois esta ia além da aquisição 
de habilidades e conhecimentos ligados à informação, incluía-se 
agora a noção dos valores ligados à informação para a cidadania.

Nos anos 80, inúmeros trabalhos surgiram enfocando a IL 
como information tecnology literacy. A década de 80 também foi 
marcada pela publicação de dois documentos fundamentais para 
a information literacy: o “information literacy: Revolution in the 
Library”, outro documento importante foi o da American Library 
Association - ALA (1989), Presential Committe on information li-
teracy: Final Report, ambos enfocando o papel educacional das 
bibliotecas acadêmicas e a importância dos programas educacio-
nais em IL, para a capacitação dos estudantes.

No documento da ALA temos uma das definições mais cita-
das na literatura:

Para ser competente em informação, uma pessoa 
deve ser capaz de reconhecer quando uma informa-
ção é necessária e deve ter a habilidade de localizar, 
avaliar e usar efetivamente a informação... Resu-
mindo, as pessoas competentes em informação são 
aquelas que aprenderam a aprender. Elas sabem 
como aprender, pois, sabem como o conhecimento 
é organizado, como encontrar a informação e como 
usá-la de modo que outras pessoas aprendam a 
partir dela. (ALA, 1989, p.1) 
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O relatório da ALA ressalta a importância da information li-
teracy para indivíduos, trabalhadores e cidadãos. Nos anos 90, 
a definição da ALA foi amplamente aceita. Consequentemente, 
uma série de programas educacionais voltados para a informa-
tion literacy começou a ser implementada ao redor do mundo, 
principalmente a partir das bibliotecas universitárias. 

O termo information literacy foi traduzido para o português 
do Brasil como alfabetização informacional, letramento informa-
cional e competência informacional. A multiplicidade terminoló-
gica reflete a falta de consenso na área quanto a melhor tradução 
para a expressão inglesa. Muitos foram os autores brasileiros que 
podemos considerar como precursores da information literacy 
no Brasil, dentre os quais podemos citar Alves, Breglia, Cerdeira, 
Flusser, Luck et alii, Milanesi, Moran et ali, Obata e Perroti (apud 
DUDZIAK, 2010).

Para entender melhor essas terminologias, vamos diferenciar 
conceitualmente:

Competência informacional: refere-se à capacidade do apren-
diz de mobilizar o próprio conhecimento que o ajuda a agir em 
determinada situação. Nesse processo, os aprendizes desenvol-
vem competências para identificar a necessidade de informação, 
avaliá-la, buscá-la e usá-la eficaz e eficientemente, considerando 
os aspectos éticos, legais e econômicos (GASQUE, 2011).

Letramento informacional: processo de aprendizagem volta-
do para o desenvolvimento de competências para buscar e usar 
a informação na resolução de problemas ou tomada de decisões. 
O letramento informacional é um processo investigativo, que 
propicia o aprendizado ativo, independente e contextualizado; o 
pensamento reflexivo e o aprender a aprender ao longo da vida 
(GASQUE, 2011). Pessoas letradas têm capacidade de tomar me-
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lhores decisões por saberem selecionar e avaliar as informações 
e transformá-las em conhecimento aplicável.

Uma definição de letramento informacional se configura 
como uma prática educativa que significa desenvolver habilidades 
de usar informações e que tornam as pessoas capazes de apren-
der de forma autônoma ao longo da vida (CAMPELLO, 2009). 
Nesse sentido, letramento informacional é utilizado para designar 
os processos de ensino e aprendizagem que ocorrem durante o 
período de escolarização da criança ou do jovem voltados para o 
desenvolvimento de determinado conjunto de habilidades para 
se lidar com a informação e que vem ao encontro dos novos 
paradigmas educacionais como a aprendizagem independente, 
aprender a aprender, aprendizagem ao longo da vida, aprendiza-
gem por questionamento, aprendizagem por solução de proble-
mas e pensamento crítico (CAMPELLO, 2003).

alfabetização informacional é, segundo Gasque (2012), uma 
das etapas do letramento informacional, não podendo com esse 
ser confundida. Assim, alfabetização e letramento em informação 
seriam processos e métodos de intervenção, já a competência 
em informação a resultante/produto desses processos (GOMES, 
FIALHO E SILVA, 2013).

Um dos requisitos básicos para o processo de letramento 
informacional é o pensamento reflexivo, supondo-se que ele seja 
talvez, a ferramenta mais útil que uma pessoa possa possuir [...], 
pois exige uma participação mais ativa em relação ao pensamen-
to convencional, mais imaginação e criatividade e, como conse-
quência, oferece um número maior de insights com poder de 
generalização e maior habilidade para desenvolver e solucionar 
problemas (BIGGE, 1977, p. 324).
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O pensamento reflexivo é descrito como um diálogo siste-
mático que se estabelece do sujeito com ele mesmo, quando se 
depara com problemas reais, tendo subjacente uma avaliação 
contínua de valores, crenças, suposições, princípios e hipóteses 
perante um conjunto de informações e de possíveis interpreta-
ções, e ainda relaciona estreitamente o pensamento reflexivo com 
a experiência (DEWEY, 1979). Ainda, Gasque (2011) acrescenta 
que quanto mais experiência os pesquisadores em formação ad-
quirirem com o manejo da informação, provavelmente maior será 
o impacto no conhecimento produzido.

A educação ideal para a sociedade da informação significa a 
educação baseada nas competências, na qual o indivíduo apren-
de a utilizar crítica e reflexivamente a informação recebida, para 
o bem-estar. Takahashi (2000, p. 45) acredita num modelo de 
educação voltado às competências na medida em que afirma 
que educar na sociedade da informação significa “formar os in-
divíduos para aprender a aprender, de modo a serem capazes de 
lidar positivamente com a contínua e acelerada transformação da 
base tecnológica”.

As relações do indivíduo com a informação e o conhecimento 
estão sendo modificadas pelo uso do computador e outros dispo-
sitivos tecnológicos. Assim, fala-se de uma “Sociedade Informa-
cional” (CASTELLS, 1999), ou de uma “Cibercultura” (LEVY, 1998). 
Na Sociedade Informacional, com os últimos acontecimentos, 
podem ser destacados o surgimento do computador e da internet 
e sua consequente popularização, a relação do indivíduo com as 
novas tecnologias é preponderante para a participação plena nas 
instâncias sociais dessa nova realidade. A presença dos artefatos 
tecnológicos da Era Digital e sua contínua pervasão na sociedade, 
processo que parece inexorável, posicionam o indivíduo em meio 
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a um mundo altamente informatizado, repleto de computadores 
e dispositivos digitais “inteligentes”, capazes de falar uma “língua 
digital”, que opera em uma lógica binária capaz de traduzir as 
várias linguagens humanas: verbais e não verbais (LEVY, p. 255).

2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PADRÕES DA ASSOCIATION OF 
COLLEGE AND RESEARCH LIBRARY (ACRL)

Segundo a ACRL (2000, p. 23), um indivíduo para ser conside-
rado competente em informação deve ser capaz de: determinar a 
extensão da informação necessária; acessar a informação neces-
sária efetiva e eficientemente; avaliar a informação e suas fontes 
criticamente; incorporar informação selecionada em uma base 
de conhecimento; usar efetivamente a informação para cumprir 
um propósito específico; compreender os temas econômicos, 
legais, éticos e sociais inerentes ao uso do acesso à informação. 
Portanto, o conceito apresentado pela ACRL apresenta-se o mais 
completo para reunir todas as dimensões envolvidas na compe-
tência informacional.

A competência informacional dos pesquisadores, em forma-
ção, investigados evidencia que eles utilizam recursos básicos para 
buscar e usar a informação, nem sempre da forma mais eficiente, 
demonstrando pouco conhecimento e pouca consciência a respei-
to desses processos. Destacam-se a seguir os aspectos mais signifi-
cativos em relação aos padrões propostos pela ACRL (2000):

a) partir da definição da necessidade informacional, 
pesquisadores em formação não planejam como 
buscar a informação. Agem, na verdade, de forma 
quase sempre impulsiva, isto é, a partir de uma for-
ça psíquica espontânea que leva a uma ação. Nesses 
termos, não existe identificação a priori de fontes e 
recursos informacionais;
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b) pesquisadores demonstram pouco conhecimento 
a respeito das diversas fontes que podem ser usadas 
para buscar informações, adotando um método de 
busca mais restrito no que concerne aos canais uti-
lizados. Além disso, em relação ao uso da Internet, 
principal canal de acesso à informação, demonstram 
pouca compreensão dos sistemas de informação e 
das estratégias de busca da informação;
c) em relação ao uso da informação, os principais 
problemas referem-se à organização da informação 
e à percepção da própria aprendizagem;
d) pesquisadores possuem compreensão precária 
dos aspectos socioeconômicos, legais e sociais do 
acesso e do uso da informação.

Vale lembrar que o letramento informacional não está ligado 
somente às questões acadêmicas, no entanto está muito presente 
e porque não dizer que é imprescindível para diversas atividades 
da vida cotidiana. É importante refletir sobre a conquista da cida-
dania que só é plena quando existe uma população letrada, com 
capacidades e habilidades de pensamento crítico, onde demanda 
também postura e atitudes críticas perante a sociedade.

3 METODOLOGIA

Quanto a natureza da pesquisa está classificada como pes-
quisa básica, com objetivo de gerar conhecimentos novos e úteis 
para o avanço da ciência sem aplicação prática, será de aborda-
gem qualitativa. No que se refere aos objetivos da pesquisa, foi 
de caráter descritivo. A estratégia de pesquisa é o levantamento 
bibliográfico, elaborada para a construção da fundamentação 
conceitual deste trabalho, apresentada na seção seguinte.
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O levantamento bibliográfico e documental deste trabalho 
foi realizado de forma preliminar, para a elaboração da funda-
mentação conceitual.

Para a pesquisa foram escolhidos termos relativos à com-
petência informacional, que pudessem ser recuperados sobre 
o tema. Partindo da escolha iniciou-se com três termos para 
recuperar os artigos na Scielo. Foram considerados úteis para 
o levantamento bibliográfico os artigos publicados na Scielo no 
período entre os anos de 2007 e 2017 somente em artigos cien-
tíficos nacionais. Para contemplar os temas envolvidos no traba-
lho, foram selecionadas as palavras-chave: “information literacy”, 
“competência informacional” e “letramento informacional” no 
primeiro momento relacionado com o termo “ensino superior”, 
em seguida relacionadas com a palavra “graduação”, para a busca 
em cada recurso informacional, considerando a especificidade de 
conteúdo de alguns recursos informacionais.

O levantamento bibliográfico na biblioteca online (Scielo) foi 
realizado a partir de palavras chaves pré-selecionadas de acordo 
com os critérios estabelecidos do período de 2007 a 2017 e do 
que do tema pesquisado. Foram delimitados para a pesquisa o 
idioma, as palavras-chave e o período de tempo. E a busca no 
Scielo se deu entre os dias 05 a 15 de junho de 2018.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A tabela 1, mostra os resultados das buscas realizadas no Scie-
lo, com os artigos recuperados e que estão dentro da perspectiva 
do letramento e competência informacional no ensino superior, 
na recuperação foram considerados apenas aqueles que estão 
dentro do tema desse trabalho.



... 222 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

Tabela 1: Análise dos artigos recuperados no Scielo.

Termo Nº Referência
CI

 a
nd

 e
ns

in
o 

su
pe

rio
r

1

SUGUIMOTO, Hélio H. et. al. Avaliação do letramento digital de alu-
nos ingressantes do ensino superior: uma abordagem exploratória 
do conhecimento computacional, comunicacional e informacional. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 98., n. 250, Brasília set/
dez 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.24109/2176-6681.
rbep.98i250.3011 Acesso em: 05 jun. 2018.

2

GOMES, Suely; FIALHO, Janaina; SILVA, Elder do Couto. Compe-
tência informacional de agentes envolvidos no Ensino à Distância 
da Universidade Federal do Goiás – Brasil. Revista Interamerica-
na de Bibliotecologia, 2013, vol. 36, n. 1, pp. 47-62 Disponível 
em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0120-09762013000100004&lang=pt Acesso em: 15 jun. 2018.

3

GASQUE, K. C. G. D. Pesquisas na Pós-graduação: o uso do pensamen-
to reflexivo no letramento informacional. Ci. Inf., v. 40, n.1, Brasília, 
jan./apr. 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
19652011000100002. Acesso em: 05. jun. 2018.
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Termo Nº Referência
IL

 a
nd

 E
ns

in
o 

su
pe

rio
r

1

SUGUIMOTO, Hélio H. et. al. Avaliação do letramento digital de alu-
nos ingressantes do ensino superior: uma abordagem exploratória 
do conhecimento computacional, comunicacional e informacional. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 98., n. 250, Brasília set/
dez 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.24109/2176-6681.
rbep.98i250.3011. Acesso em: 05 jun. 2018.

2

LUSTOSA, Sandra Silva, et. al. Análise das práticas de letramento de 
ingressantes e concluintes de uma instituição de ensino superior: 
estudo de caso. Revista CEFAC, Presidente Prudente, 2016, jul-ago; 
18(4): 1008-1019 DOI: 10.1590/1982-021620161843716

3

GOMES, Suely; FIALHO, Janaina; SILVA, Elder do Couto. Compe-
tência informacional de agentes envolvidos no Ensino à Distância 
da Universidade Federal do Goiás – Brasil. Revista Interamerica-
na de Bibliotecologia, 2013, vol. 36, n. 1, pp. 47-62 Disponível 
em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0120-09762013000100004&lang=pt. Acesso em: 15 jun. 2018.

4

GASQUE, K. C. G. D. Pesquisas na Pós-graduação: o uso do pensamen-
to reflexivo no letramento informacional. Ci. Inf., v.40, n.1, Brasília, 
jan./apr. 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
19652011000100002. Acesso em: 05. jun. 2018.

LI
 a

nd
 E

ns
in

o 
su

pe
rio

r

1

SUGUIMOTO, Hélio H. et. al. Avaliação do letramento digital de alu-
nos ingressantes do ensino superior: uma abordagem exploratória 
do conhecimento computacional, comunicacional e informacional. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 98., n. 250, Brasília set/
dez 2017. Disponível em: http://dx.doi.org/10.24109/2176-6681.
rbep.98i250.3011 Acesso em: 05 jun. 2018.

2

GASQUE, K. C. G. D. Pesquisas na Pós-graduação: o uso do pensamen-
to reflexivo no letramento informacional. Ci. Inf., v.40, n.1, Brasília, 
jan./apr. 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
19652011000100002. Acesso em: 05. jun. 2018.
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Termo Nº Referência
LI

 a
nd

 g
ra

du
aç

ão

1

PINHEIRO, Regina Cláudia; ARAUJO, Júlio César. Letramento Hipertex-
tual: um Amálgama de Letramentos demandados em Cursos On-Line. 
Trab. linguist. Apl., v. 55, n. 2, Campinas, maio/ago. 2016. Disponível 
em: http://dx.doi.org/10.1590/010318134949176161. Acesso em: 10. 
Jun. 2018.

2

GASQUE, K. C. G. D. Pesquisas na Pós-graduação: o uso do pensamen-
to reflexivo no letramento informacional. Ci. Inf., v.40, n.1, Brasília, 
jan./apr. 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
19652011000100002. Acesso em: 05. jun. 2018.

3

SILVA, Helena; et al. Inclusão digital e educação para a competência 
informacional: uma questão de ética e cidadania. Ci. Inf., Brasília, 
v. 34, n. 1, p.28-36, jan./abr. 2005 Disponivel em: http://dx.doi.
org/10.1590/S0100-19652005000100004. Acesso em: 06. jun 2018.

CI
 a

nd
 g

ra
du

aç
ão

1

CARVALHO, Livia Ferreira de; GASQUE, K. C. G. D. Formação conti-
nuada de professores e bibliotecários para o letramento informa-
cional: a contribuição da educação a distância. Transinformação, 
v.30, n. 1, Campinas, jan./apr. 2018. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.1590/2318-08892018000100009. Acesso em: 06. Jun. 2018

2

GASQUE, K. C. G. D. Pesquisas na Pós-graduação: o uso do pensamen-
to reflexivo no letramento informacional. Ci. Inf., v.40, n.1, Brasília, 
jan./apr. 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
19652011000100002. Acesso em: 05. jun. 2018.

3

NASCIMENTO, Leandro dos Santos; Beraquet, Vera Silvia Marão. A 
competência informacional e a graduação em Biblioteconomia na 
Puc-Campinas: uma análise de 2008. Perspect. ciênc. inf., v. 14, 
n. 3, Belo Horizonte, set./dez, 2009. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.1590/S1413-99362009000300002. Acesso em: 05 jun. 2018.

4

SILVA, Helena; et al. Inclusão digital e educação para a competência 
informacional: uma questão de ética e cidadania. Ci. Inf., Brasília, v. 34, 
n. 1, p.28-36, jan./abr. 2005 Disponivel em: http://dx.doi.org/10.1590/
S0100-19652005000100004. Acesso em: 06. jun 2018.
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Termo Nº Referência
IL

 a
nd

 g
ra

du
aç

ão

1

GASQUE, K. C. G. D. Pesquisas na Pós-graduação: o uso do pensamen-
to reflexivo no letramento informacional. Ci. Inf., v.40, n.1, Brasília, 
jan./apr. 2011. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
19652011000100002. Acesso em: 05. jun. 2018.

2

NASCIMENTO, Leandro dos Santos; Beraquet, Vera Silvia Marão. A 
competência informacional e a graduação em Biblioteconomia na 
Puc-Campinas: uma análise de 2008. Perspect. ciênc. inf., v. 14, n. 
3, Belo Horizonte, set./dez, 2009. Disponível em: http://dx.doi.
org/10.1590/S1413-99362009000300002. Acesso em: 05 jun. 2018.

3

SILVA, Helena; et al. Inclusão digital e educação para a competência 
informacional: uma questão de ética e cidadania. Ci. Inf., Brasília, v. 34, 
n. 1, p.28-36, jan./abr. 2005 Disponivel em: http://dx.doi.org/10.1590/
S0100-19652005000100004. Acesso em: 06. jun 2018.

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018).

No total foram 19 artigos recuperados na pesquisa, entre 
todos os termos e suas variações. 

Na busca com o termo “competência informacional and en-
sino superior”, ou seja, primeiro termo foram recuperados três 
artigos com relevância para a pesquisa. Onde o primeiro artigo 
aborda o conhecimento em três dimensões: computacional, co-
municacional e informacional, segundo Suguimoto et al. (2017), o 
competente informacional precisa dominar essas três dimensões. 

O segundo artigo versa sobre o ensino superior, acerca das pes-
quisas na pós-graduação, das dificuldades e desafios que o pós-gra-
duando tem com as fontes de informação. Nesse mesmo sentido, 
Gomes, Fialho e Silva (2013), ressaltam que os projetos de aprendi-
zagem pautados na alfabetização e no letramento informacional se 
estruturam com a finalidade de desenvolver, ao longo do processo, 
a competência em informação, ou seja, habilitar o aluno para a 
busca, uso, sistematização e compartilhamento da informação e 
do conhecimento de forma ética, reflexiva e crítica. Gasque (2011) 



... 226 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

vai mais além, quando pontua que buscar e usar informação são 
processos que abrangem também valores pessoais, motivações, 
crenças, visão crítica e atitudes como responsabilidade e ética.

Com o segundo termo associado ao termo “ensino superior” 
a busca retornou quatro artigos, porém três artigos já haviam 
retornados com a busca anterior. É possível perceber que Lustosa 
(2016), analisa o letramento num contexto socioeconômico da 
realidade do país, quando afirma que quando comparados o nível 
de letramento e a renda familiar, os dados obtidos nesta pesqui-
sa coincidem com os apresentados no Indicador de Alfabetismo 
Funcional Principais Resultados (INAF), os quais revelam que a 
proporção de analfabetos e dos incluídos no nível rudimentar de 
letramento diminui sensivelmente à medida que aumenta a ren-
da familiar, e que o nível básico de letramento distribui-se mais 
equitativamente entre as diferentes faixas salariais.

Do terceiro termo pesquisado foram recuperados dois regis-
tros, onde Suguimoto et al. (2017), reafirma sobre a capacidade 
de utilizar as tecnologias como uma das principais habilidades para 
o competente informacional. No segundo artigo, Gasque (2011) 
afirma que conhecer-se, e saber acerca do próprio conhecimento, 
são ações que constituem a essência do conhecimento. E no total 
dessas três primeiras buscas foram cinco registros sem repetições.

No segundo momento das buscas, o termo “ensino superior” 
foi substituído por “graduação”, o qual poderiam ser recuperados 
artigos com a mesma relevância para a pesquisa. Para iniciar, bus-
cando pelo termo “Letramento informacional and graduação”, 
dos três artigos recuperados, um dos resultados já havia sido 
recuperado em buscas anteriores. 

Nessa busca, os artigos focam no letramento informacional 
para inovar e como consequência a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas e da sociedade. Para Pinheiro e Araújo (2006) traz o 
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conceito de letramento hipertextual é um fenômeno plural que 
pode agregar novas práticas porque as tecnologias se inovam a 
cada instante e o cidadão, a cada dia, poderá aprender coisa nova. 
Na visão de Silva (2005) entende-se, como ponto de partida do con-
ceito de inclusão digital, o acesso à informação que está nos meios 
digitais e, como ponto de chegada, a assimilação da informação e 
sua reelaboração em novo conhecimento, tendo como consequên-
cia desejável a melhoria da qualidade de vida das pessoas.

O termo “Competência Informacional na graduação” recu-
perou três registros, desses três somente um não foi citado an-
teriormente, Nascimento e Beraquet (2008) foca na importância 
do bibliotecário nesse processo de competência informacional, 
em ser reconhecido com agente fundamental para adoção de 
práticas de letramento. Com a última busca sobre “Information 
Literacy na graduação”, recuperou-se 3 registros, todos já recu-
perados anteriormente.

De acordo com a ACRL (2000, p. 2-3), existem alguns critérios 
para que o indivíduo seja considerado competente em informa-
ção já citados anteriormente. No entanto, o conceito apresenta-
do pela ACRL apresenta-se o mais completo para reunir todas as 
dimensões envolvidas na competência informacional. 

A partir da análise dos artigos foi possível perceber que falar 
de letramento e competência informacional é falar em habilida-
des e domínio de informações. Segundo Suguimoto et al. (2017), 
colocar em pauta o letramento digital/informacional no Brasil 
é tratar as questões que permeiam o letramento impresso e o 
analfabetismo que, infelizmente, ainda tomam conta de grupos 
sociais e regiões do país.
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4.1 DESAFIOS NO QUE TANGE AOS ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Um dos objetivos específicos da pesquisa foi identificar nos 
artigos recuperados os desafios da competência informacional no 
que tange aos aspectos tecnológicos por isso se faz necessário 
explanar sobre esse tópico de acordo com os resultados obtidos.

Segundo Ricoy e Couto (2014) apud Suguimoto et al. (2017), 
nas instituições de ensino superior, a infraestrutura tecnológica 
foi incrementada nos últimos 10 anos, porém na visão de Sugui-
moto et al. (2017), em sua pesquisa afirma que 8% dos alunos 
ingressantes no ensino superior não possuem conhecimento so-
bre qualquer programa computacional, e 18% tem dificuldades 
para localizar informações.

Ter habilidades e domínio de Tecnologias de Informação são 
fundamentais para o desenvolvimento e estratégias de ensino 
que se traduzam em profissionais capazes de atuar na constru-
ção e no aprimoramento da sociedade brasileira (SUGUIMOTO, 
et al., 2017). Afirma ainda sobre a necessidade de uma socieda-
de moderna, exige que sejam implementadas ações imperativas 
para a diminuição dos índices de dificuldades computacionais, 
comunicacionais e informacionais.

Outra autora que trata sobre pesquisas na graduação é Gas-
que (2011) ela mostra que atividades de pesquisa tanto na edu-
cação básica quanto na graduação demonstram ser superficiais 
e pouco orientadas. Cita em uma pesquisa ainda que embora a 
maioria (84%) tenha se autoavaliado competente na busca da 
informação, não foi capaz de realizar pesquisas mais complexas, 
diferencias fontes de informação ou fazer juízo de fidedignidade 
dos web sites e artigos.

Para complementar essa problemática, foram observados 
artigos que focaram na Educação à distância (EAD) e outros no en-



ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 229 ...

sino presencial. Foi possível perceber que na EAD o suporte que a 
universidade dá ao aluno fica muito a desejar, tanto pela distância, 
quanto pela estrutura tecnológica que pode ser reduzida.

Contrapondo a ideia anterior, no ensino presencial a univer-
sidade dá um apoio maior ao aluno, principalmente instituições 
públicas onde o número de letrados de acordo com a pesquisa 
parece ser maior, e a universidade oferece as oportunidades 
necessárias para o desenvolvimento da competência informa-
cional, necessitando apenas se atentar às dificuldades e compe-
tências dos alunos.

Uma das estratégias segundo Carvalho (2011), é de que as 
Universidades criem estratégias de aprendizagem, e uma das ini-
ciativas considerada mais abrangente é a de um grupo de docen-
tes da Universidade Federal de Goiás, que estruturou o Curso de 
Especialização a distância intitulado “Letramento Informacional: 
educação para a informação” – CELI.

Em uma pesquisa feita no artigo de Gomes, Fialho e Silva 
(2013) os dados revelam que menos da metade dos participan-
tes atenderam aos parâmetros da ACRL (2000). Apenas 46% 
acreditam que selecionavam o método investigativo ou sistema 
de informação mais apropriado, 38% declaram que planejam e 
implementam estratégia de busca; 48% recuperam informação 
online e pessoalmente variando o método 37% refinam a estraté-
gia se necessário e 45% assinalaram que extraem e gerenciam as 
informações e suas fontes.

Partindo dessas informações, os dados revelaram que a 
maioria da amostragem declararam ter de bom a excelente domí-
nio das Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, o que 
não condiz com os resultados anteriores, pois se os participantes 
têm bom domínio de tecnologia deveriam saber recuperar infor-
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mação com variedades de métodos, refinar uma busca e utilizar 
estratégias de busca para encontrar a informação desejada.

Outro termo citado é o letramento hipertextual, definido 
como uma espécie de “folheado” que abriga uma infinidade de 
letramentos que se encontram entrelaçados, pois, muitas vezes, 
a compreensão dos sentidos se realiza somente se o usuário for 
capaz de mobilizar mais de um letramento (PINHEIRO e ARAUJO, 
2016). Atualmente há necessidade em que a educação esteja 
consciente de que não é apenas o domínio às tecnologias digitais 
são o suficiente para o pleno desenvolvimento do letramento 
hipertextual. É fundamental que haja um acompanhamento por 
parte dos professores a fim de que os alunos utilizem essas ferra-
mentas em suas práticas sociais de significação.

O letramento hipertextual se configura pelo entrelaçamento 
de diversos letramentos, encontrados nas “pétalas” que circulam 
o letramento hipertextual. Porém, não é uma obrigatoriedade 
quanto a presença desses outros letramentos em determinada 
relação. Outros tipos de letramentos podem ser inseridos nas 
práticas a qualquer momento dependendo do que o leitor, o au-
tor ou o hipertexto exigir. 

4.2 DESAFIOS NO QUE TANGE À PROMOÇÃO DO PENSAMENTO 
CRÍTICO

O segundo objetivo específico da pesquisa foi identificar nos 
artigos recuperados os desafios da competência informacional 
no que tange à promoção do Pensamento Crítico por isso neste 
tópico dá-se sequência. 

Ao tratar sobre competência informacional no desenvol-
vimento do pensamento crítico, Campello (2009) apud Gomes, 
Fialho e Silva (2013) fala sobre o letramento informacional como 
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conjunto de habilidades para se lidar com a informação e que vem 
de encontro dos novos paradigmas educacionais como aprendi-
zagem independente, aprender a aprender, aprendizagem por 
solução de problemas e pensamento crítico. Segundo Santos 
(2011), habilidades elaboradas como uso eficiente da informação 
possibilitam o aluno a formular sua própria opinião e opinião so-
bre o assunto pesquisado.

Em outro artigo de Gasque (2011), percebe por meio de sua 
pesquisa que foi possível constatar que os pesquisados parecem 
ter pouco domínio da aprendizagem e, consequentemente do 
pensamento crítico. Ela ainda pontua que parece existir uma re-
lação entre o tipo de ensino a que foram submetidos, menos re-
flexivo e dialógico, e as próprias competências de aprendizagem. 

Na visão de Gomes, Fialho e Silva (2013), se perceber competen-
te em informação, não quer dizer que os pesquisados são detentores 
das melhores práticas na busca e uso da informação. No entanto, a 
pesquisa leva a um questionamento quanto a atuação desses alunos 
de ensino superior e futuros profissionais em uma sociedade inunda-
da pela informação numa perspectiva mais ampla.

De acordo com os resultados dessa pesquisa, competência 
informacional está relacionada a pelo menos cinco fatores: saber 
buscar bem a informação, manter o trabalho organizado, ter faci-
lidade de articular informações e construir arcabouço conceitual, 
ter capacidade de leitura rápida e finalmente ter boa formação na 
área de pesquisa.

Os alunos do ensino superior necessitam ter consciência 
mais ampla dos processos envolvidos no ciclo da produção do 
conhecimento e das competências e valores a serem desen-
volvidos. Para Lustosa, et al. (2016), a universidade não teve 
um papel relevante em relação às questões do letramento de 
seus alunos. Sendo assim, é fundamental que haja mudanças 
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no panorama educacional brasileiro, e para isso ocorra são ne-
cessários maiores investimentos na qualidade de formação e na 
formação continuada de professores, garantindo que os mes-
mos tenham e propaguem vivências significativas com gêneros 
discursivos diversos, agindo diretamente na educação básica a 
fim de que os alunos consigam chegar à universidade um nível 
pleno de letramento (LUSTOSA, et al., 2006).

Uma das maiores dificuldades foi percebida na universidade 
entre os alunos foi na organização de ideias na aplicação de um 
foco para desenvolver um trabalho, e alguns entrevistados nas 
pesquisas ainda citam a falta de foco como uma característica 
que já vem desde o ensino médio, onde não havia um estímulo 
maior por parte dos professores e por não ligar os assuntos tra-
tados à realidade.

Alguns autores citaram a capacitação profissional no ensino 
presencial foi evidenciado como diferencial nas universidades 
públicas, tanto como a capacidade de análise crítica das ideias, e 
investimento em infraestrutura tecnológica. Na mesma linha de 
raciocínio Nascimento e Beraquet (2009), cita um desafio que é 
o de organizar ideias e aplicar a um foco para o desenvolvimento 
de um trabalho, e ainda opina sobre a deficiência desde o ensino 
médio, assim o aluno já entra no ensino superior sem habilidade 
e competências necessárias.

É possível perceber a necessidade e importância tanto do 
pensamento crítico quanto ao uso das tecnologias no processo 
do letramento informacional, para a competência plena. Assim, 
quando, por exemplo, os professores trabalharem o uso das TICs 
em suas aulas precisam saber que é necessário desenvolverem 
diversas habilidades nos alunos para o desenvolvimento do letra-
mento hipertextual.
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5 CONCLUSÕES

Partindo da questão problema em identificar os desafios da 
competência informacional, no ensino superior, apontados em 
artigos publicados na Scielo no período de 2007 a 2017, com o 
objetivo de identificar os desafios em duas dimensões: aspectos 
tecnológicos e promoção do pensamento crítico, com referência 
de artigos nos publicados no período estabelecido acima, partindo 
da teoria de críticos e pesquisadores sobre o assunto, já referencia-
dos em tópicos anteriores, serviu de cunho teórico para o trabalho.

Os resultados das buscas foram bem claros e que se observa 
em relação a competência informacional no ensino superior foi 
um pouco do que a hipótese já sugeria, o cenário com enorme 
déficit na educação superior, sendo uma cadeia de problemas 
estruturais na educação brasileira, desde a ensino básico. Um dos 
principais fatores percebido na análise dos dados, foi relativo a 
precariedade na educação básica no Brasil, e o quanto o investi-
mento numa educação de qualidade poderia dar um panorama 
diferente da realidade atual do cenário do Ensino Superior em 
relação à competência informacional.

A distribuição de recursos financeiros para a educação, ou 
desvio de recursos, problemas como questões estruturais no 
ensino, são alguns dos fatores que encadeiam diversos outros 
problemas, como evasão escolar, índice de analfabetismo cres-
cente entre outros. No ensino superior mais especificamente, 
a deficiência nas habilidades e competências empobrecem o 
ensino, e formando profissionais sem o pleno letramento e com 
necessidades de aprendizagem.

A importância da Ciência da Informação, como facilitadora 
da comunicação do conhecimento, principalmente em países 
em desenvolvimento como o Brasil, é indispensável quando se 
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defronta com a realidade: o que está a definir o aumento ou re-
dução da desigualdade social é justamente o nível de utilização 
do conhecimento e sua aplicação, hoje, de forma inalienável, por 
meio de Tecnologias de Informação e Comunicação.

Além da influência do professor como um dos principais agen-
tes de mudanças nesse cenário no ensino superior, a universidade 
também pode adotar práticas que incentivem e ajudem o discente 
a entender, formar opinião criticar e manusear a informação.

Conclusão é de que as pessoas competentes em informa-
ção são aquelas que aprenderam a aprender. Elas sabem como 
aprender, pois, sabem como o conhecimento é organizado, 
como encontrar a informação e como usá-la de modo que ou-
tras pessoas aprendam a partir dela.
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RESUMO

O artigo apresenta dados sobre como as habilidades informa-
cionais são utilizadas na Escola Sebastião Arantes. Os objetivos da 
pesquisa são: ensinar os leitores a aplicarem habilidades especí-
ficas de informação; promover apoio aos usuários no ambiente 
da biblioteca escolar; despertar os usuários para que construam 
o conhecimento enquanto usam habilidades. O objeto de estudo 
foi norteado pelos estudiosos no assunto sobre Letramento Infor-
macional. Os dados foram obtidos através de entrevistas com a 
participação de profissionais da educação, bibliotecária da Biblio-
sesc e educandos. Observou-se que os professores envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem precisam refletir mais sobre a 
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formação de leitores também observou-se que alguns alunos já 
descrevem a leitura como uma prática cotidiana.

Palavras-chave: Habilidades informacionais Informação. 
Leitores.

ABSTRACT

The article presents data on how informational skills are used 
in the Sebastião Arantes School. The objectives of the research 
are: to teach readers to apply specific information skills; promote 
user support in the school library environment; awaken users to 
build knowledge while using skills. The object of study was gui-
ded by the scholars in the subject on Informative Literature. The 
data were obtained through interviews with the participation of 
education professionals, Bibliosesc librarian and students. It was 
observed that teachers involved in the teaching-learning process 
need to reflect more on the training of readers also noted that 
some students already describe reading as a daily practice.

Keywords: Informational skills. Information. Readers.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo é parte integrante do projeto “A Leitura e 
suas concepções teóricas, históricas e conceituais: perspectivas 
no campo do letramento informacional, da comunicação e com-
portamento informacional em diferentes instâncias educacionais 
formais e informais” aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
sob o parecer de número 2.543.521.

O presente estudo tem a finalidade de provocar professores 
e bibliotecários a utilizarem as habilidades informacionais criando 
melhores oportunidades de aprendizagem para os estudantes, 
oferecendo instrução integrada e com uso de tecnologia. 
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E através do uso dessa instrução, questiona-se até onde essas 
habilidades têm sido praticadas de forma que todas as pessoas 
que utilizam a biblioteca aprendam de que forma ela pode ser 
efetiva e eficientemente utilizada? Como esses profissionais utili-
zam as habilidades informacionais na Escola?

Neste ano a Escola foi contemplada com o projeto BIBLIOSESC 
que através do acesso à informação, por meio de livros, oportuni-
za comunidades com pouco ou nenhum contato com a leitura. A 
chegada da biblioteca móvel é uma novidade e traz à comunidade 
escolar e entorno a possibilidade de acesso ao mundo da leitura, 
facilitando a geração de conhecimento. O planejamento, o estudo 
de usuários, a aquisição de novos materiais informacionais, a es-
tética, o conforto do veículo e os profissionais da área contribuem 
para o sucesso do projeto.

Entende-se que para atuar no desenvolvimento da compe-
tência em informação e para atingir a competência informacional 
é preciso aprender habilidades de busca e uso da informação. “O 
propósito da biblioteca é atuar como espaço de promoção de leitu-
ra e de atividades que promovam a competência informacional do 
aluno, oferecendo-lhe oportunidades para construir conhecimento 
de forma lúdica, interativa e dinâmica” (GORDON, 2011, p. 162).

As habilidades propostas pela competência em informação 
devem iniciar nos primeiros anos de escola e se prolongar por 
toda a vida, em crescentes níveis de autonomia, levando ao 
aprender a aprender.

Professores e auxiliares da sala de leitura podem ensinar 
habilidades informacionais aos usuários, oferecendo-lhes opor-
tunidades para construir conhecimento de forma lúdica, intera-
tiva e dinâmica tendo os seguintes objetivos específicos: ensinar 
os leitores a aplicarem habilidades específicas de informação às 
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suas tarefas de aprendizagem; promover apoio aos usuários no 
ambiente rico em informações e tecnologia da biblioteca esco-
lar; despertar os usuários para que construam o conhecimento 
enquanto usam habilidades como ferramentas de gerência da 
informação dentro das tarefas de aprendizagem.

Justifica-se a realização desta pesquisa a atual realidade 
educacional, em que a formação de leitores nas instituições 
de ensino, principalmente as públicas, tem sido alvo de muitas 
críticas e reprovações por parte de pesquisadores e estudiosos 
da educação que, ao analisarem os resultados do desempenho 
escolar dos estudantes, obtido por meio de sistemas avaliativos 
de ensino, constatam que os jovens brasileiros saem do ensino 
básico com grande dificuldade de interpretação de textos, e até 
mesmo de pequenos enunciados. Esta dificuldade é ainda mais 
grave quando se trata da produção escrita, onde os resultados 
são ainda mais precários, pois os alunos terminam a educação 
básica sem desenvolver tão necessária prática social.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para trabalhar as habilidades informacionais reporta-se a 
Paulo Freire (1988) que enfatiza o domínio destas práticas quan-
do diz que “ler é compreender o mundo, e escrever é transformar 
o mundo”. Por meio de Brandão (1998) e Freire (1991), busca dis-
cutir a importância da leitura. Conta também com a importante e 
indispensável contribuição de Melo (1994) que trabalha a história 
cultural e a formação de leitores, partindo do conceito de práticas 
e representação da leitura e sua função social.

Volta a contar com a contribuição indispensável de Melo 
(2007), com trabalho apresentado como sua tese de doutorado, 
onde a autora demonstra que, ao contrário do que muitos acre-
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ditam, fundamentados nos relatos dos viajantes e outros que es-
creveram sobre as práticas de leitura e escrita no Brasil, a atenção 
à leitura e ao livro estava presente há muito tempo na vida dos 
brasileiros inclusive no interior do país.

Também se faz indispensável trabalhar com documentos que 
orientam a educação nacional, entre eles cita a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação em sua segunda edição (2001), para falar 
sobre a função do ensino fundamental. E também os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) do ano de 2001, que busca orientar 
os currículos escolares acerca das disciplinas e da importância de 
alguns temas instituídos como transversais.

Tem-se a defesa de Freire (1988) que “o ato de ler não se es-
gota, na pura decodificação da palavra escrita, mas antecipa e se 
alonga na inteligência do mundo”. Embora no início da história da 
educação institucionalizada tentasse conduzir a leitura separada 
da escrita, aqui compreende que é impossível manter essa divisão. 
Pois o ato de ler e escrever se configura como ações indissociáveis 
e, portanto, complementares. Por isso, é importante destacar que, 
conforme Paulo Freire (1988) diz que o ato de ler é político e tem 
o poder criador e transformador da realidade. Pois por meio da 
leitura, o homem ao compreender a história e seus significados, 
torna-se consciente da realidade social e passa a deter o poder de 
intervir e transformar a atual situação em que se encontra.

Assim, ressalta que todos estes autores foram indispensáveis 
para a fundamentação da pesquisa, pois suas teorias deram signi-
ficativa contribuição para que se tornasse possível a compreensão 
dos fenômenos constatados e discutidos durante todo o processo 
que possibilitou a realização deste trabalho.
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2.1 HABILIDADES INFORMACIONAIS – FALA DOS EDUCADORES

Com a finalidade de compreender como se realiza a forma-
ção de leitores, é incabível deixar de citar as concepções que se 
desenvolveram acerca do poder da linguagem exercida por meio 
do discurso. Assim, reporta-se a um importante estudioso que ao 
trabalhar com a linguagem, seu significado e função social, afirma 
que o sentido de uma palavra varia de acordo ao contexto onde 
ela é empregada, refere a Bakhtin (1986).

 Desta forma, na visão de Bakhtin (1986) a língua constitui 
um processo de evolução interrupto que se realiza através da 
interação social dos seus interlocutores. Por isso, não pode ser 
considerada como um sistema estável e imutável, como o era 
pela linha de pensamento do objetivismo abstrato. Assim, as leis 
da linguística, não são leis da psicologia individual, e embora não 
estejam separadas das atividades de seus falantes, são essencial-
mente leis sociológicas (BAKHTIN, 1986).

Por ser um fenômeno de construção social, todo discurso 
está carregado de ideologias e visões de mundos que o direciona-
rá, mantendo-o submissos aos interesses a que ele serve. Então, 
é coerente a afirmação de que o discurso não é algo fixo, pois 
se modifica de acordo com o contexto em que é produzido e o 
contexto em que será utilizado.

O discurso pode manifestar-se tanto pela fala, como por meio 
do texto escrito, a este respeito Bakhtin (1986, p. 123) diz que “o 
discurso escrito é de certa forma parte integrante de uma discus-
são ideológica em grande escala: ele responde a alguma coisa, 
refuta, confirma e antecipa as respostas e objeções potenciais, 
procura apoio etc”.

Nesta perspectiva, a linguagem na escola deve ser trabalhada 
de forma a auxiliar o aluno na compreensão e no desenvolvimen-
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to de suas habilidades, para que assim ele consiga adquirir novos 
conhecimentos relacionando–se com o outro e com o mundo. 
Mas para que de fato aconteça a construção de novos saberes, 
é indispensável que o discurso presente na escola seja coerente 
com a função a ser desempenhada por esta instituição.

Nesta seção apresenta-se a análise de entrevistas realizadas 
com cinco pessoas responsáveis pelo trabalho pedagógico (duas 
professoras, uma coordenadora, uma bibliotecária do Bibliosesc 
e uma auxiliar da sala de leitura da escola)

Neste contexto, traz-se algumas falas das professoras entre-
vistadas.

A professora E1 disse:

A leitura é ampla. O aluno codifica muito, e não tem 
uma boa compreensão. Não consegue interpretar 
o que quer ler. Então leitura para mim é compreen-
der, é compreensão. E vivenciar aquilo que está 
lendo no momento.

Pela fala inicial da professora E1 pode-se pensar que sua 
concepção de leitura está diretamente ligada apenas às leituras 
escolares. Pois inicia relatando a dificuldade que o aluno tem em 
compreender o que lê. Porém aparece em sua fala uma com-
preensão da leitura como algo “amplo” que ultrapassa a simples 
decodificação dos códigos linguísticos. Isto fica claro quando ela 
afirma “leitura para mim é compreender (...) vivenciar aquilo que 
está no momento”.

Neste sentido os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs 
(2001, p. 53) também afirmam que “a leitura é um processo no 
qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado 
do texto, a partir de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o 
autor, e de tudo o que se sabe sobre a língua” diz ainda que não se 
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trata simplesmente de extrais informação da escrita decodificando 
letra por letra, ou palavra por palavra” (BRASIL, 2001, p. 53).

Confrontando a ideia trazida pelos PCNs uma das professoras 
não consegue ver a leitura fora do contexto escolar, a mesma 
considera a leitura como aquilo que o aluno vai aprendendo a ler, 
consegue ler texto inteiro em sala de aula:

demonstra sua capacidade de exercitá-la lendo um 
texto integralmente. Leitura para mim é a capacida-
de aprendida pelo aluno desenvolvida em ler bem 
os textos escolares. Sem trapacear nas palavras. Isto 
para mim é leitura.

Pela fala desta educadora percebe-se que a leitura ainda en-
contra-se na esfera da concepção tradicional, onde é vista como 
um exercício prático a ser realizado em sala de aula. A este respei-
to, os PCNs dizem que “por conta desta concepção equivocada a 
escola vem produzindo grande quantidade de “leitores” capazes 
de decodificar qualquer texto, mas com enormes dificuldades 
para compreender o que tentam ler” (BRASIL, 2001, p. 55).

Nesta perspectiva, atreve-se a dizer que a leitura que per-
meia o imaginário desta educadora é a “leitura escolarizada”. Não 
tem-se a intenção aqui de afirmar que a leitura é uma prática que 
acontece apenas fora da escola, ou ainda que no interior da es-
cola não possa se realizar leituras, mas critica a visão escolarizada 
de leitura apresentada pela educadora entrevistada.

Quando perguntou-se a cada uma das educadoras se gosta-
vam de ler, se se consideravam como leitores, as respostas foram 
demarcadas pelo fato de todas alegarem falta de tempo para 
se dedicarem à prática da leitura, conforme exemplo na fala da 
educadora E1:



ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 245 ...

Bem, gostar de ler, eu gosto, mais o que acontece 
é o que eu não tenho tido tempo para ler. Ultima-
mente ando só correndo com os planos de aula e 
as aulas. Na verdade já faz tempo que não sou uma 
leitora (risos).

Uma das funções do professor, a mais importante, é a de ini-
ciar a criança no mundo da leitura, através do incentivo do gosto 
pelo livro, criando oportunidades para que a mesma interaja com 
o texto, sem sentir-se forçada, para que o ato de ler possa não 
apenas representar uma mera obrigação do leitor.

Para Lajolo (1994, p. 108), a discussão sobre leitura, princi-
palmente sobre leitura numa sociedade que pretende democra-
tizar-se, começa dizendo que os profissionais mais diretamente 
responsáveis pela iniciação na leitura devem ser bons leitores. 
Um professor precisa gostar de ler, precisar ler muito, precisa 
envolver-se com o que lê.

As demais educadoras entrevistadas, demostraram com-
preender a leitura como uma prática social de importância incon-
testável, ou seja, a leitura é parte integrante da vida em socieda-
de, mas que nem sempre alcança desenvoltura na compreensão 
leitora em todas as situações em que esta é requerida. Por isso, 
deve ter em mente que não se trata de um processo natural, mas 
de uma atividade social e cognitiva que precisa ser aprendida, 
trabalhada e desenvolvida constantemente.

Burlamaque (20006, p. 80) defende a ideia de que:

O primeiro passo para a formação do hábito da leitu-
ra na escola diz respeito à seleção do material, que 
deverá servir para informação e recreação, não ser 
imposto como obrigação, uma vez que a passagem 
pela escola, muitas vezes é a única oportunidade 
que o aluno tem de entrar em contato com a lei-
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tura. Nesse espaço a professora é uma das maiores 
responsáveis por incutir o hábito da leitura em seus 
alunos, fornecendo-lhes livros, indicações bibliográ-
ficas, abrindo-lhes, enfim o universo da leitura.

Acredita-se, no entanto que uma das dificuldades da relação 
intrínseca entre o professor e a leitura ainda esteja ligada como 
apresentada por uma das educadoras, à sua condição de trabalho.

Melo (2000, p. 49) por meio de seus estudos sobre Bakhtin, 
concorda com o teórico e afirma que ler não é somente a decodi-
ficação dos símbolos gráficos, vai além, é também a compreensão 
e interpretação do mundo e do contexto do qual faz parte. 

Nesta perspectiva, a autora prossegue afirmando a necessi-
dade de se “ouvir as vozes dos vários sentidos e dos vários su-
jeitos”, sendo que estas devem se manifestar neste processo de 
constituição cultural e que se realiza por meio do ato de ler e 
escrever. É o fenômeno social da interação.

É através da escrita que pode falar a palavra e registrar assim 
a história. Por isso é importante não esquecer o papel indissociá-
vel da leitura e a escrita.

Sendo um dos objetivos primordiais da escola ensinar o aluno 
a ler e a escrever, a expressar-se, seja de forma oral ou escrita e 
a compreender aquilo que lê ou que ouve, os conteúdos traba-
lhados nas aulas têm que fazer sentido e gerar capacitação para 
o educando, além de orientá-lo a alcançar novos patamares no 
desenvolvimento da escrita, leitura e interpretação dos mais va-
riados textos, nas diversas situações de uso da língua, falada ou 
escrita, enquanto práticas reais, experiências transformadoras. A 
este respeito Cagliari (1999, p.184) se posiciona:

De tudo o que a escola pode oferecer de bom aos 
alunos é a leitura, sem dúvida, o melhor, a grande 
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herança da Educação. É o prolongamento da escola 
na vida, já que na maioria das pessoas, no seu dia a 
dia, lê muito mais do que escreve. Portanto, deveria 
se dar prioridade absoluta à leitura no ensino de 
português, desde a alfabetização.

Assim, a maneira como o professor desempenha o seu papel 
é imprescindível, observando que esta atuação será norteada 
pela visão que este educador tem do ato de ler, pois isto é o 
que determina, sem dúvidas, sua maneira de ensinar. Portanto, 
é importante que a formação de educadores conscientes da 
importância sociocultural e formadora do ato de ler, e do poder 
transformador destas práticas.

Dessa forma, é possível perceber que a leitura ainda é enten-
dida como uma ação mecânica, que precisa aprender a usar para 
que possa desenvolver outra ação também destituída de sentidos 
que é ação de escrever. A leitura e a escrita nesta concepção, ain-
da permanecem esvaziadas de sentidos para o educando.

Algumas instituições escolares da Rede Pública ainda têm 
reproduzido concepções de leitura que fazem com que os edu-
candos não se sintam incentivados a mergulharem nesse mundo 
de sentidos e descobertas. Pois os textos trabalhados em sala de 
aula, mantém-se muito distante da realidade do aluno, tornando-
-se uma leitura indesejada e cansativa. Quando um aluno (A1 5º) 
diz que não gosta de ler nada, pois os textos são difíceis. Pergun-
ta-se: não gosta de ler nada mesmo? Ele sorri, gosto de ler gibis.

Assim é possível compreender que certamente não gostam 
do que não entendem, do que não conhecem. Mas aquilo que 
lhes é natural e que faz parte do seu mundo. Este tipo de leitura 
chama a atenção. Desperta o interesse do aluno, normalmente 
gosta-se de coisas com as quais se identifica. Mas deve ficar claro 
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que isso não significa que deve trabalhar apenas leituras que se 
identifiquem com os conhecimentos já adquiridos pelos educan-
dos, pois isso os privaria de apropriar-se de outras várias leituras 
que também são indispensáveis a formação.

Aposta-se na ideia de que o educador é peça chave no pro-
cesso pedagógico. E acredita-se que se dispuser a realizar um 
trabalho de qualidade, terá a leitura como prática contínua em 
sala de aula. Poderá assim, incentivar o gosto pela leitura em seus 
alunos, propondo atividades novas e criativas a cada aula. Em vez 
de cobrar leituras rígidas e modos de ler. Neste sentido, Turchi e 
Silva (2007, p. 1) enfatizam:

Acredito fielmente que a pedra de toque capaz de 
instrumentalizar o professor para que ele possa ser 
um agente transformador na escola não é a tec-
nologia, mas a leitura. Não é preciso que a escola 
disponha de uma grande biblioteca (muitas vezes 
fechada, aliás), mas é imprescindível que o profes-
sor seja um grande leitor e que, além disso, seja um 
formador de leitores.

Ao falar sobre a utilização da leitura de forma criativa, recor-
da-se de um aluno (A2 4º), meio a todos que entrevistou este foi 
o único que mencionou gostar das aulas da professora. Segundo 
ele a professora propôs uma atividade muito legal na sala de aula 
por esses dias. A professora levou diversos gibis para a sala de 
aula. Colocou sobre a mesa e pediu para que cada um fosse até a 
mesa e pegasse o que queria ler. 

Após lerem com liberdade o que escolheram, a professora 
pediu para que cada um escrevesse uma história em seu caderno. 
A história poderia se parecer com a história lida, porém cada um 
deveria construir sua própria história.
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Um dos alunos (A2 4º) disse que foi a aula mais legal que já 
assistiu. Depois cada um contou sua história para a turma e se-
gundo ele foi muito divertido. Através do depoimento dele, pode 
perceber que se o professor se dispuser a propiciar momentos 
na sala de aula, em que os alunos possam vivenciar o ato de ler 
com liberdade e por prazer, como a professora que levou os gibis 
fez, será possível desconstruir o mito de que a escola pública não 
consegue formar leitores.

É preciso que a escola seja um espaço de estímulo à educação 
do pensamento, um laboratório permanente onde se aprende 
a pensar. Com esta compreensão entende-se que por meio do 
bibliotecário, do professor e das ações na biblioteca e na sala de 
aula, contribua-se na formação de seres humanos com capacida-
de de ler e pensar criticamente agindo de forma autônoma sobre 
o mundo e a sua própria vida. E Gasque reforça esse pensamento 
quando nos diz que:

as decisões mais eficazes dependem da competência 
em buscar informações de pontos de vista diferen-
ciados, organizá-las e apreendê-las, considerando a 
experiência pessoal, para se chegar a uma conclusão, 
mesmo que provisória. A esse processo sistematizado 
e metódico de organizar a informação denominamos 
‘pensamento reflexivo’ (GASQUE, 2012, p. 18).

4 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho optou-se por utilizar como 
metodologia a pesquisa de abordagem qualitativa, pois vai ao 
encontro do que pretende-se, ou seja, o desenvolvimento de um 
trabalho no qual seja possível analisar todas as etapas que o cons-
titui, buscando a ampla compreensão do tema estudado.
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Essa concepção é fundamentada pelos escritos de Lüdke e 
André (1986, p. 11-3) que formulam as características básicas de 
uma pesquisa qualitativa: 

1. A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural 
como sua fonte direta de dados e o pesquisador 
como seu principal instrumento (...) ;
2. Os dados coletados são predominantemente 
descritivos (...);
3. A preocupação com o processo é muito maior do 
que com o produto (…);
4. O ‘significado’ que as pessoas dão às coisas e à 
sua vida são focos de atenção especial pelo pesqui-
sador (…);
5. A análise dos dados tende a seguir um processo in-
dutivo. Os pesquisadores não se preocupam em bus-
car evidências que comprovem hipóteses definidas 
antes do início dos estudos. As abstrações se formam 
ou se consolidam basicamente a partir da inspeção 
dos dados num processo de baixo para cima.

Segundo Severino (2000), a pesquisa qualitativa consiste na 
exposição lógico-reflexiva com ênfase na argumentação e inter-
pretação pessoal, caracterizando-se por buscar respostas acerca 
do que as pessoas pensam e quais são seus sentimentos, e isso 
implica na análise qualitativa dos dados sem uma intervenção 
estatística. Neste aspecto, Minayo (1994, p.20) afirma que:

A pesquisa qualitativa responde a questões muito 
particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, 
com um nível de realidade que não pode ser qualifica-
do. Ou seja, ela trabalha com o universo de significa-
dos, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 
o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis
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Desta forma, esforçou-se por valorizar todo o percurso da 
investigação pois, segundo Gaskell (2002 p.68) “a finalidade real 
da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas ao 
contrário, explorar o espectro de opiniões e as diferentes repre-
sentações sobre o assunto em questão”. 

Para a coleta de dados utilizou-se um roteiro1 que norteou 
cada entrevista. Buscou-se perceber através do discurso delas a 
concepção que tinham sobre a leitura e sua importância no pro-
cesso de formação de leitores.

4.1 PERÍODO DA EXECUÇÃO

A coleta de dados da pesquisa foi realizada por meio de en-
trevistas no período de maio a junho de 2018. 

Para a coleta de dados das entrevistas feitas com os profes-
sores, utilizou-se um roteiro que norteou cada entrevista atra-
vés de questionários que foram respondidos de forma individual 
com o propósito de que uma fala não interferisse na outra, em 
espaço reservado dentro da própria escola, respeitando a priva-
cidade de cada um.

4.2 POPULAÇÃO

Por considerar a escola como um espaço privilegiado de 
construção de conhecimentos e disseminação de conceitos e va-
lores, optou-se por realizar este trabalho neste espaço, local em 

1 Roteiro: a) O que precisa ter a biblioteca escolar, como dinamizadora da ação educa-
cional? ? b) Qual sua visão sobre o letramento informacional na escola? c) O que o 
bibliotecário deve fazer para facilitar o desenvolvimento das habilidades informacionais 
na biblioteca escolar? d) O que é precisa para atingir a competência informacional? Para 
os alunos a) O que é leitura? b) Você gosta de ler?, c) O que mais gosta de ler? d) Você 
se considera leitor? e) Quem você considera como leitor?
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que é possível analisar as relações que se estabelecem entre os 
educandos, buscando compreender, até que ponto o espaço es-
colar está contribuindo para o desenvolvimento das habilidades 
informacionais necessárias para a formação de cidadãos capazes 
de selecionar o que há de essencial nos milhões de informações, 
de forma a enriquecer o conhecimento e as habilidades humanas.

As entrevistas foram realizadas com cinco pessoas responsá-
veis pelo trabalho pedagógico (duas professoras, uma coordena-
dora, uma bibliotecária do Bibliosesc e uma auxiliar da sala de 
leitura da escola) e oito alunos (quatro do 4° ano e quatro do 
5° ano) do ensino fundamental da Escola Municipal Sebastião 
Arantes, em Goiânia-GO. O objetivo da pesquisa foi compreender 
como vem ocorrendo o processo de formação de leitores, par-
tindo do pressuposto de que para que sejam formados leitores 
autônomos e críticos com a capacidade de atuar politicamente na 
sociedade, essa formação deve ser efetivada por meio de leituras 
diversificadas que possibilitem a ampliação dos diversos conheci-
mentos em nossa realidade social.

Os entrevistados responsáveis pelo trabalho pedagógico da 
escola são aqui identificados pela letra “E”, (de Entrevistado), 
seguida de um número de 1 a 5 (exemplo: E1; E2; E4) para di-
ferenciar opiniões dentre as quatro pessoas. Enquanto que os 
alunos serão identificados pela letra “A”, (de Aluno) seguida de 
um número de 1 a 8 e da específica série.

4.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A Escola Municipal Sebastião Arantes está localizada à Rua 
Caramuru, Quadra. 21 nº. 150 Bairro Jardim da Luz, Goiânia - Goiás - 
CEP: 74.850-380, Fone: 35243602 na Região Sul. O prédio pertence 
à Prefeitura Municipal de Goiânia, sendo mantido por ela.
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Para incentivar o desenvolvimento do hábito da leitura e da 
escrita, na comunidade escolar, são desenvolvidas durante o ano 
letivo, atividades envolvendo docentes, funcionários e educandos 
na interatividade com o livro, despertando e estimulando o gosto 
pelo livro e pela leitura.

Considerando a realidade com relação ao processo ensino-
-aprendizagem, observou-se que é de fundamental importância 
repensar uma educação como formação do conhecimento e não 
somente como informação compartimentada no preparo do cida-
dão. Evidenciando essa realidade, considera-se de suma impor-
tância elaborar o projeto de incentivo à leitura, com a finalidade 
de formar sujeitos do conhecimento, despertando nos alunos o 
prazer pela literatura, podendo dessa maneira proporcionar a 
possibilidade de acesso a essa gama de conhecimentos efetivada 
nos livros disponíveis através da sala de leitura, a qual atende os 
alunos e a comunidade como um todo.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Por meio dos dados das entrevistas, foi possível perceber 
que houve avanços consideráveis quanto à concepção de leitura 
e escrita e sua importância para a atual sociedade. Porém, quan-
do parte para observar a forma como estas práticas sociais são 
trabalhadas em sala de aula, nota-se que ainda é preciso rever 
os modos de transformar a teoria, apresentada no discurso das 
educadoras, em metodologias que realmente busquem contem-
plar um processo de ensino-aprendizagem capaz de contribuir 
para que a leitura e a escrita sejam compreendidas como práticas 
sociais indispensáveis a todo cidadão. 

Na entrevista realizada com os educandos foram ouvidos oito 
alunos sendo que, optou-se por dividir em dois grupos em que 
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quatro cursavam o 4º ano e os outros quatro alunos cursavam o 
5º ano do Ensino Fundamental nesta instituição. Para um melhor 
aproveitamento dos dados, compreendendo aqui a importância 
de ouvir as várias vozes, buscou-se então, entre os educandos, 
ouvi-los individualmente.

Percebe-se que a leitura ainda é citada (pela maioria), como 
instrumento necessário para a aquisição da escrita e compreen-
são da disciplina de Língua Portuguesa, o que faz pensar que tal 
afirmação não se distancia muito da concepção tradicional de 
leitura. Entretanto, alguns alunos já descrevem a leitura como 
uma prática que vai além desta visão mecanicista. Como pode-se 
observar através da fala destes três alunos:

Aluno A1:
A leitura para mim é poder descobrir o mundo. 
Através da leitura eu aprendo sobre a história e as 
pessoas importantes do Brasil. Aprendo a história de 
escritores importantes, como Paulo Machado, Mon-
teiro Lobato e muitos outros que eu gosto.
Aluno A 2:
A leitura para mim é uma coisa muito importante 
por que é com a leitura que agente aprende a escre-
ver melhor, a ler melhor e a falar direito, por isso eu 
considero a leitura muito importante.
Aluna A 3:
A leitura para mim é muita boa, com a leitura eu 
descubro muitas coisas. Além do mais, é a leitura 
que ajuda no desenvolvimento do nosso cérebro, e 
faz com que agente aprenda as outras matérias da 
escola, matemática, história, ciências e redação.

Assim, para esses alunos, a leitura ultrapassa o limite do “ape-
nas necessário ao aprendizado da Língua Portuguesa”, e chega a 
um patamar mais à frente, como o da descoberta e apreensão 
do mundo e dos seus acontecimentos relacionados à história 
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e também aos escritores de histórias do nosso país, conforme 
a fala do aluno A 1. A afirmação feita por ele, vai de encontro 
ao depoimento de Melo (2009) quando esta diz (em entrevista 
para o jornal UFG) que “ler é atribuir sentido aquilo que é lido, e 
ainda que” essa atribuição de sentido está baseada no contexto 
cultural, político e econômico em que as pessoas vivem”. Por isso, 
quando o aluno A1 para dizer o que é a leitura cita os escritores 
brasileiros dos quais gosta, está apresentando o aspecto cultural, 
político e econômico do qual se sente parte.(MELO, 2009, p. 6)

No entanto, quando busca-se saber sobre o gosto da leitura 
por parte dos entrevistados, quatro dizem que gostam de ler. Três 
dizem não gostarem de ler, pois acham as leituras realizadas na 
escola muito “chatas” e “cansativas”, mas esses mesmos alunos 
que negam o gosto pela leitura afirmam ler gibis em casa com 
frequência. Seis alunos dos alunos entrevistados afirmaram o 
gosto pela literatura infantil. Uma outra aluna disse gostar muito 
de ler poemas e rimas. Porém, dois outros alunos afirmaram que 
não gostam de ler nada.

Ao analisar a fala dos alunos é possível perceber que embora 
eles digam não gostar de ler, referindo-se as leituras da escola, 
não significa que não são leitores, pelo contrário é possível afir-
mar que eles assumem o papel dos “leitores viajantes” conforme 
Certeau (1994), leitores que circulam em terras alheias em busca 
de “outros poços”, ou seja, outras leituras e sentidos. E estes 
sentidos são encontrados por eles nos gibis, nos poemas e nas 
rimas. Leituras, que infelizmente ainda não são reconhecidas ou 
trabalhadas com frequência em sala de aula, mas são leituras 
indispensáveis à formação e que lhes proporcionam prazer (CER-
TEAU, 1994, p.269).
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6 CONCLUSÕES

Inicia-se as considerações ressaltando a importância de se 
compreender que a leitura é uma arma de poder. Através da vi-
vência e do programa do Bibliosesc é possível verificar que ocorre 
a formação de leitores nesta instituição de ensino, pois deve con-
siderar que há o esforço por parte de algumas educadoras em 
modificar sua forma de trabalhar a leitura em sala de aula. Mas 
para que de fato essas mudanças se concretizem é necessário 
bem mais que “boa vontade” por parte das educadoras. 

É necessário que se efetivem sérias políticas públicas, que 
garantam a qualidade de cursos de formação continuada para 
os professores (as), para que possam trabalhar o ensino das 
diversas leituras com mais propriedade nas salas de aula, pois 
o que se constatou foram professores despreparados para tra-
balhar as diversas leituras, desmotivados e cansados da rotina a 
que também estão expostos, por utilizarem sempre os mesmos 
métodos no momento de ensino.

Sérias questões estão envolvidas ao processo de ensino e 
aprendizagem da leitura dentro dos muros escolares, além da 
formação dos professores, eles reivindicam a valorização de sua 
profissão, pois os baixos salários também fazem parte das dificul-
dades encontradas por eles em aperfeiçoar seus conhecimentos. 
Pois isso obriga algumas professoras da instituição pesquisada a 
trabalharem os outros dois turnos em outras instituições também 
de ensino, e isso inviabiliza tempo para leituras e estudos.

Já que está falando de leitura, pensa-se ser impossível não 
falar da leitura que estes educadores têm feito de suas profissões 
no contexto social. Tais questões influenciam diretamente no 
desempenho desses professores. Como poderão formar leitores 
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trazendo tais leituras de mundo e da significância de seu papel 
no contexto social e mais ainda escolar? Como poderão formar 
leitores se não acreditam na importância do que fazem? 

Nota-se assim, que ao falar da formação de leitores, várias 
outras questões sociais, econômicas e políticas estão envolvidas, 
pois não há como desvincular o processo educativo do contexto 
cultural a que ele pertence. Contudo, não acha-se que deve-se 
esperar que tudo seja resolvido por um milagre, como educado-
res em formação e atuando no processo de formação de outros 
leitores, acredita-se que devemos fazer nossa parte, pois será 
trabalhando para a formação de uma sociedade mais leitora que 
poderemos modificar esta realidade injusta, a que está submeti-
da a grande maioria da população brasileira. 

Neste sentido, por meio dos dados das entrevistas, foi possí-
vel perceber que houve avanços consideráveis quanto à concep-
ção de leitura e escrita e sua importância para a atual sociedade. 
Porém, quando parte para observar a forma como estas práticas 
sociais são trabalhadas em sala de aula, nota-se que ainda é 
preciso rever os modos de transformar a teoria, apresentada no 
discurso das educadoras, em metodologias que realmente bus-
quem contemplar um processo de ensino-aprendizagem capaz 
de contribuir para que a leitura e a escrita sejam compreendidas 
como práticas sociais indispensáveis a todo cidadão. 

No entanto, é importante destacar que a prática da leitura na 
escola precisa ocorrer de modo a alcançar a diversidade de obje-
tivos a que ela serve. Por isso é necessário trabalhar com diferen-
tes textos através de diversas práticas, que poderão propiciar ao 
aluno múltiplas interpretações, capazes de levá-lo a refletir sobre 
a mensagem presente em cada texto.
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RESUMO

Objetiva analisar, nos documentos oficiais da nova Base 
Nacional Comum Curricular, práticas de desenvolvimento do 
Letramento Informacional neste novo contexto educacional. De 
forma mais aprofundada, objetiva-se proporcionar a construção 
de um currículo que permita o uso da metodologia do letramento 
informacional como instrumento de ensino aprendizagem, seja 
no conteúdo básico, seja no conteúdo diversificado. Também se 
busca garantir a participação dos profissionais de biblioteca na 
estruturação do planejamento anual e disponibilizar o acesso aos 
recursos midiáticos digitais para o aprimoramento de fontes de 
pesquisa para a produção de conhecimentos complementares 
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aos curriculares. Por fim, busca-se pensar um modelo que permi-
ta preparar alunos para um sistema avaliativo interdisciplinar por 
área de conhecimento.

Palavras-chave: Letramento informacional. Base Nacional 
Comum Curricular. Habilidades. Competências. Conhecimento.

ABSTRACT

It aims to analyze, in the official documents of the new Na-
tional Common Curricular Base, practices of development of Infor-
mational Literacy in this new educational context. More in depth, 
the objective is to provide a curriculum that allows the use of the 
methodology of information literacy as an instrument of teaching 
learning, whether in the basic content or in the diversified content. 
It also seeks to ensure the participation of library professionals in 
the structuring of annual planning and provide access to digital 
media resources for the improvement of research sources for the 
production of complementary knowledge to the curriculum. Fi-
nally, we try to think of a model that allows students to prepare for 
an interdisciplinary evaluation system by area of knowledge.

Keywords: Informational Literacy. National Common Curricu-
lar Base. Skills. Skills. Knowledge.

1 INTRODUÇÃO

A educação é um processo dinâmico e evolutivo que visa a 
formação humana integral para a construção de uma sociedade 
justa, democrática, inclusiva e igualitária; para tanto, demanda 
ajustes e aperfeiçoamentos constantes em suas práticas pedagó-
gicas em busca de uma eficácia apurada com base no surgimento 
de novas metodologias, informações, tecnologias, movimentos 
sociais e culturais, bem como novas políticas governamentais. A 
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educação brasileira sofre, ao longo do tempo, de interferências 
estratégicas, por parte de seu órgão regulador, o Ministério da 
Educação do Governo Federal (MEC2), embasadas em procedi-
mentos legais que visam proporcionar a igualde de acesso e a 
permanência do aluno no contexto escolar. Conforme preceitua-
do na Constituição Federal de 1988, a educação, enquanto direito 
de todos e dever do Estado com a participação efetiva da família, 
deverá ser promovida e incentivada com a colaboração também 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho (BRASIL, 1988).

Com o pretexto de alinhar políticas e ações educacionais para 
acabar com a fragmentação do ensino, as ações governamentais se 
voltaram para uma oferta educacional uniformizada e padronizada 
em um país multifacetado por interferências culturais (até por con-
ta dos movimentos variados de colonização) em toda a sua enorme 
extensão territorial, desprezando as particularidades regionais e 
a tradição sócio, étnico e cultural das comunidades. A facilidade 
de uma uniformização de processos educacionais, bem como as 
análises de desempenho dos alunos da educação básica frente as 
avaliações nacionais, como o Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (IDEB2), por meio da Prova Brasil, aplicada no final 
dos anos iniciais (5º ano) e finais (9º ano) do ensino fundamental, 
e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM2), e internacionais, 
como o Programme for International Student Assessment (PISA2) e 
o Laboratório Latino-americano de Avaliação da Qualidade (LLECE2) 
têm mostrado resultados nada satisfatórios.

Frente a este cenário, se construiu a nova Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) como uma das alternativas de melhoria 
na performance e consequente instrumento para a formação de 
um currículo que proporcione alinhamento, padronização e dire-
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cionamento de práticas que garantam melhoria no processo, para 
avaliações únicas e gerais, contrastando com uma complexidade 
educacional proporcionada por uma grande diversidade geográ-
fica, social e cultural. No entanto, mais que bom desempenho, é 
preciso que a nova Base Comum Curricular promova, acima de 
tudo, em cada aluno, a formação integral, a capacidade de exer-
cício da cidadania, bem como transformar conteúdos de forma 
integrada e interdisciplinar em conhecimentos para a resolução 
de problemas na sociedade em que estão inseridos.

Objetivos estes, definidos como Letramento Informacional, 
defendido e reconhecido na nova Base Nacional como primor-
dial para a formação do cidadão enquanto ser que se apropria 
da informação, a transforma em conhecimento e dela faz uso 
para a resolução dos problemas de seu meio. Dessa forma, no 
novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e 
cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, 
aberto ao novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável 
requer muito mais do que o acúmulo de informações; requer o 
desenvolvimento de competências para aprender a aprender, 
saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar 
com discernimento e responsabilidade nos contextos das cultu-
ras digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter 
autonomia para tomar decisões, ser proativo para identificar os 
dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender 
com as diferenças e as diversidades. (BRASIL, 2018, grifo nosso).

Uma proposta educacional em que se estabeleça como me-
todologia de trabalho o desenvolvimento das habilidades de cada 
aluno para que as mesmas se tornem competências, torna-se 
claro que o Letramento Informacional, com o objetivo de desen-
volver competências de localização, seleção e organização de in-
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formações na construção de conhecimentos que irão solucionar 
problemas, caracteriza-se como ferramenta essencial para a me-
lhoria deste cenário educacional, seja em relação aos resultados 
práticos frente a avaliações aplicadas, seja na adoção de políticas 
educacionais eficientes ainda não aplicadas.

Os documentos oficiais da nova Base Nacional Comum Cur-
ricular evidenciam um forte propósito de implantação do Letra-
mento Informacional na escola, visto que a mesma traça como 
objetivo, de forma direta, em suas dez competências gerais a ne-
cessidade de formar alunos investigativos, reflexivos, críticos com 
base em seus conhecimentos prévios e nos conhecimentos adqui-
ridos. No entanto, a proposta desta nova base não detalha ações 
diretas, tampouco a participação de profissionais habilitados para 
orientação, acompanhamento e implantação do letramento na 
educação básica das redes pública e privada. Este artigo visa es-
tabelecer paralelos entre esta nova Base Nacional e o Letramento 
para que ambos, em ações paralelas, valorizando os profissionais 
da área, tais como professores e bibliotecários, sejam capazes de 
participar, de forma conjunta, da elaboração de currículos abran-
gentes e planejamentos anuais que se consolidem em atividades 
de pesquisa, projetos pedagógicos de investigação e consequente 
tratamento da informação coletada em conhecimento.

Portanto, o presente trabalho, traz para a discussão quais 
práticas de Letramento Informacional são contempladas na nova 
Base Nacional Comum Curricular na rede de escolas públicas e 
privadas da educação básica por meio de análise dos documentos 
oficiais que estabelecem, por meio desta Base, a construção de 
um novo currículo, único, integrado e interdisciplinar, objetivan-
do, de forma mais específica, a melhoria no desempenho dos 
alunos frente as avaliações oficiais.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O tema principal está relacionado à construção de um cur-
rículo que seja capaz de atender as orientações da nova Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC, privilegiando a implantação 
e implementação do Letramento Informacional no contexto es-
colar; porém, o que é currículo? Visto que a nova Base Nacional 
requer a construção desse currículo a partir de habilidades que 
levem a determinadas competências a serem atingidas, princi-
palmente as dez competências básicas do documento; currículo, 
dentro deste contexto, passa a ser definido como todo o conteú-
do didático-pedagógico, adequado a cada etapa de escolaridade, 
necessário para o aprendizado dos alunos, respeitando-o como 
centro do processo, na construção do conhecimento. A Base Na-
cional, enquanto documento oficial elaborado pelo Ministério da 
Educação, com a participação da sociedade, estabelece compe-
tências a serem atingidas, partindo das habilidades próprias dos 
alunos, por meio dos conteúdos relacionados no currículo esco-
lar, não apenas respeitando cada etapa escolar, como definindo e 
imbricando esses conteúdos a essas etapas.

O Letramento Informacional na escola, enquanto estratégia 
didática capaz de contribuir e complementar o trabalho docente, 
tem por objetivo implantar ações que reforcem a prática do pro-
fessor em sala de aula e deverá ser estruturado e executado pelo 
profissional habilitado que compõe o quadro de profissionais do 
contexto escolar; ou seja, o bibliotecário. Dessa forma, professores 
e bibliotecários precisam trabalhar de forma integrada para que 
estes bibliotecários proporcionem aos alunos, acesso a fontes se-
guras capazes de elucidar, complementar, incentivar a pesquisa, e 
que, com os conteúdos aplicados pelos professores, estes alunos 
venham a ter suas expectativas de aprendizado totalmente reali-
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zadas, transformando esses conteúdos em conhecimento. Assim, 
Campello (2010, p. 202) define o trabalho do bibliotecário onde

A sensibilização e a conquista dos estudantes 
constituem o principal foco da prática educativa 
dos bibliotecários. … É importante esclarecer que 
as atividades de promoção da biblioteca estão, na 
maior parte das vezes, ligadas à promoção da leitu-
ra, isto é, o bibliotecário quer atrair os usuários para 
a biblioteca e para o livro. Ele investe em aspectos 
tais como, criação de ambiência acolhedora e em 
atividades de entretenimento (jogos, trabalhos 
manuais), visando tornar o aluno leitor. Fica claro 
que os bibliotecários estão engajados na luta pela 
melhoria da capacidade de leitura dos estudantes, 
utilizando os instrumentos de que dispõem (espaço 
da biblioteca, estratégias peculiares, flexibilidade de 
ação, coleção variada).

Prever a participação do bibliotecário na construção e execu-
ção do currículo escolar deve ser parte integrante do PPP – Pro-
jeto Político Pedagógico2, do planejamento anual e do calendário 
escolar, onde eventos que promovam essa integração enrique-
cerão o trabalho docente e, consequentemente, proporcionar 
melhorias nos resultados e principalmente no aprendizado.

3 METODOLOGIA

A análise do tema aqui discutido parte do pressuposto de que 
seu estudo somente se concretiza com a observação intrínseca 
de um contexto político, econômico e principalmente social, par-

2 PPP – Projeto Político Pedagógico é um instrumento que reflete a proposta educacional 
da escola, por meio do qual a comunidade escolar pode desenvolver um trabalho co-
letivo, cujas responsabilidades pessoais e coletivas são assumidas para execução dos 
objetivos estabelecidos.
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tindo da interpretação qualitativa de uma realidade educacional 
que exige mudanças para uma aplicabilidade enquanto solução. 
A relação do objetivo geral, baseado em que documentos oficiais, 
tendo por eixo principal a nova BNCC, as DCNs3 - Diretrizes Curri-
culares Nacionais, a LDB4 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, bem como o PNE5 – Plano Nacional de Educação, pau-
taram o trabalho contrastando com o Letramento Informacional 
segundo a proposta de Gasque (2010). A situação-problema, que 
ainda não foi aplicada dentro do novo modelo, define a pesquisa 
como exploratória para aprofundar os estudos sobre este proble-
ma, com a construção de hipóteses de solução para o mesmo, 
trazendo a metodologia de pesquisa, busca de informações e 
tratamento das mesmas para a construção do conhecimento e de 
alunos mais ativos e reflexivos para a atuação no contexto social.

Os procedimentos técnicos adotados para a pesquisa foram 
de caráter:

a) bibliográficos, partindo de documentos publicados e,
b) documental, com suporte em leis e implantação de políti-

cas públicas.
A nova Base Nacional, apesar de homologada, ainda não foi 

aplicada; portanto, a mesma deverá desempenhar a função de 

3 DCNs – Diretrizes Curriculares Nacionais  são normas obrigatórias para a Educação 
Básica que orientam o planejamento curricular das escolas. Elas são discutidas, conce-
bidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

4 LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é a mais importante lei brasileira 
que se refere à educação. Esta lei foi aprovada em dezembro de 1996 com o número 
9394/96; a mesma é composta por 92 artigos que versam sobre os mais diversos te-
mas da educação brasileira, desde o ensino infantil até o ensino superior.

5 PNE – Plano Nacional de Educação sancionado em 2014 pelo Congresso Federal, 
o Plano Nacional de Educação tem a finalidade de direcionar esforços e investimentos 
para a melhoria da qualidade da educação no país; com força de lei, o referido plano es-
tabelece 20 metas a serem atingidas nos próximos 10 anos.
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orientação para a construção de currículos e planejamentos, para 
que a falta de integração das práticas pedagógicas de sala de aula 
com o Letramento Informacional seja corrigida no momento de 
elaboração desses currículos e planejamentos; não desprezando 
jamais, verdades e particularidades locais. Partindo de uma habi-
lidade investigativa, requisitada principalmente na segunda e na 
quinta competência geral da nova Base, o Letramento Informacio-
nal se torna evidente, propõe se que, na elaboração dos currículos 
e, principalmente na construção do planejamento escolar anual, 
os profissionais de biblioteca e sua estrutura sejam contemplados 
como auxiliares de professores em suas práticas pedagógicas, tra-
balhando em conjunto com metodologias inerentes a cada um, de 
forma adequada a cada etapa da educação básica;

Assim, o ensino dos conteúdos de letramento informacional 
deve estar integrado ao currículo, em consonância com as de-
mandas de cada série, ao longo da educação básica. A proposta 
de inclusão desses conteúdos fundamenta-se na firme convicção 
de que os objetivos da BNC só podem ser alcançados por meio 
do reconhecimento da importância do letramento informacional 
para aprender a buscar e usar a informação efetivamente para 
resolver problemas, tomar decisões e para viver melhor, além do 
reconhecimento da contribuição da biblioteca escolar e do biblio-
tecário na aprendizagem. (FIALHO; GASQUE, 2015, p. 2)

Os documentos oficiais aplicados antes da construção da nova 
Base Nacional sempre pautaram a necessidade de construção de 
um currículo que privilegiasse a formação integral do aluno na 
construção do conhecimento para agir com ética e responsabili-
dade; porém, tais documentos não foram capazes de se perpetuar 
frente as transformações que o contexto educacional está exposto.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os órgãos reguladores da educação brasileira convivem com 
um grande dilema desde que se instituiu, por meio da Constitui-
ção Federal, a necessidade do Estado de disponibilizar acesso, 
permanência e regulamentar o sistema educacional nacional. 
Visto que a educação enquanto processo formativo que envolve 
a família e as instituições de ensino em uma prática de forma-
ção do cidadão para o mundo do trabalho e para suas práticas 
sociais, obrigatoriamente precisa assegurar, a todos, o direito a 
uma educação de qualidade com igualdade de oportunidades. 
Porém, atender de forma igualitária dentro de uma realidade tão 
diversa e complexa sem desprezar particularidades, costumes e 
conquistas socioculturais se tornou um grande desafio. 

Visando igualdade de direitos e implantar um mecanismo de 
controle para avaliar a qualidade do ensino, além da Constituição 
Federal, a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como 
o PNE - Plano Nacional da Educação, estabelecem um currículo 
comum, capaz de proporcionar um conteúdo mínimo sem des-
prezar a realidade local, social e individual em que a escola está 
inserida. A nova Base Nacional sistematiza, em uma proporção 
aproximada de sessenta por cento de conteúdos comuns em 
todo o território nacional, conteúdos estes a serem verificados 
por meio de avaliações unificadas para dirimir as desigualdades 
educacionais; e uma proporção aproximada de quarenta por 
cento de conteúdos diversificados que deverão dar, às escolas e 
seus profissionais, a oportunidade de estabelecer e privilegiar, 
em seus currículos e práticas pedagógicas, os contextos locais de 
relevância social e cultural.

Cabe analisar, seja na parte comum, seja na parte diversifi-
cada, o quanto as práticas curriculares são capazes de dar um 
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tratamento especial para a grande quantidade de informações à 
qual estes alunos são submetidos no seu cotidiano, capacitá-lo 
a ter segurança quanto à veracidade destas informações, bem 
como trazê-las para o ambiente de sala, lançar em debates para 
socializá-las, transformá-las em conhecimento que facilitará sua 
atuação na resolução de problemas enquanto ser atuante na so-
ciedade em que se encontra inserido; em suma, cabe analisar o 
quanto um currículo comum ou um currículo diversificado é capaz 
de contemplar as práticas de Letramento Informacional, afinal,

O letramento informacional constitui um processo 
que integra as ações de localizar, selecionar, acessar, 
organizar, usar informação e gerar conhecimento, 
visando à tomada de decisão e à resolução de pro-
blemas. (GASQUE, 2010, p. 83).

A proposta de uma base comum, enquanto unificação de opor-
tunidades sobre os conteúdos pode ser vista como uma postura 
correta, principalmente ao trazer como objetivo principal a supe-
ração da fragmentação das políticas educacionais estabelecendo 
igualdades, buscando em cada aluno a possibilidade de propor-
cionar por meio de habilidades semelhantes as mesmas compe-
tências. Porém, mesmo se utilizando de termos como “explorar, 
expressar, comparar, constatar, reconhecer diversidade, reconheci-
mento de contexto social e histórico, experiências, aprendizagem, 
sujeito ativo na resolução de problemas”, termos esses inerentes 
ao conceito de Letramento Informacional, demandam ações e prá-
ticas do contexto escolar mas sempre voltadas para o professor, 
sem nenhuma lembrança de profissionais especializados como os 
bibliotecários, bem como seu ambiente de pesquisa – bibliotecas – 
em uma parceria que se mostra como a ideal para o fortalecimento 
das práticas em busca de resultados eficazes.
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Analisando cada uma das dez competências básicas previstas 
na BNCC (BRASIL, 2017, p. 9-10), verifica-se o forte vínculo das 
mesmas em relação à proposta de um Letramento Informacional 
devidamente estruturado dentro do ambiente educacional de 
sala de aula e seus anexos, a saber:

• Competência 1 – “Valorizar e utilizar os conheci-
mentos historicamente construídos sobre o mun-
do físico, social, cultural e digital para entender 
e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva”.

• Nesta competência, observa-se um apelo grande 
para a valorização e utilização dos conhecimentos 
na resolução de problemas; objetivo principal do 
letramento informacional para os problemas sociais.

• Competência 2 – “Exercitar a curiosidade intelec-
tual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise críti-
ca, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das 
diferentes áreas”.

• A segunda competência se mostra como sendo 
aquela que mais se aproxima do conceito de le-
tramento informacional (GASQUE, 2010, p. 83), 
podendo até se confundir com este conceito, 
visto que, a mesma propõe ações de pesquisa, 
localização, seleção, acesso, organização e uso 
de informações na construção do conhecimento 
para a solução de problemas.

• Competência 3 – “Valorizar e fruir as diversas 
manifestações artísticas e culturais, das locais as 
mundiais, e também participar de práticas diversi-
ficadas da produção artístico-cultural”.
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• Em um país com uma diversidade cultural rele-
vante decorrente de uma colonização imposta 
por vários povos como portugueses, espanhóis, 
franceses, e principalmente os africanos, valorizar 
e fruir com propriedade, manifestações locais e 
mundiais, requer um trabalho de pesquisa para 
conhecer como se organiza cada construção his-
tórica e o valor de cada manifestação artística e 
cultural, para transformá-la em prática, sem ferir 
os propósitos das mesmas.

• Competência 4 – “Utilizar diferentes linguagens 
– verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital – bem 
como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e parti-
lhar informações, experiências, ideias e sentimen-
tos em diferentes contextos e produzir sentidos 
que levem ao entendimento mútuo”.

• A linguagem, enquanto principal instrumento de 
comunicação para a transmissão de informações 
e conhecimentos, demanda uma observação 
constante para a diversidade dos modos de lin-
guagens e formas de expressão na comunicação, 
bem como o uso de formato digital para seu en-
tendimento nos diferentes contextos.

• Competência 5 – “Compreender, utilizar e criar 
tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as esco-
lares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na 
vida pessoal e coletiva”.

• Toda informação transformada em conhecimento 
passa a cumprir um papel social no meio em que 
a mesma está sendo aplicada; portanto, observa-
mos que esta competência, estreitamente ligada 
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à função social do letramento informacional de 
forma ética e social, valoriza o uso das TICs – Tec-
nologias de Informação e Comunicação de forma 
reflexiva e coletiva.

• Competência 6 – “Valorizar a diversidade de sabe-
res e vivências culturais e apropriar-se de conheci-
mentos e experiências que lhe possibilitem enten-
der as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e 
ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade”.

• A complexidade, proporcionada pela diversidade 
cultural, prepara cidadãos para o enfrentamento 
da diversidade e da adversidade e, esta compe-
tência busca a valorização do conhecimento (sa-
beres) em sua prática social voltada para a ativi-
dade profissional (relações próprias do mundo do 
trabalho) na resolução de problemas, reforçando 
o letramento em cidadãos ativos.

• Competência 7 – “Argumentar com base em fa-
tos, dados e informações confiáveis, para formu-
lar, negociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e 
o consumo responsável em âmbito local, regional 
e global, com posicionamento ético em relação ao 
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta”. 

• A sétima competência trata do cuidado com o 
levantamento de informações em fontes confiá-
veis para que a ação no meio em que se vive seja 
de forma consciente e ética, observando valores 
sociais regionais e universais.

• Competência 8 – “Conhecer-se, apreciar-se e cui-
dar de sua saúde física e emocional, compreen-
dendo-se na diversidade humana e reconhecendo 
suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas”.
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• Esta competência trata do letramento enquanto 
instrumento de formação do indivíduo (eu) ca-
paz e autocrítico enquanto ser inserido em um 
contexto social.

• Competência 9 – “Exercitar a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos 
direitos humanos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, 
seus saberes, identidades, culturas e potenciali-
dades, sem preconceitos de qualquer natureza”.

• Mais uma competência que reforça a formação de 
cidadãos ativos em seu meio com postura ética e 
de valorização do outro e de sua diversidade sócio, 
econômica e cultural com cooperação e respeito.

• Competência 10 – “Agir pessoal e coletivamente 
com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões 
com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários”.

Por fim, a competência 10 faz um apelo sobre a postura do ci-
dadão letrado informacionalmente com ações coletivas, autôno-
mas, responsáveis e com flexibilidade no exercício da democracia.

Como observado anteriormente, a relação da proposta da 
nova Base Nacional com o Letramento Informacional se mostra 
muito estreita na busca por informações, construção do conheci-
mento e formação de cidadãos críticos ativos e éticos a partir dos 
primeiros anos dentro do contexto educacional; porém, sempre 
com apelos e ações focadas na atividade em sala de aula e com 
o professor protagonista que não se volta para os profissionais 
melhores preparados para a implantação do Letramento Infor-
macional na escola. A nova BNCC tem por finalidade apresentar 
competências sobre habilidades próprias de cada faixa etária para 
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que se construa um currículo eficiente que venha, gradualmente, 
solucionar problemas apresentados pela educação nacional, vi-
sando a melhoria dos índices do atual cenário educacional. O que 
não se consegue compreender é porque com um apelo tão forte 
para a participação de todos na busca de melhorias educacionais, 
um documento oficial tão importante não passa por toda a estru-
tura escolar determinando a participação de todos no processo 
com seu conhecimento, habilidades e responsabilidades.

5 CONCLUSÕES

A homologação de uma nova Base Comum Curricular deixa 
claro em suas dez competências gerais para a educação básica 
da rede de escolas públicas e privadas que é possível e viável a 
implantação do Letramento Informacional no contexto escolar 
e que esta implantação contribui com o trabalho do professor 
em sala de aula, para a construção de alunos (cidadãos) ativos 
e reflexivos em uma sociedade que demanda por conhecimen-
tos e saberes voltados para a resolução de seus conflitos. Toda 
discussão na construção de um novo currículo unificado deve 
envolver a comunidade escolar com a preocupação democrática 
de participação e envolvimento de todos visando a melhoria do 
ensino e, consequentemente dos índices educacionais aferidos 
nas avaliações nacionais unificadas. O contexto sócio, econômico 
e cultural está presente na discussão e deve ser contemplado nas 
atividades curriculares.

A evolução da educação no Brasil tem passado por uma série 
de processos de atualização e implementação de novas práticas 
que buscam uma excelência na aprendizagem significativa e 
consequentemente na construção de conhecimento. Percebe-se 
que, dentro do sistema educacional, o bibliotecário, enquanto 
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maior aliado do professor para a implantação do Letramento In-
formacional como instrumento desta construção de conhecimen-
to, não tem espaço, principalmente nas ações de planejamento 
didático-pedagógico. Dessa forma, a nova Base Nacional Comum 
Curricular, apesar de defender a ideia de formação de cidadãos 
providos de conhecimento e capazes de atuar no meio em que 
vive, não define ações específicas para este Letramento Informa-
cional; assim, mais uma intervenção do órgão máximo da educa-
ção nacional, peca em não inserir no contexto escolar, todas as 
ferramentas que este contexto possui e deva ser utilizado.
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RESUMO

O Presente trabalho tem como objetivo analisar as obras se-
minais sobre letramento Informacional visando identificar quais 
elementos contribuem para a motivação à leitura na alfabetização 
que favoreça para o letramento. O problema central na alfabe-
tização para Guinerre (2009) está na ausência ou redução dos 
momentos teóricos e práticos para mediar à oralidade e a escrita. 
Sendo possível compreender que a alfabetização é inseparável do 
letramento, sem essa base de ensino nos anos iniciais, o discente 
não será capacitado a ler e interpretar o que se lê, e escrever bem.

Palavras-chave: Letramento, Alfabetização, habilidades, 
Competências. 
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ABSTRACT

The present work aims to analyze the seminal works on infor-
mational literacy in order to identify which elements contribute 
to the motivation to reading in literacy that favors for literacy. The 
central problem in literacy for Guinerre (2009) is in the absence 
or reduction of theoretical and practical moments to mediate 
orality and writing. It is possible to understand that literacy is 
inseparable from literacy, without this teaching base in the early 
years, the student will not be able to read and interpret what is 
read, and write well.

Keywords: Literacy. Literacy. Skills. Conpetency.

1 INTRODUÇÃO

O termo letramento pode ser considerado bastante atual no 
campo da educação Brasileira; pois segundo Tfouni (2010) este 
termo é um neologismo onde foi recentemente dicionarizado. 
E no início da década de 80 foi introduzida a língua brasileira, 
época em que chegava ao Brasil publicações inglesas, norte-
americanas e traduções para o inglês que abordavam a questão, 
escritas por Luria e Vygotsky. Com a hipótese de que as estra-
tégias mediadoras na organização do trabalho pedagógico para 
alfabetização na escola não contribuem para o letramento. 
Diante do exposto acima se levanta como questionamento a 
seguinte problemática: Nas obras seminais sobre letramento o 
que é abordado sobre as contribuições para motivação a leitura 
na alfabetização? Esse estudo tem como objetivo geral, Analisar 
as obras seminais sobre letramento Informacional visando iden-
tificar quais elementos contribuem para a motivação à leitura na 
alfabetização que favoreça para o letramento. Com os seguintes 
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objetivos específicos: Mapear as obras seminais que abordam 
letramento, e analisar por meio da literatura a relação professor 
e sua competência para alfabetizar e letrar seus alunos. Inicial-
mente, a preocupação quanto ao tema surgiu em momento de 
estudo dos teóricos, leituras bibliográficas, teses, entrevistas 
e periódicos que respondesse aos questionamentos surgidos 
através do tema e que sinalize caminhos que qualifique o tra-
balho docente; destacar a complexidade de alfabetizar e letrar 
e a viabilização de propostas e experiências que possa ajudar a 
exercer a tarefa de alfabetizar e letrar com excelência, assim foi 
identificado algumas observações, explicações e propostas nas 
obras. Ferreiro (2001) afirma que há duas formas de se conce-
ber a escrita considera a escrita como uma representação da 
linguagem gráfica ou como um código de transcrição gráfica das 
unidades sonoras. Foi compreendido que o acesso da criança 
à escrita, inicialmente está representado pelo método utilizado 
pelo docente ou pela capacidade da própria criança em aprender, 
como também, esta é a faze que marcará os próximos anos iniciais 
da criança a leitura. Bibliografias relativas ao tema evidenciou 
a preocupação com os indivíduos que não leem, Bagno (2013) 
expõe a deficiência de indivíduos que não escrevem e nem mes-
mo interpretam um texto com coerência, mesmo que tenham 
concluído o ensino fundamental e médio. Para Soares (2005), o 
processo de alfabetização é ensinar o código alfabético, onde o 
individuo passa a conhecer os sons e as letras; já o letramento é 
familiarizar o aprendiz ao universo da leitura da escrita. Dentro 
destes princípios tão necessários se busca uma compreensão 
para que o docente seja habilitado no processo de letramento.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 LETRAMENTO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO

Um problema central na alfabetização de crianças e adultos 
para Guinerre (2009) está na ausência ou redução dos momentos 
teóricos e práticos para mediar à oralidade e a escrita. O autor 
entende que, os professores devem encontrar estratégias que 
colaborem para melhorar as atitudes com relação à escrita.

Nos anos 80 a forma de compreender o processo de alfabeti-
zação, foi através de investigações com o intuito de saber como se 
ensinava e como se aprendia. Assim, foi possível entender aspectos 
importantes do processo de aprendizagem da leitura e da escrita.

Quanto ao letramento Bagno (2013), se posiciona ao dizer 
que a grande tarefa da educação linguística é permitir, incentivar 
e desenvolver o letramento dos alunos para se ler e escrever bem. 

De acordo com os argumentos de Gasque (2012) foi a partir 
do século XIX que surgiram as críticas a pedagogia tradicional, 
oportunizando outra pedagogia da educação que percebia o alu-
no como o centro da atenção e não como um ser passivo. O letra-
mento informacional capacita o individuo a linguagem própria de 
leituras e uma escrita significativa e abrangente. Surgindo assim 
um individuo reflexivo, democrático, ético e responsável.

2.2 ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Segundo Bortoni-Ricardo (2015), somente na década de 1990 
foi descoberta o fraco desempenho dos alunos brasileiros. Essa 
descoberta se fez com o primeiro teste nacional através do SAEB 
(Sistema de Avaliação da Educação Brasileira), que se ocupou do 
teste para compreensão leitora de nossos alunos.
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Para Tfouni (2010), apesar do processo da alfabetização e le-
tramento estarem inseparáveis, os estudiosos não tem enfocado 
o tema como seu conjunto, para a autora, o sistema de escrita 
é um produto cultural, e a alfabetização e o letramento são a 
aquisição de um sistema escrito. Já Carvalho (2012), sinaliza a 
alfabetização e letramento como aprendizagem inicial da leitura 
e escrita e Soares (2003), diz que no Brasil se misturam o concei-
to de alfabetização e letramento, quando se sabe que estes são 
processos distintos apesar de interligados. 

Ferreiro (2011) aponta que a alfabetização inicialmente é 
considerada em função da relação entre o método utilizado e o 
estado de “maturidade” ou de “prontidão” da criança. Esses dois 
polos do processo de aprendizagem tanto de quem ensina como 
de quem se aprende tem sido assinalados sem levar em conta 
que existe o terceiro elemento desta relação, que é a natureza do 
objeto de conhecimento que envolve essa aprendizagem. 

Carvalho (2005) propõe o trabalho com as crianças desde 
cedo com textos variados, para que as crianças se familiarizem 
com as diversidades textuais. Porém os educadores precisam 
entender que este trabalho se estende por todo o ensino básico 
e não apenas trabalho para um ano. Para Freire (2014), o tema 
da alfabetização como formação da cidadania ou alfabetização 
como a formadora da cidadania, significa para individuo o gozo 
dos direitos civis e políticos de um Estado, a cidadania é condição 
do direito de ter deveres como cidadão.

2.3 O PAPEL DO PROFESSOR NA ALFABETIZAÇÃO

Diante dos questionamentos sobre a formação dos docentes 
sobre letramento nos anos iniciais, pode-se concluir que há fatores 
que interferem no desempenho escolar, Araújo; Aquino (2001), diz 
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que o fato de não considerar o conhecimento prévio do individuo, 
é um deles. Weisz (2002) explica que o professor deve ficar atento 
em identificar o conhecimento existente e as contradições por trás 
das hipóteses de escrita de seus alunos. As pesquisas realizadas 
pela autora comprovam que a cartilha não deixa de ser um método 
adulto cêntrico, não promove uma boa aprendizagem,

Freire (2013) aponta que a prática de ensinar aprender quan-
do é vivida com intensidade, o educador ou a educadora participa 
de uma experiência totalmente diretiva, política, ideológica, gno-
siológica, pedagógica, estética e ética. Em princípio a afirmação 
do Freire (2014), está em que não há prática, em qualquer que 
seja a área, que não esteja submetida a certos limites.

Nascimento (1988) cita Cagliari (1986), para justificar a má 
formação docente, e ele afirma que: “a incompetência dos pro-
fessores de alfabetização em lidar com a linguagem oral é tão trá-
gica que a meu ver, é um dos pontos que provocam um impasse 
ao progresso escolar de muitos alunos’’ (CAGLIARI, 1986, p.99).

3 METODOLOGIA

O presente trabalho tem como objetivo analisar as obras se-
minais sobre letramento Informacional visando identificar quais 
elementos contribui para a motivação à leitura na alfabetização 
que favoreça para o letramento. O Tema foi escolhido a partir 
de observação nas leituras dos teóricos, projetos de pesquisa, 
em sala de aula, entrevistas, cursos de extensão e uma grande 
curiosidade em entender os processos de ensino/aprendizagem, 
como: a experiência metodológica, técnicas e recursos interli-
gados e teóricos que os autores discutem sobre o tema; para 
se possível entender as deficiências em oferecer um currículo 
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eficiente para alfabetização e letramento das crianças nos anos 
iniciais do ensino Fundamental.

Essas bibliografias são de autores que suas teorias sobre alfabe-
tização e letramento, a princípio, quase todas tem concordam para 
que o processo de alfabetização e letramento tenha ínicio desde a 
educação infantil. Para exemplificar entre outros autores citamos 
alguns: Weisz (2002). Ao dizer que, a concepção de ensinar que de-
senhará o perfil do professor, pois, ao ensinar o código alfabético, 
a leitura, e o mundo da escrita, está à tarefa de formar indivíduos 
para o mundo. Ferreiro (2001) afirma que o acesso da criança à 
escrita, inicialmente está representado pelo método utilizado pelo 
docente ou pela capacidade da própria criança em aprender.

Para Bagno (2013) “[...] A tarefa da educação linguística é a 
tarefa do letramento”. Araújo; Aquino (2001), afirma que entre 
tantos problemas em alfabetizar está o fato de não considerar 
o conhecimento prévio do individuo, pois o conhecimento co-
letivo é um grande ponto de partida que contribui para o co-
nhecimento. Gasque (2008) destaca que, consequentemente a 
competência capacita o individuo ao letramento informacional, 
quando dotado com linguagem própria de leituras e uma escrita 
significativa e abrangente.

Algumas dessas obras são utilizadas em curso de graduação 
em Pedagogia, como também em especialização em Letramento 
Informacional nos seus programas pedagógicos. Inicialmente 
elas chamaram a atenção na graduação, pelo tema e clareza 
no processo de ensino. Sendo assim, os assuntos foram ficando 
mais amplos levando cada vez mais a outros autores que amplia-
ram o entendimento cada vez mais, aguçando a curiosidade para 
entender como se dá processo do letramento ou porque não dá, 
na vida do individuo.
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Quadro1: obras selecionadas 

Título Autor ANO

Letramento informacional -  
pesquisa, reflexão e aprendizagem

Kelley Cristine Gonçalves 
Dias Gasque

2012

Preconceitos linguísticos: o que é, 
como se faz

Marcos Bagno 2013

A respeito de alguns fatos do ensino e 
da aprendizagem da leitura e da escri-
ta pelas crianças na alfabetização.

CAGLIARI, Luiz Carlos; 
Roxane Rojo (org.)

1988

Alfabetizar e Letrar: o dialogo entre a 
teoria e a prática

CARVALHO, Marlene. 2012

Politica e Educação/ Paulo Freire FREIRE, Paulo 2014

Pedagogia da autonomia – Saberes 
Necessários à Prática Educativa

FREIRE, Paulo 2013

Reflexões sobre a alfabetização FERREIRO, Emilia 2001

Programa de Letramento 
Informacional nas Escolas

SANTOS, Andréa Pereira dos;  
FIALHO, Janaina Ferreira.

2014

Linguagem, escrita e poder GUINERRE, Maurizio 2009

 A alfabetização como objeto de estu-
do: uma perspectiva processual 

NASCIMENTO, Milton; 
ROXANE Rojo

1988

Uma perspectiva social SOARES, Magda 2005

Letramento e alfabetização TIFOUNI, Leda Verdiani 2005

O diálogo entre o ensino e a  
aprendizagem

WEISZ, Telma;  
SANCHEZ, Ana

2002

Desafios para Implementar o Letra-
mento Informacional na Escola

Letramento informacional na educa-
ção básica.

Kelley Cristine Gonçalves 
Dias Gasque; 
Ricardo Tescarolo

Kelley Cristine Gonçalves 
Dias Gasque

2010

2012

BRASIL, Secretaria de Educação Fun-
damental

PCN Língua portuguesa. 
Brasília: 20,114p. 

1990

Continua –›
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Título Autor ANO

Os direitos humanos na sala de aula: 
a ética como tema transversal

ARAÚJO. Ulisses Ferreira; 
AQUINO. Júlio Groppa

2001

Referenciais curriculares nacionais 
da educação Profissional de nível 
técnico

BRASIL,MEC 2000

Alfabetização e letramento: pers-
pectiva linguísticas

Roxane Rojo (org.) 1988

Gestão participativa: uma pesquisa-a-
ção: ufba

FREITAS, Katia Siqueira de 
et al.

1995-1999

Gestão Educacional: uma questão 
paradigmática.

LÜCK, Heloísa 2015

Gestão Escolar: Perspectivas, Desafios 
e função social.

MONTEIRO, Eduardo; 
MOTTA, Artur.

2013

Fonte: Elaborado pelas autoras (2018).

Lakatos e Marconi (2007, p. 157) definem pesquisa como um 
“procedimento formal com método de pensamento reflexivo que 
requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se 
conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”. Diante 
disso, a presente pesquisa está focalizada em analisar em Identi-
ficar quais elementos que contribuem para a motivação à leitura 
na alfabetização que favoreça para o letramento. 

 A princípio, foi realizada uma pesquisa bibliográfica baseada, 
principalmente, na leitura de livros, teses, dissertações e artigos 
científicos com o objetivo de apresentar os conceitos e informa-
ções sobre; o Letramento, letramento informacional e suas habili-
dades e competências para tanto. Segundo Gil (2006), a pesquisa 
bibliográfica permite que o pesquisador compreenda uma gama 
de fenômenos muito maior do que se a pesquisa fosse feita dire-
tamente, além disso, ela compõe toda base teórica sobre o tema. 



ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 287 ...

3.1 PERÍODO DA EXECUÇÃO

O período de pesquisa bibliográfica se deu com intensidade 
entre os meses de janeiro a abril de 2018.

4 ANALISE DAS OBRAS

O termo letramento pode ser considerado bastante atual no 
campo da educação Brasileira. Segundo Tfouni (2010). No ínicio 
da década de 80 foi introduzida a língua brasileira, época em que 
chegava no Brasil publicações inglesas, norte-americanas e tradu-
ções para o inglês que abordavam a questão, escritas por Luria e 
Vygotsky. Gasque (2010) acrescenta que nesta década o termo se 
elevou com os estudos acerca da psicogênese da língua e escrita, 
que estão nos livros de Mary Kato, (1986) e Tfouni (1988). 

Para Gasque (2010) ainda há uma imprecisão que marca o 
conceito de letramento na literatura educacional do Brasil. Soares 
(2002) argumenta que não parece haver uma diversidade de con-
ceitos, porém de ênfases na caracterização do fenômeno.

Para Tfouni (2010) apesar do processo da alfabetização e 
letramento serem inseparáveis, os estudiosos não tem enfocado 
o tema como seu conjunto. Para a autora, o sistema de escrita 
é um produto cultural, e a alfabetização e o letramento são a 
aquisição de um sistema escrito. Já Carvalho (2012) sinaliza a 
alfabetização e letramento como aprendizagem inicial da leitura 
e escrita, porém a autora prefere destacar o caráter especifico da 
alfabetização como um processo limitado no tempo, no conteúdo 
e nos objetivos. Soares (2003), diz que no Brasil se misturam o 
conceito de alfabetização e letramento; quando se sabe que estes 
são processos distintos apesar de interligados. 



... 288 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

Quanto ao letramento, “saber ler e escrever é requisito 
prévio a qualquer outra aquisição de conhecimento” (BAGNO, 
2013 p.87). O autor se posiciona ao dizer que a grande tarefa da 
educação linguística é permitir, incentivar e desenvolver o letra-
mento dos alunos para se ler e escrever bem, é necessário que 
eles devam ler e escrever, e reescrever e ler e reler, o processo do 
letramento, é com muita leitura e escrita. 

Por isso tantas pessoas terminam seus estudos, de-
pois de onze anos de ensino fundamental e médio, 
sentindo-se incompetentes para redigir o que quer 
que seja. [...], se tivessem desenvolvido as habili-
dades de expressão oral e escrita dos alunos, [...], 
as pessoas sentiriam muito mais confiança e prazer 
no momento de usar os recursos de seu idioma, 
que afinal é um instrumento maravilhoso e que 
pertence a todos! [...] (BAGNO, 2013, p. 54)

Bagno (2013) demonstra preocupação com pesquisas em que 
muitos indivíduos que não leem, não escrevem e nem mesmo 
interpretam um texto com coerência, mesmo para aqueles que 
já concluíram o ensino fundamental como também o ensino mé-
dio, o aprendizado sobre a língua é a grande tarefa da educação 
contemporânea. A escola deve incentivar a habilidade de muita 
leitura e escrita, usar de variados tipos de textos que circulam 
na sociedade, oportunizando o cidadão para estar minimamente 
habilitado para o meio do universo letrado, para que assim tenha 
pleno poder para exercer a cidadania. Sendo assim, entende-se, 
que o individuo constrói a habilidade e competência para o le-
tramento com muita leitura, que comitantemente se amplia no 
mundo informacional pela vida inteira. Soares, (2003) explica ao 
dizer que o letramento implica ter habilidades várias levando o 
individuo a diferentes objetivos.
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[...] O domínio da tecnologia – do conjunto de técni-
cas – para exercer a arte e ciência da escrita. Ao exer-
cício efetivo e competente da tecnologia da escrita 
denomina-se Letramento, que implica habilidades 
várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para 
atingir diferentes objetivos. (SOARES, 2003, p.91) 

Neste entendimento em que o letramento sugere habilidades 
várias, Gasque (2010), explica que o letramento informacional se 
divide em dois pontos, sendo o informal e o formal, o letramento 
informacional informal é quando o individuo obtém o conheci-
mento por meio da observação ou através da ajuda de alguém 
que tenha um pouco ou experiência na busca da informação, já 
o formal é sistematizado pelas instituições de ensino. No Brasil, 
em especial na educação básica, não tem sido reconhecido o pro-
cesso de letramento informacional na educação, pois o individuo 
chega à graduação com exigências necessárias para o trabalho 
de conclusão de curso, os alunos são obrigados a desenvolver 
atitudes científicas. Essa deficiência para os alunos de graduação 
é ponto marcado desde o ínicio da educação básica, por não 
ter recebido competência para o letramento. A autora cita que 
estas faltas estão vinculadas a dificuldade de mudar a cultura 
pedagógica; formação inadequada de professores; concepção de 
ensino-aprendizagem, organização do currículo e à ausência de 
infraestrutura adequada de informação.

Ou seja, como diz Carvalho (2005) o Brasil ainda não resolveu 
o problema da alfabetização de sua população, no entanto têm 
que enfrentar novas exigências educacionais, como, que a escola 
desenvolva processos de letramento que habilite o individuo as 
exigências sociais para a leitura e escrita. Para tanto a autora des-
taca Soares (1998), ao explicar o letramento. “só recentemente 
passamos a enfrentar esta nova realidade social em que não bas-
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ta apenas saber ler e escrever, é preciso saber fazer o uso do ler e 
do escrever, saber responder às exigências de leitura e de escrita 
que a sociedade faz continuamente.” (SOARES, 1998, p. 20).

Segundo Bortoni-Ricardo, Machado e Castanheira (2015), 
somente na década de 1990 foi descoberta o fraco desempenho 
dos alunos brasileiros. Fato que a sociedade desconhecia. Essa 
descoberta se fez com o primeiro teste nacional através do SAEB 
(sistema de avaliação da educação brasileira), que se ocupou do 
teste para compreensão leitora de nossos alunos. 

Weisz (2002) explica que, o professor deve ficar atento em 
identificar o conhecimento existente e as contradições por trás 
das hipóteses de escrita de seus alunos, com essa atitude o do-
cente poderá criar situações direcionadas para melhor ensino e 
aprendizagem. As pesquisas realizadas pela autora comprovam 
que a cartilha não deixa de ser um método adulto cêntrico não 
promove uma boa aprendizagem, já que os estudos comprovam 
que o conhecimento prévio da escrita na vida da criança, está 
relacionado ao seu contexto social, crianças em ambientes que 
convivem com leituras, pais que manuseiam livros; jornais; revis-
tas e contam histórias para elas, será mais fácil para elas formar 
hipóteses de como se escreve, faz aumentar o conhecimento e a 
curiosidade, são crianças que tiveram mais facilidades de desen-
volver a leitura e a escrita. Ao contrário deste contexto, a criança 
poderá apresentar mais dificuldade para aprender.

Weisz, (2002) entende que o professor pode dominar o espa-
ço do conhecimento do aluno à medida que ele interage. Sendo 
assim, se não levar em conta a bagagem de conhecimento que o 
aluno tem, o professor assumirá uma postura de ensinar como 
aprendeu, fazendo do ensino alienação, que para Araújo; Aquino 
(2001) é um dos fatores que interferem no desempenho escolar, 
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pois o conhecimento coletivo é um grande ponto de partida que 
contribui para o conhecimento. A falta de interação com o aluno 
retém o processo de aprendizagem, quando não há essa interação, 
acontece o principal mecanismo de seleção e exclusão do aluno. 
Partindo do conhecimento do aluno, o professor saberá o que vai 
ensinar, por que ensinar e como ensinar. Outra constatação de 
Weisz (2001) está na observação sobre a escrita, afirmando que a 
cartilha apenas apresenta o funcionamento do código alfabético. 
E mesmo que o aluno não tenha uma escrita convencional, como 
foi o exemplo que a autora deu em que o aluno escreve com as 
trocas de letras, o aluno já aprendeu, porém, o que ele não sabe 
ainda muito bem é a ortografia.

Analisando hoje qualquer cartilha, inclusive aquela 
pela qual minha professora de 1ª série tentou me 
alfabetizar, posso ver que aquele material era um 
conjunto de atividades destinadas a demostrar que, 
que para escrever um som que produzimos em uma 
única emissão, como um pa ou um ba, precisamos 
de pelo menos duas letras. Isto é, a interação era 
demonstrar o funcionamento do sistema alfabético 
no português (WEISZ, 2002, p. 20).

Ferreiro (2001) afirma que há duas formas de se conceber 
a escrita: como uma representação da linguagem gráfica ou 
como um código de transcrição gráfica das unidades sonoras. O 
acesso da criança à escrita inicialmente está representado pelo 
método utilizado pelo docente ou pela capacidade da própria 
criança em aprender, bem como o estado de “maturidade” ou 
de “prontidão” da criança.

É útil se perguntar através de que tipo de práticas 
a criança é introduzida na língua escrita, e como 
se apresenta esse objeto no contexto escolar. Há 
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práticas que levam a criança à convicção de que o 
conhecimento é algo que os outros possuem e que 
só se pode obter da boca dos outros, sem nunca ser 
participante na construção do conhecimento. Há 
práticas que levam a pensar que “o que existe para 
conhecer” já foi estabelecido, como um conjunto de 
coisas fechado. Sagrado imutável e não modificável. 
(FERREIRO, 2001, p.30-31).

Carvalho (2005) propõe o trabalho com as crianças desde 
cedo, com textos variados, para que as crianças se familiarizem 
com as diversidades textuais. Porém os educadores precisam 
entender que este trabalho se estende por todo o ensino básico 
e não apenas trabalho para um ano letivo. Um problema central 
na alfabetização de crianças e adultos para Guinerre (2009) está 
na ausência ou redução dos momentos teóricos e práticos para 
mediar à oralidade e a escrita. O autor entende que os professo-
res deverão encontra estratégias que colaborem para melhorar 
as atitudes com relação à escrita, não apressar o processo de al-
fabetização, porém, preparar contexto psicológico e sociocultural 
para melhor realizar o trabalho com relação à escrita.

Para Santos; Fialho (2014), a educação é o pilar de sustenta-
ção de uma sociedade e que a saúde pública também depende 
da educação do sujeito podendo prevenir certos males que de-
pendem muito mais de informação do que qualquer outra coisa. 
Afirmam que pessoas estruturadas dentro de um contexto edu-
cacional tem mais capacidade de escolha, como também com-
preendem e buscam seus direitos e deveres sociais capacitados 
pelo seu berço educacional.

Gasque; Tescarolo, (2010), discute o letramento informacio-
nal no contexto da educação básica. E para tanto, apresentam cin-
co hipóteses consideradas por eles como as mais evidentes, para 
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explicar os desafios para o exercício do letramento informacional 
na educação básica. Entre elas destacamos a formação inadequa-
da de professores. Que por vezes é discutida por muitos autores 
ao sinalizar que os professores precisam estar engajados em um 
processo de formação continuada. Para os autores, é necessário à 
atualização constante do professor, em razão das transformações 
econômicas, políticas, sociais e culturais que têm ocorrido de for-
ma alongada nas últimas décadas. Nesta busca, estarão aptos a 
auxiliar os educandos a lidarem com a quantidade de informações 
que surgem diariamente. Como também, é necessário que haja 
uma preocupação em relacionar o trabalho de apropriação dos 
saberes aos de construção das competências básicas do docente 
e que têm relação direta com essa prática (Gasque 2012).

Freire (2013) também se posiciona quanto à formação do-
cente, ele assegura que existem saberes indispensáveis à prática 
de educadores e educadoras, igualmente necessárias, seja tanto 
para educadores críticos, progressistas ou conservadores. O im-
portante é que haja uma reflexão sobre a prática docente. Para 
tanto, precisa-se obrigatoriamente de organização programática 
para a formação docente. E no conteúdo desta formação deve-se 
desde o início saber, que o primeiro saber docente está em “que 
ensinar é transferir conhecimento, e criar mais possibilidades 
para sua produção ou sua construção” (FREIRE, 2013, p-24).

É preciso saberes indispensáveis ao formando, desde o início 
de sua experiência formadora e que se assumindo como sujeito 
do saber, a prática docente deve estar em criar possibilidades 
para sua produção ou criação. Quanto mais o professor desen-
volve a capacidade de aprender, melhor ensina, nesta condição, o 
professor em seu processo formador, entenderá que quem forma 
se forma, pois o ser humano são seres históricos e inacabados.
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Quando vivemos a autenticidade exigida pela práti-
ca de ensinar aprender, participamos de uma expe-
riência total, diretiva, política, ideológica, gnosioló-
gica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza 
deve achar-se de mãos dadas com a decência e com 
a seriedade (FREIRE, 2013, p. 26).

Para Monteiro e Motta (2013), nem todo o profissional da 
educação precisa ser de fato, um acadêmico. Todavia, concordam 
com outro autor, Pedro Demo (1990), ao dizer que professor 
que não estuda não tem o que ensinar numa sociedade em que 
a informação e comunicação têm o poder absoluto. Quando o 
professor está aberto a uma atitude pesquisadora e responsável, 
ele aprende a compartilhar.

Nascimento; Roxane (1988) citam Cagliari (1986) para justi-
ficar a má formação docente destacando: “a incompetência dos 
professores de alfabetização em lidar com a linguagem oral é tão 
trágica que a meu ver, é um dos pontos que provocam um impasse 
ao progresso escolar de muitos alunos’’ (CAGLIARI, 1986, p.99). E 
sobre os modos do sistema de escrita, Cagliari (1986), exempli-
fica, ao dizer que como o cientista percorre vários caminhos até 
que chegue à verdade em decifrar um sistema antigo de escrita, 
ele diz que, assim também é a criança. Anda por vários caminhos 
até chegar a descobrir como decifrar e ler o nosso sistema de 
escrita para que possa escrever adequadamente. 

Quanto à prática docente, Ferreiro (2001), apresenta as di-
ferentes experiências vividas com profissionais de ensino, onde 
expõe três dificuldades principais que precisam ser colocadas 
inicialmente. Primeiro lugar está à visão de um sistema de escrita 
de um adulto já alfabetizado; em segundo lugar está em escrever 
e desenhar letras e por último o abaixamento do conhecimento 
do leitor ao conhecimento das letras e seu valor do som con-
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vencional das letras. Esses dois polos do processo de aprendiza-
gem tanto de quem ensina como de quem se aprende tem sido 
assinalado sem levar em conta que existe o terceiro elemento 
desta relação, que é a natureza do objeto de conhecimento que 
envolve essa aprendizagem.

Para Luck (2015), é relevante dizer que já é reconhecido que 
a qualidade da educação se assenta sobre a competência de seus 
profissionais, em oferecer para seus alunos e a sociedade, as 
devidas experiências educacionais que são mantidas e capazes de 
promover o desenvolvimento diante dos desafios, com habilidades 
e atitudes necessárias no enfrentamento dos desafios vivenciados 
em um mundo globalizado, tecnológico, orientado por um acervo 
cada vez maior e mais complexo de informações e se consolidando 
por uma busca de qualidade em todas as áreas de atuação. Disto 
isso, pode-se entender que é essa habilidade e a competência do 
profissional, que fará a diferença em letrar o discente, habilitando-o 
para o letramento informacional no atual mundo globalizado.

Nascimento e Roxane (1988) entendem que a construção 
do conhecimento sobre escrita é intermediado. O autor aponta 
a observação de Abaurre (1988), quando diz que desde cedo as 
crianças assimilam em sua produção escrita os aspectos conven-
cionais da escrita; e como também, o aprendiz constrói o seu 
conhecimento da escrita a partir do seu conhecimento linguístico

Há muito tempo que se discute sobre a formação dos 
professores. Segundo Gasque (2012), foi a partir do século XIX 
que surgiram as críticas a pedagogia tradicional. Os pressupos-
tos teóricos de Dewey se fizeram relevante, para formação de 
professores, para as práticas pedagógicas com o conceito de 
professor “reflexivo” para aprender a pensar intencionalmente, 
planejar, adquirir formação na prática reflexiva para alcançar a 
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competência para buscar informação que atenda a sua curiosi-
dade. Para a autora, esta época, oportunizou outra pedagogia 
da educação, desde então, percebeu o aluno como o centro da 
atenção e não como um ser passivo, professor reflexivo, vai ge-
rar educando reflexivo. O letramento constrói experiência que 
dá interação ao individuo com o mundo, cresce o entendimento 
intelectual, a precisão das palavras que enriquece o vocabulário 
habilita o individuo a falar corretamente.

Diante do dialogo dos autores citados nesse trabalho, é pos-
sível entender que para enfrentar de maneira completa e eficaz o 
processo do letramento, é preciso produzir de maneira concreta 
e de modo que as demandas pedagógicas no momento atual re-
querem para o domínio da informação, que o conhecimento do 
individuo faça diferença no mundo da comunicação, habilitando 
assim para o acesso às tecnologias e construindo linguagens que 
permitam a conexão com o mundo. Para tanto, precisa de profis-
sionais docentes habilitados e competentes para fazer a diferença 
entre a inclusão e exclusão de discentes. Como já foi citado aqui. 
“A única brecha deixada aberta para a discriminação é aquela 
que se baseia nos critérios da linguagem e da educação” (GUI-
NERRE, 2009, p. 25).

5 CONCLUSÕES

Neste trabalho teve como objetivo analisar as obras semi-
nais sobre letramento Informacional visando identificar quais 
elementos contribui para a motivação à leitura na alfabetização 
que favoreça para o letramento. Para esse questionamento 
Ferreiro (2001) diz, que possivelmente o acesso da criança a es-
crita, inicialmente está representado pelo método utilizado pelo 
docente ou pela capacidade da própria criança em aprender 
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Tefouni (2010). Em suma, o professor tem pouco recebido em 
sua formação, porém, não tão pouco que não possa buscar dar 
continuidade a profissão para alavancar seu trabalho. Para fazer 
e dar o de melhor para os seus alunos. 

Como antes já foi dito, que a importância do papel do educa-
dor é quando em si mesmo está à certeza de que faz parte de sua 
tarefa docente ensinar mais do que o conteúdo. Ao mapear as 
obras seminais que abordam o letramento, se pode constatar que 
os autores discorrem sobre o tema com conclusões parecidas ao 
explicarem que a grande tarefa da educação linguística é permitir, 
incentivar e desenvolver o letramento dos alunos para se ler e es-
crever bem desde os primeiros anos na escola. E para que assim 
aconteça é necessário que este processo deva incentivar a criança 
a ler e escrever, e reescrever e ler e reler, colaborando assim para 
a competência do individuo para o letramento informacional.

Quanto à competência docente para alfabetizar e letrar seus 
alunos, as bibliografias trouceram entendimentos, podendo con-
cluir que na formação docente, ainda há poucas indagações e 
soluções para que se tenha maturidade profissional para alcançar 
muitos alunos. Que por vezes é discutida por muitos autores, ao 
sinalizar que os professores precisam estar engajados com os 
avanços em um processo de formação continuada, sempre se 
atualizando para aprender e compreender o processo para alfa-
betizar e letrar, pois a experiência irá conduzi-lo a uma melhor 
atuação para com o discente desde os seus anos iniciais de ensino.

O professor em sua prática deverá levar em consideração o 
discente como um todo, o seu tempo de aprendizagem, seu con-
texto social e o conhecimento prévio da leitura e da escrita para 
que ao longo dos anos escolares esse aluno esteja aprendendo 
a ler, escrever e interpretar o que se lê. Quanto à pergunta, se 
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nas obras seminais sobre letramento o que é abordado sobre as 
contribuições para motivação a leitura na alfabetização? Foi elu-
cidado que o termo letramento pode ser considerado bastante 
atual no campo da educação Brasileira.

Porém, apesar do processo da alfabetização e letramento esta-
rem inseparáveis, os estudiosos não tem enfocado o tema em seu 
conjunto, mesmo sabendo da baixa qualidade da leitura e da escri-
ta de nossos alunos. Pode-se concluir que o único caminho para se 
adquirir habilidades e competências para o letramento é através de 
muita leitura e escrita. E mesmo que o Brasil já tenha caminhado al-
guns passos para este processo, ainda temos uma baixa qualidade 
da leitura e da escrita de nossos docentes brasileiros.
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RESUMO

A presente pesquisa trata da análise do papel desempenhado 
pelo professor e pelo bibliotecário no desenvolvimento de com-
petências informacionais dos estudantes. A metodologia utilizada 
para o desenvolvimento desta pesquisa foi um estudo de caso do 
corpo docente da Escola Estadual de Tempo Integral Maria Olinta 
de Almeida. A fundamentação teórica considerou os trabalhos 
de Campello (2003 e 2009), Carvalho (2014), Carvalho e Gasque 
(2018), Gasque (2012), dentre outros. Das referências, foram 
extraídos os seguintes conceitos: competência informacional, 
formação continuada de professores e bibliotecários e a função 
educativa da biblioteca no ambiente escolar. Estes conceitos 
fundamentaram as perguntas da entrevista e do questionário de 
coleta de dados. Os resultados dessa pesquisa demonstraram 
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que uma minoria dos entrevistados não tem domínio do tema 
abordado e os que possuem este conhecimento não fazem práti-
ca dos conceitos em seu dia a dia.

Palavras-chave: Corpo docente. Competência informacional. 
Formação continuada. Biblioteca.

ABSTRACT

The present research deals with the analysis of the role played 
by the teacher and the librarian in the development of students’ 
informational skills. The methodology used for the development 
of this research was a case study of the teaching staff of the State 
School of Integral Maria Olinta de Almeida. The theoretical basis 
considered the works of Campello (2003 and 2009), Carvalho 
(2014), Carvalho and Gasque (2018), Gasque (2012), among 
others. From the references, the following concepts were extrac-
ted: informational competence, continuing education of teachers 
and librarians and the educational function of the library in the 
school environment. These concepts grounded the questions of 
the interview and the data collection questionnaire. The results 
of this research demonstrated that a minority of the interviewees 
do not have a mastery of the topic addressed and those who have 
this knowledge do not practice the concepts in their daily lives.

Keywords: Faculty. Informational competence. Continuing 
education. Library.

1 INTRODUÇÃO

A Escola Estadual de Tempo Integral Maria Olinta de Almeida, 
situada no município de Itaberaí, estado de Goiás, é uma escola 
pública estadual e de tempo integral, voltada para o ensino fun-
damental e o ensino especial. Os alunos são, em sua maioria, de 
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classe baixa e portadores de necessidades especiais e, por essa 
circunstância, recebem atendimento educacional especializado. A 
partir disso, o aluno com deficiência necessita de mais auxílio e su-
porte para compreender e assimilar um novo conhecimento. Para 
isso, o professor então necessita trabalhar o letramento informa-
cional, promovendo experiências significativas a fim de que estes 
vivenciem o que estão aprendendo e concretizem a aprendizagem.

A contextualização da pesquisa surgiu da seguinte questão 
problema: “Qual o papel desempenhado pelo professor e pelo 
bibliotecário no desenvolvimento de competências informacio-
nais dos estudantes da Escola Estadual de Tempo Integral Maria 
Olinta de Almeida?”. O presente questionamento se aplica a 
outras realidades. Considera-se que o papel do professor é o de 
incitar a pesquisa e a curiosidade e a do bibliotecário é o de par-
ticipar ativamente das atividades desenvolvidas, dando o auxílio 
necessário para a execução destas.

Para efeito desta pesquisa, o estudo é parte integrante do 
projeto “A Leitura e suas concepções teóricas, históricas e con-
ceituais: perspectivas no campo do letramento informacional, 
da comunicação e comportamento informacional em diferentes 
instâncias educacionais formais e informais” aprovado sob o pa-
recer de número 2.543.521.

É importante ressaltar que o simples acesso a informação 
nada garante, por isso é necessário ser competente em 
informação que permita transformá-la em conhecimento. É 
por meio da educação e a partir do intermédio de professores 
e bibliotecários que a competência informacional pode ser 
desenvolvida. É importante que estes atuem em conjunto, 
planejando mecanismos e buscando recursos que possibilitem 
os estudantes desenvolvê-la. As necessidades informacionais 
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contribui definitivamente para o crescimento científico e intelec-
tual da espécie humana e a biblioteca escolar, neste contexto, é 
fonte fundamental para a construção do conhecimento.

Justifica-se o local de estudo, a partir da observação da meto-
dologia de ensino desenvolvida pelos professores que possibilita 
o desenvolvimento da competência informacional e principal-
mente pela participação da bibliotecária no planejamento das 
atividades escolares. Desse modo, a pesquisa contribuirá para o 
melhor entendimento do papel desempenhado pelos professo-
res e bibliotecários da Escola Estadual de Tempo Integral Maria 
Olinta de Almeida, bem como outros servidores envolvidos no 
processo educativo e sua importância. 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma análise do 
papel desempenhado pelo professor e bibliotecário no desen-
volvimento de competências informacionais dos estudantes 
da Escola Estadual de Tempo Integral Maria Olinta de Almeida, 
especificamente, o que de fato é vivenciado por estes na escola 
para o desenvolvimento e alcance da competência informacional. 
Para tanto, é importante compreender a relevância da formação 
continuada de professores e bibliotecários para aplicar as meto-
dologias de letramento informacional em sala de aula e refletir 
sobre a presença da biblioteca no ambiente escolar. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para o desenvolvimento da referida pesquisa, buscou-se o 
embasamento teórico deste artigo por meio de três categorias 
que respaldam a pesquisa e o seu desenvolvimento: Competência 
informacional, Formação continuada de professores e bibliotecá-
rios e Função educativa da biblioteca no ambiente escolar. 
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2.1 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL

A competência informacional é uma temática que vem ganhan-
do força ultimamente, devido a sua relevância e contribuição para 
a sociedade. O cidadão comum não só percebe a realidade em que 
vive, como também compreende as diferenças e sabe interagir e 
conviver na diversidade. Estando o indivíduo em um ambiente em 
que há contato com a educação, o desenvolvimento das habilida-
des informacionais, comportamentais e atitudes torna-se possível 
e, por meio delas, a competência informacional acontece.

De acordo com Dudziak (2001, apud CARVALHO, 2014, p.02), 
a competência informacional trata de uma “mobilização de habili-
dades, conhecimentos e atitudes direcionadas ao processo cons-
trutivo de significados a partir da informação, do conhecimento 
e do aprendizado”. Ser competente em informação refere-se à 
capacidade de desenvolver um conjunto de habilidades para o 
uso eficiente e eficaz dos recursos informacionais, compreenden-
do, assim, determinado contexto de forma proporcional com a 
necessidade que ele sugere.

Sob este olhar, Orelo e Vitorino (2012, p.49) reforçam que 
a competência informacional vai além da identificação da ne-
cessidade de determinada informação até sua utilização, como 
também está relacionada ao compartilhamento de experiências. 
Isto é, o indivíduo competente em informação, consegue lidar 
com esses recursos de tal forma que permite que aos demais a 
sua volta aprendam com ele, além de analisar criticamente os 
acontecimentos cotidianos.

Segundo Carvalho (2014, p.07), é por meio da educação em 
que a competência informacional pode ser desenvolvida, levan-
do-se em consideração o ambiente escolar. Por isso, é importante 
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que professores e bibliotecários atuem em conjunto, planejando 
mecanismos e buscando recursos que possibilitem os estudantes 
desenvolvê-la.

De acordo com a autora (2014, p.07), existem várias opor-
tunidades de trabalhar a competência, “apresentando as fontes 
de informação disponíveis naquela área do conhecimento, en-
sinando-os a utilizá-las, estimulando o posicionamento crítico”. 
Essa competência agirá ativamente no processo de assimilação, 
criação e transmissão do conhecimento, contribuindo para o 
crescimento intelectual.

Para que a competência informacional seja trabalhada 
em sua totalidade, é necessário que haja uma parceria entre 
professores e bibliotecários, além da presença da biblioteca 
no ambiente escolar, dispondo de materiais informacionais de 
qualidade e de demais ferramentas que sejam essenciais para o 
melhor proveito do estudante.

A competência informacional, segundo Singh (2008, apud 
Orelo e Vitorino, 2012, p.47), ao ser desenvolvida, permite que as 
habilidades de construção de sentidos se instalem no indivíduo. E 
continua, afirmando que esse processo envolve vários elementos e 
que as questões culturais e as desigualdades socioeconômicas in-
terferem de forma significativa neste processo. Ou seja, o ambien-
te, o contexto social e econômico em que o indivíduo está inserido 
influencia no desenvolvimento da competência informacional.

Carvalho (2014, p.08), afirma que muitos autores da área dis-
cutem o papel do professor e do bibliotecário no desenvolvimen-
to da competência informacional dos estudantes. Pode-se dizer 
que, o papel do professor é o de incitar a pesquisa e a curiosidade 
e a do bibliotecário é o de participar ativamente das atividades 
desenvolvidas, dando o auxílio necessário para a execução destas.
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Enfim, um professor engajado com o desenvolvimento da 
competência informacional de seus alunos precisa rever frequen-
temente suas metodologias de ensino para atender as demandas 
da sociedade da informação. Já o bibliotecário, apesar de não estar 
em sala de aula, deve fazer parte do planejamento pedagógico da 
escola. Adiante, será abordado a importância da formação conti-
nuada de professores e bibliotecários e como esta os auxiliará no 
desenvolvimento de competências informacionais dos mesmos.

2.2 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E 
BIBLIOTECÁRIOS

No que concerne ao papel dos professores e bibliotecários, 
vê-se que estes são os principais responsáveis pelo planejamento 
pedagógico e pela composição dos conteúdos que possibilita que 
conteúdos de letramento informacional cheguem aos estudantes, 
bem como sua aplicação no cotidiano escolar. Diante do exposto, 
é necessário que estes tenham uma formação apropriada, para 
se adequar as demandas atuais da sociedade da informação e 
que muitas das vezes não é adquirida durante a graduação.

Segundo Carvalho e Gasque (2018, p.110), uma possibilidade 
para capacitar o professor a lidar eficaz e eficientemente com a 
informação, trata da inserção de um conjunto de disciplinas que 
permita a reflexão sobre o seu papel na construção da sociedade 
da aprendizagem, e que também o instrua no desenvolvimento 
da própria competência informacional. Ou seja, a ideia do pro-
fessor reflexivo propicia a ruptura de visões simplistas em tratar o 
conhecimento, transformando-os em atos críticos.

Já Andrade e Fonseca (2016, p.132), apontam algumas ativi-
dades para a formação continuada de professores e bibliotecá-
rios, que proporcionam aos profissionais um conhecimento mais 
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aprofundado que o obtido na graduação. Os autores destacam: 
cursos, treinamentos, participação em eventos e cursos de pós-
-graduação. Além do mais, atividades de cunho pessoal, como 
leituras especializadas e profissionais, trocas de experiências etc., 
também entram como atividades de formação continuada.

De acordo com Cruz (2008, apud CARVALHO e GASQUE, 
2018, p.110), o professor deixa de ser centralizador do conhe-
cimento para se transformar em mediador, aquele que desafia 
os estudantes a buscar novos caminhos, novas possibilidades de 
aprendizado. Observa-se que o papel do professor consiste em 
incitar a pesquisa e a curiosidade, propiciando uma aprendiza-
gem em que o aluno seja sujeito desse processo.

Dessa forma, agindo como mediador, o professor oferecerá 
oportunidades para que os estudantes sejam autônomos na 
construção do seu próprio conhecimento como um modo de 
entenderem a realidade social em que vivem. Para tanto, é neces-
sário que o professor esteja consciente de seu papel social para 
que possa auxiliar o estudante a entender a sociedade em que 
está inserido e a noção da complexidade do conhecimento que 
se pretende construir.

Nesse sentido, “o bibliotecário deve estar ciente do seu papel 
de processador e filtrador da informação, atento às mudanças 
nos canais de distribuição e se adequando ao desenvolvimento 
de modelos eficazes para o atendimento das novas realidades”. 
(MORENO; MENDONÇA; ALVES; FARIAS, 2007, p.43). Desse modo, 
cabe ao mesmo, adequar sua função às novidades que surgem 
constantemente na era da informação, procurando adaptar-se a 
um sistema que vem sofrendo modificações rapidamente.

Percebe-se que a formação obtida na graduação é o pilar 
para a construção do alicerce profissional. Porém, somente a 
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formação continuada fará com que professores e bibliotecários 
possam adquirir o aperfeiçoamento necessário para seu cresci-
mento. Portanto, vê-se a necessidade de investimento em forma-
ção continuada e a integração desta no currículo do profissional 
para que seja efetiva.

Bruce (2003, apud Belluzzo, 2018, p.10), afirma que o aces-
so e o uso crítico da informação e da tecnologia da informação 
são absolutamente relevantes para a formação continuada e 
ninguém pode ser considerado preparado intelectualmente se 
não for competente em informação. Constata-se que a compe-
tência em informação está em perfeita sintonia com a formação 
continuada de professores e bibliotecários que, por sua vez, 
usam da função educativa da biblioteca no ambiente escolar 
para o desenvolvimento da competência informacional, tema 
que será tratado no próximo tópico.

2.3 FUNÇÃO EDUCATIVA DA BIBLIOTECA NO AMBIENTE ESCOLAR

O papel das bibliotecas escolares vem mudando radicalmen-
te em função da era digital e se tornando mais direcionado a co-
nectar leitores e construir conhecimentos, em vez de armazenar 
livros. Chama-se a atenção à biblioteca escolar não apenas como 
aquele local de depósito de livros e materiais de consulta para 
a comunidade escolar, mas “como centro dinamizador e difusor 
do conhecimento produzido pela coletividade” (LANZI; VIDOTTI; 
FERNEDA, 2013, p. 32). 

Para Castro e Sousa (2008, p.136), o papel da biblioteca esco-
lar, vai além do serviço de informação para educando e educado-
res, como também promove a disseminação e o enriquecimento 
das informações recebidas e transmitidas no ambiente da escola 
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e fora dela, o que a torna um elemento central do sistema escolar 
e não apenas uma extensão da sala de aula. 

As bibliotecas possibilitam o acesso à informação e contri-
buem para a aprendizagem ao longo da vida, além de intervir 
como instrumento de mediação. (GASQUE, 2012, p.153). Por 
isso, o uso das bibliotecas escolares pelos estudantes deve iniciar 
desde o primário, a fim de despertar a vontade de aprender e 
consequentemente, o gosto pela leitura.

Segundo a autora (2012, p.155), a biblioteca é um instrumen-
to indispensável na formação da identidade dos atores da escola 
e da comunidade, pois possibilita a autonomia de pensamento e 
de criatividade e assim potencializa o conhecimento. Isso significa 
que, a biblioteca escolar é mais do que um espaço educacional e 
sim, um verdadeiro laboratório de aprendizagem. 

Para tanto, a biblioteca escolar deve possuir um papel ativo e 
dinâmico e para que esta desenvolva seu papel pedagógico, deve 
contar com um bibliotecário que possua perfil de educador, pois a 
atuação dele na educação que de fato o certifica como educador. 
Isto é, mais do que realizar a gestão da informação, o bibliotecário 
deve focar em ajudar os usuários a buscá-la e usá-la.

Cabe ressaltar que a biblioteca escolar é um instrumento 
que ainda caminha em direção de sua relevância como elemento 
essencial no processo de educação, sendo necessário que os in-
divíduos envolvidos em tal processo tenham uma visão de que a 
biblioteca faz parte da escola e as práticas nela abordada devem 
ser inclusas no currículo escolar.
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3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa direcionou-se aos professores e bibliotecários 
da Escola Estadual de Tempo Integral Maria Olinta de Almeida, e 
assumiu a forma de um estudo de caso, o qual “envolve o estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que 
se permita o seu amplo e detalhado conhecimento” (BARCELOS; 
GOMES, 2018, p. 24). 

Do ponto de vista técnico, será uma forma de aprofundar e 
compreender melhor o papel desempenhado pelo corpo docente 
da escola no desenvolvimento de competências informacionais 
dos estudantes. Isto é, o estudo de caso será uma estratégia de 
pesquisa abordando especificamente um determinado problema 
e permitindo a coleta e análise minuciosa dos dados. 

A natureza da pesquisa é básica, pois busca compreender e 
ampliar o conhecimento que se tem acerca de competência infor-
macional e tudo o que a forma. Além disso, a pesquisa “gera co-
nhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplicação 
prática prevista” (BARCELOS; GOMES, 2018, p. 22). Posteriormen-
te, esta será divulgada para toda a comunidade, possibilitando a 
transmissão e debate do conhecimento.

Quanto à forma de abordagem do problema é qualitativa. 
Nesse caso, o propósito da abordagem qualitativa é compreender 
o comportamento do corpo docente da escola quanto ao desen-
volvimento de competências informacionais dos estudantes, co-
nhecendo suas particularidades e experiências individuais sobre o 
letramento informacional por meio de questionários e entrevistas.

Partindo dos objetivos, a pesquisa é descritiva sendo que o 
“ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pes-
quisador é o instrumento-chave” (BARCELOS; GOMES, 2018, p. 
23) e exploratória, pois como o próprio nome diz, possibilita maior 
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familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado, além de 
dar suporte à construção dos conceitos e hipóteses iniciais.

A escola conta com um total de dezoito professores e uma 
única bibliotecária. Para a coleta de dados, se utilizará o ques-
tionário e a entrevista semiestruturada. O período de coleta dos 
dados acontecerá em um único dia na escola e será aplicado 
pessoalmente por meio de registros em fichas. Portanto, para o 
enriquecimento do questionário e da entrevista, estes serão apli-
cados para todo o corpo docente da escola.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Entre os dias 16 e 23 de Maio de 2018 aconteceu na Escola 
Estadual de Tempo Integral Maria Olinta de Almeida, situada no 
município de Itaberaí, estado de Goiás, a aplicação de questioná-
rios e a realização de entrevistas com professores e bibliotecários 
da escola, a fim de analisar o papel desempenhado por estes no 
desenvolvimento de competências informacionais dos estudantes.

Como previsto na metodologia desta pesquisa, a aplicação 
dos questionários e a realização das entrevistas seria em único 
dia. Porém, houve alguns contratempos durante esse processo, 
alguns dos professores recusaram-se a serem entrevistados e 
outros, devido a compromissos, decidiram por responderem os 
instrumentos de coleta de dados em outro momento. Totalizan-
do, participaram da pesquisa quatorze profissionais, entre profes-
sores e a única bibliotecária da escola. 

Em relação à estrutura dos instrumentos de coleta de dados, 
o questionário foi composto por um total de cinco questões fe-
chadas e a entrevista foi composta por um total de dez questões 
abertas. Em ambos, foi-se necessário que o entrevistado apre-
sentasse sua identificação, informando o nome, data e local de 
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nascimento, data e local da entrevista, formação acadêmica e 
disciplina que ministra na escola. 

Devido à pesquisa ter abrangido dois diferentes tipos de ins-
trumentos de coleta de dados, entende-se que a melhor forma 
de compreender os dados coletados seria apreciando cada um 
separadamente, ponderando considerações individualizadas so-
bre estes, que convergirão para uma visão realista da temática 
em estudo ao final deste trabalho. Apresentam-se aqui apenas os 
principais resultados obtidos na entrevista. 

4.1 QUESTIONÁRIO

Na primeira questão, procurou-se identificar se os entrevistados 
desenvolvem atividades sobre o letramento informacional. 86,0% 
das indicações desenvolvem frequentemente atividades sobre o 
letramento informacional. A alternativa em que os entrevistados 
não sabem do que trata o letramento informacional obteve 14,0%.

Os resultados ratificam a visão de Campello (2009, p.39) so-
bre o letramento informacional, especificamente na capacidade 
dos indivíduos entenderem suas necessidades de informação e 
de localizar, selecionar e interpretar informações, utilizando-as de 
forma crítica e responsável. 

De fato, a maioria dos entrevistados acredita desenvolver 
atividades sobre o letramento informacional, embora se cons-
tate o oposto do informado. Além disso, se tornará inviável que 
os mesmos apliquem conteúdos de letramento informacional na 
escola, se não forem competentes em informação.

E é através do desenvolvimento de competências informacio-
nais que estes podem apropriar-se das informações corresponden-
tes as suas necessidades informacionais de forma mais proveitosa.
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A este respeito, na segunda questão, buscou-se verificar em 
relação ao papel do professor e do bibliotecário, se estes estariam 
preparados para desenvolverem a competência informacional 
dos estudantes. Obteve-se 57,0% da opção SIM. A opção ÀS VE-
ZES foi indicada por 36,0%, seguido da opção NÃO que representa 
7,0% do total obtido.

A questão evidencia o pensamento de Gasque (2012, p.67), 
quanto ao papel do professor como mediador e conhecedor das 
necessidades e possibilidades do grupo que lidera. Para isso, é 
importante que este esteja preparado para cada aula, centrando-
-se nos objetivos, mas sem perder a oportunidade de aproveitar 
incidentes e fazer perguntas inesperadas.

Todavia, tomando-se como referência o pensamento da au-
tora, verificou-se que os professores e bibliotecários da escola em 
estudo não estão estimulados para desenvolverem a competên-
cia informacional dos estudantes, já que dos resultados obtidos, 
grande parte deles não se sentem ou não estão preparados para 
o exercício de sua função.

Na verdade, entende-se que estes profissionais não tiveram 
uma educação voltada para o letramento informacional, algo 
que ainda permeia em nossa educação. Sendo assim, tampouco 
estarão preparados para o desenvolvimento das competências 
informacionais dos estudantes.

Sabendo-se que os entrevistados não estão preparados para 
desenvolverem a competência informacional dos estudantes, in-
dagou-se, na terceira questão, a necessidade do desenvolvimento 
de competências básicas sobre os procedimentos e métodos de 
pesquisa em sua área de estudo.

Conforme observado, 10,0% das indicações acreditam na re-
levância do desenvolvimento de competências básicas sobre os 
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procedimentos e métodos de pesquisa em sua área de estudo. Não 
houve registros de entrevistados que acham o tema irrelevante.

De acordo com Carvalho e Gasque (2018, p.108) o professor 
e o bibliotecário são agentes determinantes para a implantação 
do letramento informacional na escola, e, para isso, requerem 
capacitação para que se tornem letrados informacionalmente. 
No entanto, essa capacitação não se completa em um curso de 
graduação, por isso a necessidade de buscar a formação conti-
nuada ao longo da vida.

Nesse sentido, percebe-se o reconhecimento e a necessidade 
dos entrevistados em uma capacitação para o desenvolvimento 
da competência informacional. Cabe ressaltar, que a formação 
continuada é importante para que o professor e bibliotecário se 
atualizem constantemente e desenvolva as competências neces-
sárias para atuar na profissão.

Quanto à quarta questão, procurou-se identificar se os alunos 
dos entrevistados têm noção do que trata o letramento informa-
cional. 57,0% das indicações acreditam que estes têm noção do 
que trata o letramento informacional, pois desenvolvem diaria-
mente atividades sobre o letramento informacional em sala de 
aula. A alternativa em que os alunos não possuem noção do que 
trata o letramento informacional obteve 43,0%.

Considerando-se a equivalência dos resultados obtidos, ob-
serva-se então que há uma deficiência no ensino de conteúdos de 
letramentos informacional, provenientes do despreparo dos en-
trevistados para o exercício de sua função, o que impede que os 
estudantes da escola em estudo desconheçam o tema abordado. 
Essa deficiência, certamente está relacionada com a ineficiência 
das políticas de formação continuada, as quais deveriam propiciar 
uma formação ampla acerca da temática.
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Na quinta e última questão, buscou-se verificar se as com-
petências para buscar informação envolvem conhecimentos e 
experiências. 93,0% corresponderam à opção SIM. Outros 7,0% 
à alternativa ÀS VEZES. Não houve registros de entrevistados que 
não concordaram com o tema abordado.

A resposta com o maior número de indicações corrobora o 
citado por Gasque (2000, p.132), que a competência para buscar 
a informação não só envolve conhecimentos e experiências, como 
possibilita encontrar informações relevantes e pertinentes. Quanto 
mais experiência os entrevistados adquirirem com o manejo das 
informações, maior será o impacto no conhecimento produzido.

Refletindo sobre os achados, percebe-se que o estudo 
realizado na Escola Estadual de Tempo Integral Maria Olinta de 
Almeida é a realidade de muitas outras escolas espalhadas pelo 
estado de Goiás, o que certamente precisa ser revisto nessa es-
cola para se garantir a efetividade na implantação de programas 
de letramento informacional.

4.2 ENTREVISTA

Na etapa final do estudo de caso investigou-se o desenvolvi-
mento de competências informacionais dos estudantes, por meio 
de entrevista dirigida a todo o corpo docente e a única biblio-
tecária da escola, com perguntas que versaram principalmente 
sobre: letramento informacional, competência informacional, 
metodologias de ensino, formação continuada de professores e 
bibliotecários e biblioteca escolar.

Sobre o letramento informacional, o professor A, afirma que 
tem conhecimento sobre o que trata o letramento informacional 
e complementa: “[...] é um conjunto de competências que per-
mite integrar as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar, 
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usar informação e gerar conhecimento, objeto da aprendizagem, 
visando à tomada de decisão e resolução de problemas.”

 A entrevistada, B, afirma que: “[...] são meios competentes 
que vem para facilitar o conhecimento e trazer informações na 
qual ainda não conhece.” 

Já, para a entrevistada C, “[...] são princípios para a formação 
contínua de profissionais da informação em bibliotecas e no con-
texto da comunicação científica.”

Refletindo sobre os comentários dos entrevistados, fica evi-
dente a visão de Carvalho (2014, p.12), de que a competência 
seria uma consequência do letramento informacional e que esta 
deve ser desenvolvida durante todo o período escolar para que, 
ao longo da vida, o indivíduo possa tomar decisões com base no 
conhecimento que adquiriu.

Preparar os alunos para serem letrados informacionalmente 
não é uma tarefa simples, quando os próprios professores e biblio-
tecários não o são. Para tanto, o desenvolvimento de competências 
provem das relações entre o conhecimento que o indivíduo possui, 
a experiência adquirida pela prática e a reflexão sobre a ação.

Indagou-se ainda, a respeito da competência informacional, 
a concepção dos entrevistados sobre a temática. Para a entrevis-
tada, D, a competência informacional é possível “[...] quando os 
alunos são capazes de buscar informações adequadas para sua 
necessidade e avaliá-las de forma eficiente para uso e até mesmo 
para ingressar no mercado de forma efetiva e seguro.” 

Já, para a entrevistada, E, competência informacional trata de 
“[...] habilidade de buscar e apreender informações úteis e que 
somem para a ampliação do conhecimento.” 

Orelo e Vitorino (2012, p.49) reforçam que a competência 
informacional vai além da identificação da necessidade de deter-
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minada informação até sua utilização, como também está relacio-
nada ao compartilhamento de experiências. 

Portanto, percebe-se a impossibilidade das entrevistadas em 
desenvolver a competência informacional de seus alunos, pois o 
desenvolvimento destas requer um mapeamento para a eficiên-
cia do processo.

De acordo com a entrevistada, D, as metodologias utilizadas por 
ela para o desenvolvimento das competências informacionais dos 
estudantes se dá por meio de pesquisas, da prática de leitura, do uso 
de mídias, de críticas, de debates, da pesquisa de campo etc.

Enquanto isso, a entrevistada, E, faz uso de metodologias varia-
das, mas de forma que o mesmo possa interiorizar o conhecimento.

O uso das metodologias de ensino utilizado pelas entrevista-
das para o desenvolvimento da competência informacional dos 
estudantes corrobora o citado por Carvalho (2014, p.07). 

O que deve ser deixado bem claro é que existem várias oportuni-
dades de trabalhar a competência. Para tanto, os conteúdos devem 
ser divididos ao longo das séries em consonância com as necessida-
des educacionais da escola, o que não acontece na prática.

Mas, para que as metodologias de ensino sejam aplicadas 
de modo eficaz se faz necessário a formação continuada para 
se adequar às demandas atuais da sociedade. A entrevistada F, 
adianta que “a capacitação é sempre muito importante para todo 
professor, pois é através de estudo permanente, que o processo 
ensino aprendizagem se torna eficaz.” 

Enquanto isso, o entrevistado, A, acredita que a formação 
continuada de professores e bibliotecários tratam de um “[...] 
processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessá-
rios à atividade docente, que assegura uma ação docente efetiva 
e promove aprendizagens significativas”. 
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Interligadas entre si, a visão dos entrevistados sobre a for-
mação continuada de professores e bibliotecários reforçam a 
relevância desta para a sociedade, já detalhada anteriormente, 
e respaldada nas ideias de Carvalho e Gasque (2018, p.110) e 
Andrade e Fonseca (2016, p.132). 

Esse processo formativo deve ser coerente com a mediação, 
permitindo a articulação entre as atividades de desenvolvimento 
pessoal e profissional, assim como é necessário que exista a preo-
cupação em relacionar o trabalho de apropriação dos saberes 
com o de construção das competências docentes básicas.

Viu-se, por meio das falas dos entrevistados, a consciência 
destes a respeito da formação continuada de professores e bi-
bliotecários, porém, viu-se também o desinteresse dos mesmos 
e a falta de investimento do governo para o aperfeiçoamento das 
competências docentes básicas.

Quanto à contribuição da biblioteca escolar, a maioria dos 
entrevistados acredita que a biblioteca escolar está atrelada princi-
palmente ao desenvolvimento e gosto pela leitura. Contudo, conta-
tou-se que na literatura que esta pode fazer e oferecer muito mais.

5 CONCLUSÕES

Essa pesquisa demonstrou o papel desempenhado pelos 
professores e bibliotecários da Escola Estadual de Tempo Integral 
Maria Olinta de Almeida no desenvolvimento das competências 
informacionais dos estudantes.

Percebe-se que os entrevistados não fazem prática de forma 
condizente com o que falam ou pensam sobre o tema abordado. 
Credita-se este fato a análise dos resultados provenientes da apli-
cação de questionário e entrevistas.
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Essa constatação vai ao encontro do que já identificaram os 
autores Campello, Carvalho, Gasque, dentre outros citados nesta 
pesquisa sobre a competência informacional, principalmente em 
se tratando das deficiências do atual sistema de educação.

Quanto à aplicação dos questionários e das entrevistas, ob-
serva-se que a minoria dos entrevistados não tem domínio do 
tema abordado e os que possuem este conhecimento não fazem 
prática dos conceitos em seu dia a dia.

Diante dos resultados obtidos, vê-se que o que se detectou 
nessa escola pode ser que seja o reflexo da realidade de outras 
escolas espalhadas no estado de Goiás. Por isso, requerem-se 
mudanças em nosso ensino, assim como, a formação continuada 
de professores e bibliotecários para que possam atender as de-
mandas da sociedade da informação.

Cabe ressaltar, a necessidade de investimentos e de polí-
ticas públicas voltadas para a implementação do Letramento 
Informacional, como também iniciativas dos próprios agentes 
da educação em “aprender a aprender” favorecendo, então, o 
progresso pedagógico.

Por fim, considera-se muito produtivo o estudo realizado na 
Escola Estadual de Tempo Integral Maria Olinta de Almeida. Adian-
ta-se que a referida pesquisa não é conclusiva e que outras pesqui-
sas poderão ser realizadas dando continuidade ao tema abordado, 
de maneira a trabalhar diferentes escolas para que se tenha uma 
visão geral do problema que nossa educação vem enfrentando no 
desenvolvimento da competência informacional dos estudantes.
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RESUMO

Objetiva-se apresentar o Curso de Especialização em Le-
tramento Informacional (CELI) da Faculdade de Informação e 
Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG), e suas 
concepções de educação, a fim de demonstrar ações de forma-
ção de professores e bibliotecários para aplicação do Letramento 
Informacional na Escola. O trabalho realiza um delineamento 
teórico-conceitual do letramento informacional e apresenta o 
seu percurso histórico, do seu surgimento na década de 1970 
nos Estados Unidos até a sua chegada no Brasil nos anos 2000. 
Também discute as noções que estão presentes no discurso do 
letramento informacional, criadas e difundidas por Organismos 
Internacionais: aprender a aprender, formação ao longo da vida 
e desenvolvimento de competências; com base em Saviani (2007) 
e Libâneo (2013), autores da área de Educação. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, bibliográfica e exploratória com foco nos 
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principais autores da temática. Constatou-se que o letramento 
informacional, desde sua gênese, representa um esforço dos 
bibliotecários para ampliar o seu papel dentro da escola. Para 
que seja assumido como prática na escola, o letramento informa-
cional precisa ser objeto de estudo de pesquisadores da área de 
Educação, e as noções que o constituem devem ser tratadas com 
profundidade, rigor teórico e criticidade.

Palavras-chave: Letramento Informacional. Aprender a 
aprender. Formação ao longo da vida. Pedagogia.

ABSTRACT

This work presents the Specialization Course on Information 
Literacy (CELI) of the School of Information and Communication 
of the Federal University of Goiás (UFG), and its conceptions of 
education, in order to demonstrate training of teachers and li-
brarians for the application of Information Literacy in school. The 
work presents a theoretical and conceptual outline of information 
literacy and presents its historical course, from its emergence in 
the 1970s in the United States until its arrival in Brazil in the 2000s. 
It also discusses the notions that are present in the discourse of 
information literacy, created and disseminated by International 
Organizations: learning to learn, lifelong learning and develop-
ment of informational competence; based on Saviani (2007) and 
Libâneo (2013), authors of the Education area. It is a qualitative, 
bibliographical and exploratory research focusing on the main au-
thors of the theme. We conclude that information literacy, since 
its inception, represents an effort by librarians to expand their 
role within the school. To be assumed as a practice at school, in-
formation literacy must be the object of study by researchers in 
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the field of education, and the notions that constitute it must be 
treated with depth, theoretical rigor and criticality.

Keywords: Information Literacy. Learn to learn. Lifelong lear-
ning. Pedagogy.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento acelerado da sociedade da informação6, 
característica da globalização capitalista, vem colocando novos 
desafios para a educação, ao mesmo tempo que abre novas pos-
sibilidades de conhecimento desencadeia dúvidas e preocupa-
ções, principalmente entre os professores e demais profissionais 
da educação. O tema vem despertando a preocupação de pes-
quisadores das mais diversas áreas do conhecimento, entre elas 
destaca-se a pedagogia, a biblioteconomia, a psicologia, a socio-
logia e a ciência da informação. Nesta perspectiva, vem surgindo 
diversos cursos de capacitação e de especialização com o objetivo 
de preencher algumas lacunas dos cursos de licenciaturas, como 
é o caso do “Curso de Pós-Graduação Latu Sensu - Especialização 
em Letramento Informacional: a Educação para a Informação” 
(CELI), da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC) da Uni-
versidade Federal de Goiás (UFG). 

Em análise de documentos do Curso de Especialização em 
Letramento Informacional – o Projeto Pedagógico do Curso - PPC 
(2017), o Manual do Cursista - MC (2017), a Resolução CEPEC nº 
1167 (2013) e seu anexo, o Regulamento do CELI –, e de textos 
disponibilizados nas disciplinas, constatou-se que as concepções 

6 É importante ressaltar, conforme Demo (2000, p. 38), que “ao falarmos de sociedade 
da informação ou do conhecimento é fundamental não perder de vista seu contexto 
econômico, para não supervalorizarmos o aspecto tecnológico, como se a face do pro-
gresso fosse a única. Trata-se de novo e sempre no capitalismo de progresso unilateral, 
extremamente concentrador de renda e poder [...].”



... 324 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

de educação do CELI consistem na defesa de uma educação vol-
tada para a informação, no desenvolvimento de competências 
informacionais e nas noções que constituem o letramento infor-
macional: aprender a aprender e formação ao longo da vida.

Campello (2009) em sua tese de doutorado defende que o 
letramento informacional deve ser visto como um aspecto do 
letramento em geral. Segundo a autora “a ideia de que se o letra-
mento informacional não for visto pelos educadores como parte 
das ações pedagógicas em geral e se for tratado pelos bibliotecá-
rios de forma isolada, é pouco provável que seja adotado como 
uma prática na escola” (CAMPELLO, 2009, p. 12).

Nos cursos de formação de professores, a exemplo da Licen-
ciatura em Pedagogia da UFG, não é comum ouvirmos a expressão 
letramento informacional, embora se discuta letramento, o que 
Campello (2009) chamou de letramento em geral. O termo letra-
mento adotado nos campos da Educação e das Ciências Linguísticas 
aparece ao lado do termo alfabetização, enquanto o último refe-
re-se à aquisição da leitura e escrita, o primeiro refere-se aos usos 
sociais da leitura e da escrita (SOARES, 2001). Em outras palavras, 
“a alfabetização refere-se à aquisição da escrita enquanto aprendi-
zagem de habilidades para leitura, escrita e as chamadas práticas 
de linguagem” e “letramento, por sua vez, focaliza os aspectos 
sócio históricos da aquisição da escrita” (TFOUNI, 2002, p. 9). É 
importante destacar, conforme Soares (2001), que um indivíduo 
pode ser analfabeto, ou seja, não saber ler e escrever, e ser letrado 
porque está envolvido em práticas sociais de leitura e escrita.

Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, bibliográfica e explo-
ratória acerca do letramento informacional. O objetivo é apresen-
tar o CELI e suas concepções de educação, a fim de demonstrar 
ações de formação de professores e bibliotecários para aplicação 
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do Letramento Informacional na Escola. Além disso, o trabalho 
propõe-se discutir os aspectos teórico-conceituais do letramento 
informacional e construir o seu percurso histórico, do seu surgi-
mento na década de 1970 nos Estados Unidos até a sua chegada no 
Brasil nos anos 2000, principalmente com base em Gasque (2008, 
2010, 2012) e Campello (2009), principais autoras da área da Bi-
blioteconomia e Ciência da Informação que discutem letramento 
informacional. Discute-se também as noções criadas e difundidas 
por organismos financeiros internacionais, que constituem o letra-
mento informacional: aprender a aprender, formação ao longo da 
vida e desenvolvimento de competências; com base em Saviani 
(2007) e Libâneo (2013), autores da área da Educação.

2 LETRAMENTO INFORMACIONAL: DO SURGIMENTO À 
CHEGADA NO BRASIL

Entende-se por letramento informacional o “processo de de-
senvolvimento de competências para localizar, selecionar, aces-
sar, organizar, usar informação e gerar conhecimento, visando à 
tomada de decisão e à resolução de problemas” (GASQUE, 2010, 
p. 28). Em outras palavras, é definido como “uma capacidade es-
sencial, necessária aos cidadãos para se adaptar à cultura digital, 
à globalização e à emergente sociedade baseada no conhecimen-
to” para que as pessoas tenham “capacidade de entender suas 
necessidades de informação e de localizar, selecionar e interpre-
tar informações, utilizando-as de forma crítica e responsável” 
(CAMPELLO, 2009b, p. 12-13). 

O termo letramento informacional surge na década de 1970 
nos Estados Unidos quando se cunha a expressão Information Lite-
racy. A expressão aparece especificamente em 1974 no relatório 
The information service environment relationships and priorites 
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do bibliotecário estadunidense Paul Zurkowski que “recomenda-
va um movimento nacional em direção ao letramento informacio-
nal como ferramenta de acesso a informação” (GASQUE, 2008, p. 
65). Surge “para caracterizar competências necessárias ao uso de 
fontes eletrônicas de informação que estavam sendo produzidas 
nos Estados Unidos na época” (CAMPELLO, 2009, p. 68). Segundo 
Campello (2003) com o relatório submetido à National Commis-
sion on Libraries and Information Science, Paul Zurkowsky, que na 
época era presidente da Information Industries Association,

[...] sugeria que o governo norte-americano se 
preocupasse em garantir que a população do país 
desenvolvesse competência informacional que lhe 
permitisse utilizar a variedade de produtos infor-
macionais disponíveis no mercado. Munidas dessas 
competências, as pessoas poderiam aplicá-las na 
solução de problemas no seu trabalho [...], e a indús-
tria da informação teria mercado garantido, a longo 
prazo, para seus produtos (CAMPELLO, 2003, p. 30).

Além da perspectiva do relatório de Paul Zurkowsky, o Infor-
mation Literacy ainda na década de 1970, apareceu com uma 
concepção diferente. Segundo Campello (2003, p. 30), em 1976, 
outros autores

[...] usaram o termo vinculando-o à questão da cida-
dania: segundo eles, cidadãos competentes no uso 
da informação teriam melhores condições de tomar 
decisões relativas à sua responsabilidade social. 
A competência informacional, embora ainda não 
claramente definida, era vista como solução para 
questões de extrema complexidade.

Neste momento o Information Literacy representava um es-
forço da classe bibliotecária americana para ampliar o seu papel 
dentro das instituições educacionais.
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Na década de 1980, momento em que ocorre a expansão 
e reestruturação do sistema capitalista internacional, chamada 
de globalização capitalista (CHARLOT, 2013), a proposta de Paul 
Zurkowsky

[...] toma fôlego a partir de 1989, particularmente 
com as iniciativas nos Estados Unidos da América 
na área. Um evento relevante, o National Forum 
on Information Literacy (NFIL), ocorre em 1990, 
contando com a participação de mais de 75 mem-
bros de instituições de educação, negócios e orga-
nizações governamentais. O objetivo é discutir a 
necessidade de conscientizar quanto à importância 
do letramento informacional e de planejar ativida-
des de orientação para a aquisição de competências 
informacionais (GASQUE, 2012, p. 26-27).

As novas lógicas do capitalismo – como qualidade, eficácia 
e diversificação –, o surgimento de novas tecnologias, o avanço 
da sociedade da informação, enfim, a globalização capitalista, 
demandavam sujeitos competentes, como bem ressalta Charlot:

[...] as novas lógicas requerem trabalhadores e 
consumidores mais formados e qualificados, quer 
para produzirem mercadorias ou serviços, quer 
para utilizá-los. Não se trata apenas de desenvol-
ver competências técnicas novas, mas também de 
aumentar o nível de formação básica da população: 
o autoatendimento nos bancos e nas estações de 
metrô, o uso da Internet, a compra de brinquedos 
eletrônicos para os seus filhos, até a escolha do seu 
hambúrger por combinação de várias opções ou a 
faxina de escritórios cheios de conexões elétricas 
exigem modos de raciocínio outros que não o antigo 
CHARLOT (2013, p. 44-45).

Ancorados nessas novas lógicas e com o mundo cada vez 
mais globalizado, o movimento do letramento informacional 
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avança. Conforme Gasque (2012, p. 27), o tema relativamente 
novo “desperta grande interesse de pesquisadores, em especial 
por possibilitar a melhoria da aprendizagem mediante o aprender 
a aprender.” Para a autora, “alguns países, na última década do 
século XX, mobilizaram-se para a necessidade de desenvolver o 
letramento informacional no âmbito educacional e ao longo da 
vida, como preconiza a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)” (GASQUE, 2012, p. 28). 

Em sua tese de doutorado, Campello (2009) elenca as noções 
que compõem o conceito de letramento informacional: socie-
dade da informação; tecnologia da informação; construtivismo 
e ideias a ele associadas. Sabe-se que na sociedade de hoje, a 
informação chega em grande quantidade e rapidamente a qual-
quer lugar do planeta, devido os avanços das tecnologias de infor-
mação e comunicação e da chamada sociedade da informação, o 
que segundo Demo (2000, p. 41) “informa bem menos do que se 
imagina, assim como a globalização engloba as pessoas e povos 
bem menos do que se pretende”. Nessa sociedade, de acordo 
com Demo (2000), desinformar é parte fundamental do processo 
de informação. Para o autor, “Não se trata apenas de nos entupir 
com informação de tal forma que já não a saibamos manejar, mas 
sobretudo de usá-la para seu oposto, no sentido mais preciso de 
cultivo da ignorância” (DEMO, 2000, p. 37).

De acordo com Campello (2009),

A noção de construtivismo também está presente 
de forma marcante no conceito de letramento infor-
macional, cujo aparecimento coincide com a época 
em que bibliotecários e pesquisadores da biblio-
teconomia e da ciência da informação estavam-se 
familiarizando com as teorias construtivistas que 
permeavam a educação e, portanto, noções como 
resource-based learning, aprendizagem indepen-
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dente, aprender a aprender, aprendizagem ao longo 
da vida, aprendizagem por questionamento, apren-
dizagem por solução de problemas, pensamento 
crítico, foram incluídas no discurso do letramento 
informacional (CAMPELLO, 2009, p. 70-71).

Segundo Gasque (2012, p. 28), no Brasil o movimento do 
letramento informacional “surge lentamente no início do século 
XXI, exclusivamente no âmbito da biblioteconomia e da Ciência 
da Informação. Conforme Campello (2003, p.28) o termo 

Foi mencionado pela primeira vez por Caregnato 
(2000, p. 50), que o traduziu como “alfabetização in-
formacional” em um texto em que propunha a expan-
são 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.

De acordo com Gasque (2012, p. 28), Caregnato optou, mais 
tarde, por usar habilidades informacionais para a tradução do in-
formation literacy, como seu equivalente em língua portuguesa. 
Segundo a autora:

No Brasil, além do termo original, são utilizadas 
expressões como letramento informacional, alfa-
betização informacional, habilidade informacional e 
competência informacional para se referir, em geral, 
à mesma ideia ou grupo de ideias. Contudo, a tradu-
ção de information literacy mais utilizada tem sido 
competência informacional (GASQUE, 2012, p. 29).

As noções que compõem o discurso do letramento infor-
macional desde seu aparecimento no Brasil, como “aprender a 
aprender” e “aprendizagem contínua” já estavam presentes aqui, 
antes mesmo do termo information literacy, tanto nos documentos 
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dos organismos multilaterais que se tornaram referências para as 
políticas educacionais brasileiras, a exemplo do “Relatório Jacques 
Delors”, intitulado “Educação: um tesouro a descobrir”, publicado 
pela UNESCO em 1996, quanto em documentos nacionais, como 
os Parâmetros Curriculares Nacionais, de 1996 e 1997, que tiveram 
como fundamentos as proposições dos referidos organismos.

3 O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM LETRAMENTO 
INFORMACIONAL E SUAS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO

O CELI, criado e regido pela Resolução CEPEC nº 1167 de 2013, 
modalidade a distância, conforme Manual do Cursista (2017, p. 11) 
“vem fazer coro a um conjunto de iniciativas internacionais com 
o intuito de preencher uma lacuna na formação de professores 
e bibliotecários, capacitando-os para atuarem como promotores 
de Letramento Informacional na escola”. É um curso destinado, 
conforme o seu regulamento, “a profissionais da educação, priori-
tariamente professores vinculados às redes públicas de ensino Mu-
nicipal e Estadual de Goiás, podendo ser estendível a Bibliotecários 
Escolares da Rede Pública e Tutores e professores de polos de apoio 
presencial para a EaD, parceiros da universidade Federal de Goiás”. 
Trata-se de um curso da Faculdade de Informação e Comunicação 
(FIC) da UFG, atualmente responsável pela oferta de cinco cursos 
de graduação na modalidade presencial: Jornalismo, Publicidade e 
Propaganda, Relações Públicas, Gestão da Informação e Biblioteco-
nomia, o que não inclui nenhuma licenciatura. 

O CELI foi criada pelo curso de Biblioteconomia, que apesar 
de não ser uma licenciatura, sua perspectiva curricular tem ên-
fase social, cultural e educacional. Portanto é um curso pensado 
e desenhado principalmente por profissionais, professores e 
pesquisadores da área de biblioteconomia, destinado principal-
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mente aos professores da educação básica o que evidencia a 
preocupação dos bibliotecários com a educação e seus rumos e 
com a formação de professores.

O curso, que já está em sua segunda turma, começou em 
abril de 2017 e finalizou em outubro de 2018, teve duração de 
400 horas, não computadas o trabalho de conclusão de curso. 
Foi organizado em seis eixos: teórico-conceitual, estético, políti-
co-pedagógico, ético, técnico e metodológico, “a partir da com-
preensão de que a competência informacional, no contexto con-
temporâneo, envolve aspectos éticos, estéticos, legais, técnicos 
e pedagógicos” (MANUAL DO CURSISTA, 2017, p. 13). O objetivo 
geral do curso conforme o Manual do Cursista (2017, p. 13) e o 
Projeto Pedagógico do Curso (2017) é promover:

[...] no âmbito escolar, uma educação voltada para 
a informação, observando-se os aspectos técnicos, 
éticos, legais e pedagógicos envolvidos na prática in-
formacional (busca, organização, uso, comunicação 
e compartilhamento da informação, independente 
do suporte em que ela esteja registrada), de forma 
articulada à proposta pedagógica e à concepção de 
uma aprendizagem contínua (life long learning) e 
autônoma (aprender a aprender).

Entre os objetivos específicos do curso, destacam-se: inves-
tir na formação continuada de educadores, principalmente da 
educação básica; e contribuir para o aperfeiçoamento da com-
petência informacional de alunos e de profissionais da educação 
(MANUAL DO CURSISTA, 2017, p. 12; PPC/CELI, 2017; ANEXO DA 
RESOLUÇÃO CEPEC Nº 1167).

Os textos disponibilizados nas disciplinas corroboram com os 
objetivos do curso, a exemplo de Carvalho (2014). Para a autora:
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O aprendizado contínuo, apoiado na ideia do 
aprender a aprender, está relacionado tanto ao 
letramento quanto à competência informacional. 
Para que seja possível um aprendizado constante, é 
fundamental que a educação esteja voltada para a 
autonomia do indivíduo, instruindo-o à busca pelo 
conhecimento para sanar suas dúvidas e permitir o 
seu crescimento tanto pessoal quanto profissional 
(CARVALHO, 2014, p. 6).

A noção de exercício da cidadania também atravessa o dis-
curso do letramento informacional. Carvalho (2014, p. 3), tendo 
como referências documentos da UNESCO, salienta que

[...] diante de um volume cada vez maior de infor-
mação sendo disponibilizada e da facilidade que a 
internet proporciona para acessá-la, a competência 
informacional seria, então, um instrumento de em-
poderamento do indivíduo, possibilitando-o exercer 
a cidadania, ampliar seus conhecimentos e se capa-
citar para o mercado de trabalho. Enfim, a compe-
tência no uso da informação permite uma análise 
crítica dos conteúdos aos quais somos submetidos.

As noções de aprendizagem contínua e autônoma, esta últi-
ma aqui no CELI entendida como “aprender a aprender”, foram 
e continuam a ser amplamente difundidas pelos organismos 
multilaterais. Segundo Campello (2009) estão vinculadas ao cons-
trutivismo e por isso mesmo foram incorporadas ao discurso do 
letramento informacional.

A noção de “aprender a aprender”, amplamente difundida na 
atualidade reportam as ideias pedagógicas escolanovistas (SAVIA-
NI, 2007, p. 429). Segundo o autor:

Com efeito, deslocando o eixo do processo educati-
vo do aspecto lógico para o psicológico; dos conteú-
dos para o método; do professor para o aluno; do 
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esforço para o interesse; da disciplina para a espon-
taneidade, configurou-se uma teoria pedagógica em 
que o mais importante não é ensinar e nem mesmo 
aprender algo, isto é, assimilar determinados co-
nhecimentos. O importante é aprender a aprender, 
isto é, aprender a estudar, a buscar conhecimentos, 
a lidar com situações novas. E o papel do professor 
deixa de ser o daquele que ensina para ser o de 
auxiliar o aluno em seu próprio processo de apren-
dizagem (SAVIANI, 2007, p. 429).

Ainda de acordo com Saviani:

No âmbito do escolanovismo, ‘aprender a apren-
der’ significava adquirir a capacidade de buscar 
conhecimentos por si mesmos, de se adaptar a uma 
sociedade que era entendida como um organismo 
em que cada indivíduo tinha um lugar e cumpria um 
papel determinado em benefício de todo o corpo 
social (SAVIANI, 2007, p. 430).

Saviani (2007, p. 430), acrescenta que “diferentemente, na 
situação atual, o ‘aprender a aprender’ liga-se à necessidade de 
constante atualização exigida pela necessidade de ampliar a esfe-
ra da empregabilidade”. Essa mudança em relação a formulação 
originária foi chamada pelo autor de neo-escolanovismo. O termo 
ficou conhecido devido a sua presença marcante no “Relatório 
Jacques Delors”, intitulado “Educação: um tesouro a descobrir”, 
publicado pela Unesco em 1996, elaborado por uma comissão 
entre 1993 e 1996, que se dedicou a traçar linhas orientado-
ras para a educação a nível mundial no século XXI. O termo foi 
apropriado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) com 
a justificativa que as “novas relações entre conhecimento e tra-
balho exigem capacidades de iniciativa e inovação e, mais do que 
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nunca, ‘aprender a aprender’” para que o “processo de educação 
permanente” aconteça (BRASIL, MEC, 1997, p. 34).

Percebe-se explicitamente a presença das ideias dos Orga-
nismos Multilaterais no discurso do letramento informacional, 
materializadas em documentos, entre outros: Alfabetização 
Midiática e Informacional: currículo para formação de professo-
res (UNESCO, 2013); Recursos educacionais abertos no Brasil, o 
estado da arte, desafios e perspectivas para o desenvolvimento e 
inovação (UNESCO, 2013). Os documentos em geral demonstram 
as intenções das organizações. Segundo Libâneo (2013, p. 59):

Tão claras intenções parecem compatíveis com uma 
visão democrática da escola para todos defendidas 
por setores progressistas, ainda mais que são assen-
tadas em sólidos diagnósticos sobre a situação de 
analfabetismo, pobreza, falta de acesso à população 
pobre aos conhecimentos e às tecnologias. No entan-
to, se examinadas tendo em conta as políticas globais 
dos organismos financeiros internacionais, logo se 
verá como foram impregnadas da intencionalidade 
economicista e pragmática. Verifica-se aí uma visão 
instrumental de aprendizagem que ao longo das 
políticas dos órgãos multilaterais vai adquirindo uma 
conotação cada vez mais pragmática e imediatista. 
Numa compreensão mais restrita, a aprendizagem é 
vista meramente como necessidade natural, despro-
vida de seu caráter cultural e cognitivo. O papel do 
ensino fica dissolvido, reduzindo a possibilidade de 
desenvolvimento pleno dos indivíduos já que crian-
ças e jovens acabam submetidos a um currículo de 
noções “mínimas” e obrigados a aceitar uma escola 
enfraquecida de conteúdos significativos.

O termo “competência” também está presente no discurso 
do letramento informacional. Para Saviani, 
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[...] a ‘pedagogia das competências” apresenta-se 
como outra face da “pedagogia do aprender a 
aprender”, cujo objetivo é dotar os indivíduos de 
comportamentos flexíveis que lhes permitam ajus-
tar-se às condições de uma sociedade em que as 
próprias necessidades de sobrevivência não estão 
garantidas. Sua satisfação deixou de ser um compro-
misso coletivo, ficando sob a responsabilidade dos 
próprios sujeitos que, segundo a raiz etimológica 
dessa palavra, se encontram subjugados à “mão 
invisível do mercado”. (SAVIANI, 2007, p. 435).

Sem a reflexão que é feita na área da Educação, vários autores, 
especialmente das áreas de Ciência da Informação e Biblioteco-
nomia, vêm realizando um grande esforço para a implantação do 
Letramento Informacional na Educação Básica. Segundo Gasque 
e Tescarolo (2010, p. 54),

A despeito das intensas discussões sobre letramen-
to informacional e da manifestação unânime de que 
ele deve estar incluído em todos os esforços sociais 
de formação continuada de todos os cidadãos, há 
ainda o desafio de superar imensas dificuldades 
para sua implementação na educação básica, o que 
implica o esforço conjunto de toda a sociedade.

Os autores têm razão, a manifestação é unânime entre os 
pesquisadores do tema, entretanto as pesquisas estão concentra-
das na área de Ciências da Informação e não na área da Educação. 
Em consulta à base da Scielo-br, conforme exposto na Tabela 1, 
utilizando os descritores letramento informacional, competência 
informacional, competência em informação, habilidades infor-
macionais e information literacy com recorte temporal de 2000 
a 2018, foram localizados trinta e seis artigos, o que demonstra a 
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escassez de publicações sobre o tema, principalmente em revis-
tas de Educação.7

Tabela 1: Periódicos e número de publicação dos artigos sobre letramento  
informacional na Scielo-br (2000-2018)

Título do periódico N

Perspectivas em Ciência da Informação 13

Ciência da Informação 10

Transinformação 9

Jornal da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 1

Texto & Contexto – Enfermagem 1

Revista CEFAC 1

Educação em Revista 1

Fonte: Dados da pesquisa dos autores, 2018

Dos trinta e seis artigos localizados, treze formam publicados 
pela revista Perspectivas em Ciência da informação, publicação 
da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de 
Minas Gerais, tendo por áreas de interesse: Ciência da Informa-
ção, Biblioteconomia, Arquivologia, Comunicação, Administração 
e Tecnologia da Informação; dez foram publicados na revista de 
Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICT), destinada à publicação de trabalhos 
relacionados com a Ciência da Informação e estudos e pesquisas 
do setor de informação em ciência e tecnologia; nove foram pu-
blicados na revista Transinformação, editada pela Faculdade de 
Biblioteconomia, Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

7 Não é nosso objetivo discutir as publicações, mas apenas evidenciar a escassez de 
pesquisas e publicações sobre o tema do letramento informacional, principalmente 
em revistas da área de Educação.
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da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, dedicada à pu-
blicação de artigos científicos inéditos resultantes de estudos e 
de pesquisas sobre Ciência da Informação, Biblioteconomia, Ar-
quivologia, Museologia e áreas afins; apenas um foi publicado em 
revista da área de Educação, no periódico Educar em Revista, do 
Setor de Educação da Universidade Federal de do Paraná.

O artigo publicado na revista Educar em Revista de Gasque 
e Tescarolo (2010), elencam os desafios para implementar o le-
tramento informacional na educação básica: “a dificuldade em 
mudar a cultura pedagógica, a formação inadequada dos profes-
sores, as concepções de ensino-aprendizagem, a organização do 
currículo e a ausência de infraestrutura adequada de informação” 
(GASQUE; TESCAROLO, 2010, p. 41). 

Convém ressaltar que, em uma sociedade marcada pelas 
desigualdades sociais, o debate educacional é permeado por di-
ferentes concepções de educação, de escola, de processos de en-
sino-aprendizagem, de formação, de currículo, de avaliação etc. 
As concepções de educação dos pesquisadores do letramento in-
formacional, como verificado nos textos disponibilizados no CELI, 
são advindas de Organismos Internacionais e estão impregnadas 
de intencionalidade economicista, pragmática e imediatista.

Campello (2009) reconhece que as noções que compõem o 
discurso do letramento informacional durante algum tempo fo-
ram tratadas com superficialidade. Segundo a autora o cenário 
parece modificar-se. Para tanto ela cita um exemplo: “uma das re-
comendações do CISSL/IMLS International Research Symposium, 
realizado em 2005, referia-se à necessidade de se aprofundarem 
conceitos como, por exemplo, aprendizagem para a vida toda (li-
felong learning)” (CAMPELLO, 2009, p. 74). Pergunta-se: Será que 
o cenário está se modificando ou as noções que compões o dis-
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curso do letramento informacional continuam a serem tratadas 
com superficialidade? Neste caso em específico, a autora apenas 
mencionou a recomendação.

4 CONCLUSÕES 

Os estudos demonstram que o Letramento Informacional, 
desde sua gênese, vem representando um esforço dos bibliotecá-
rios para ampliar o seu papel dentro da escola. Desde o relatório 
The information service environment relationships and priorites 
do bibliotecário americano Paul Zurkowski, o movimento veio 
incorporando as ideias hegemônicas advindas de Organismos 
Internacionais, no que diz respeito à educação, sem nenhuma 
resistência, restrição ou crítica. 

Pode-se afirmar que as noções que compõem o discurso do 
letramento informacional – educação voltada para a informação, 
desenvolvimento de competências informacionais, aprender a 
aprender e formação ao longo da vida –, precisam ser mais explo-
radas por aqueles que estudam a temática. Para tanto, torna-se 
necessário a apropriação das amplas e longas discussões que são 
realizadas na área de Educação sobre essas noções.

Acreditamos que o letramento informacional pode contribuir 
com a formação de sujeitos bem informados, responsáveis, cria-
tivos, éticos e críticos, porém para que os professores os vejam 
como parte das ações pedagógicas em geral é preciso que ele 
ganhe o estatuto de termo técnico no léxico dos campos da Edu-
cação. Nesta perspectiva torna-se necessário que o tema seja ob-
jeto de pesquisa nos Programas de Pós-graduação em Educação e 
esteja mais presente nos cursos formação de professores. Inicial-
mente as noções impregnadas de intencionalidade economicista, 
pragmática e imediatista, que constituem o letramento informa-
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cional precisam ser questionadas e tratadas com profundidade, e 
quem sabe, abandonadas. É preciso construir outro Movimento 
de Letramento Informacional.
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RESUMO

O trabalho buscou analisar o processo de pesquisa para o 
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos 
de uma instituição pública de ensino técnico localizada em Planal-
tina-DF. Apresenta fundamentação teórica em letramento infor-
macional e competência informacional por meio da releitura de 
autores que se dedicam à pesquisa nessa área do conhecimento. 
A pesquisa foi realizada a partir da observação participante e da 
aplicação de um questionário para alunos do curso técnico em 
Segurança do Trabalho. Os resultados indicam que as principais 
dificuldades encontradas pelos alunos estão interligadas ao Le-
tramento Informacional e também ao Letramento Digital. Além 
disso, o espaço-tempo da biblioteca é apontado, nesse contexto, 

1 Trabalho apresentado no GT Dimensão Técnica, do II Seminário Letramento Informacio-
nal: a educação para a informação, Goiânia, 18/08/2018.
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como fundamental para contribuir com o desenvolvimento das 
competências informacionais necessárias ao desenvolvimento 
das pesquisas dos alunos.

Palavras-chave: Letramento informacional. TCC. Competên-
cia informacional. Ensino Técnico.

ABSTRACT 

This study analyzes the students research process for the 
development of senior thesis in a public institution of technical 
education localizes in Planaltina DF. It presents theoretical fou-
ndation in information literacy and information competence 
through the authors rereading who are dedicated to research 
in this fields. The research was carried out based on participant 
observation and the application of a questionnaire for students of 
the technical course in Occupational safety. The results indicate 
that the main barriers encountered by students are related with 
information literacy and digital literacy. Besides, in this context, 
the library space-time is pointed out as fundamental to contribu-
te in the development of information competences needed to the 
development of students research.

Keywords: Information literacy. Senior thesis. Infomation 
competence. Technical Education.

1 INTRODUÇÃO

A história da humanidade indica que a amplitude das trans-
formações da sociedade está imbricada com as evoluções tec-
nológicas. Nesse sentido, a sociedade da informação se constitui 
como espaço criativo dessa transformação, evidenciando o papel 
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da informação como ativo de transformações tanto na perspecti-
va micro quanto na perspectiva macrossocial.

As características dessa sociedade estão diretamente rela-
cionadas às necessidades de desenvolvimento de competências 
informacionais e do letramento informacional (LI) para a utiliza-
ção de tecnologias de informação e comunicação (TIC) aliadas à 
busca pela informação a fim de transformá-la em conhecimen-
to, visando à tomada de decisão e à resolução de problemas. 
Entretanto, Carvalho (2014, p. 4) destaca a importância de se 
entender que o simples acesso à informação não garante a com-
petência para transformá-la em conhecimento que permita uma 
intervenção na realidade do indivíduo.

Assim, o desenvolvimento de competências informacionais 
se torna uma necessidade cada vez mais fundamental para que 
o indivíduo se constitua como agente de transformação social 
no contexto em que está inserido. Isto porque, o exercício das 
competências informacionais pode favorecer o processo em que 
a pessoa se torne “capaz de reconhecer quando a informação é 
necessária e ter a habilidade para localizar, avaliar e usar efetiva-
mente a informação” (ALA 1989 apud CARVALHO, 2014, p. 3).

Com isso, a pergunta que se torna recorrente entre os estu-
diosos do tema é como se tornar uma pessoa competente infor-
macional? Carvalho (2014, p.12) afirma que: 

para desenvolvermos essa competência, precisa-
mos ser letrados. A competência seria então uma 
consequência do letramento informacional, que 
deve ser desenvolvido durante todo o período 
escolar para que, ao longo da vida, o indivíduo te-
nha condições de tomar decisões baseando-se no 
conhecimento que adquiriu.
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Nesse caso, a prática da pesquisa escolar pode se constituir 
como um processo favorecedor da concretização do Letramento 
Informacional (LI). Isto porque, a prática da pesquisa contribui 
para a qualidade da interação que o aluno estabelece com as 
informações disponibilizadas pelas tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC). Nesse plano, temos o trabalho conjunto 
entre professores e bibliotecários usufruindo dos recursos ofere-
cidos pela biblioteca escolar.

Assim, partindo do pressuposto de que a pesquisa escolar 
colabora com o desenvolvimento informacional do aluno, é pos-
sível estudar o processo de pesquisa para o desenvolvimento do 
Trabalho de Conclusão de Curso dos alunos, a partir da perspec-
tiva do letramento informacional, mas será essa a realidade vi-
venciada e partilhada pelos alunos que estão se concluindo seus 
estudos na escola técnica?

Diante deste cenário, este estudo objetivou analisar o pro-
cesso de pesquisa para o desenvolvimento do Trabalho de Con-
clusão do Curso dos alunos de uma instituição pública de ensino 
técnico localizada em Planaltina-DF, especificamente no curso 
Técnico em Segurança do Trabalho.

Pretende-se também: descrever a Escola Técnica e o curso 
Técnico em Segurança do Trabalho; Identificar o perfil dos alunos 
do curso Técnico em Segurança do Trabalho da Escola Técnica 
que estão em fase de elaboração de TCC; Identificar no Currículo 
do curso as metodologias de pesquisa; Apresentar os serviços 
que a biblioteca oferece para a pesquisa e apresentar as dificul-
dades dos alunos no processo de pesquisa.

A pesquisa teve como base a reflexão sobre os Padrões de 
Competência de Letramento Informacional para o Ensino Supe-
rior sugeridos pela Association of College and Research Library 
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(ACRL/USA). Esses padrões estão em concordância com os pro-
cessos abordados no letramento informacional: “localizar, sele-
cionar, acessar, organizar, usar informação e gerar conhecimen-
to, visando à tomada de decisão e à resolução de problemas” 
(GASQUE, 2012, p.28).

O presente estudo foi desenvolvido no contexto do projeto 
“A Leitura e suas concepções teóricas, históricas e conceituais: 
perspectivas no campo do letramento informacional, da comuni-
cação e comportamento informacional em diferentes instâncias 
educacionais formais e informais” aprovado sob o parecer de 
número 2.543.521.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O referencial teórico foi elaborado a partir da releitura de ar-
tigos publicados por autores que pesquisam a área de letramento 
informacional, tendo como objetivo demonstrar os estudos rela-
cionados ao tema e os objetivos propostos.

2.1 LETRAMENTO INFORMACIONAL, BIBLIOTECA E PESQUISA 
ESCOLAR

O atual cenário informacional conta com uma vasta produção 
de informações aliada ao avanço das TIC, o que contribui para a 
facilidade do seu acesso, mas também tem revelado a importância 
de saber buscar e selecionar a informação de maneira eficiente e 
eficaz para produzir conhecimento.

De acordo com Gasque (2012, p.28), o letramento “corres-
ponde ao processo de desenvolvimento de competências para 
localizar, selecionar, acessar, organizar, usar informação e gerar 
conhecimento, visando à tomada de decisão e à resolução de 
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problemas”. É o saber “procurar, achar e usar” a informação da 
melhor maneira para solucionar seus questionamentos, além de 
saber utilizar as novas tecnologias. 

Estudos como o de Campello (2003), Dudziak (2003) e Gasque 
(2010) discutem o desenvolvimento do letramento informacional 
no contexto brasileiro, buscando a criação de uma massa crítica 
tanto em relação aos conceitos envolvidos como o uso adequado 
desse conceito no campo da pesquisa. Assim, o conceito de LI é 
construído em torno de noções que dialogam com o mundo da 
informação, dentre as quais se destacam a estudos da área da 
tecnologia da informação e também da educação. 

Como mencionado anteriormente, a pesquisa escolar ampa-
ra a formação de indivíduos letrados e neste contexto, o espaço-
-tempo da biblioteca escolar (BE) pode se constituir como lócus 
privilegiado para o desenvolvimento da pesquisa e de habilidades 
e competências informacionais no processo de formação de um 
indivíduo informacionalmente letrado. Por isso, pode ser consi-
derada como importante ferramenta para o desenvolvimento de 
atividades pedagógicas e de incentivo à leitura, pois oferece re-
cursos bibliográficos que colaboram na dinamização do processo 
de ensino-aprendizagem, ou seja, atua no processo de transfor-
mação de informação em conhecimento. 

A Federação Internacional de Associações e Instituições Bi-
bliotecárias (IFLA) (2000, p.1) propõe que a missão da BE é “pro-
mover serviços de apoio à aprendizagem e livros aos membros 
da comunidade escolar, oferecendo-lhes possibilidades de se 
tornarem pensadores críticos e efetivos usuários da informação 
em todos os formatos e meios”.

Quando falamos em bibliotecas que oferecem possibilidades 
de tornarem seus usuários em pensadores críticos e efetivos no 
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uso da informação estamos também ressaltando o papel do bi-
bliotecário como mediador da informação, que auxilia o aluno no 
desenvolvimento de suas competências informacionais.

A pesquisa escolar, de acordo com Campello (2009, p.20), é:

uma estratégia didática que diz respeito ao biblio-
tecário, por constituir atividade em que o aluno se 
envolve, ou deveria envolver-se efetivamente com 
a busca e uso da informação, ocorrendo em gran-
de parte no ambiente da biblioteca. É, portanto, a 
oportunidade que se oferece ao bibliotecário para o 
desenvolvimento de sua ação educativa.

Gasque (2012, p.46) acrescenta que as pesquisas escolares 
podem evidenciar os bene fícios derivados do desenvolvimento 
do letramento informacional, como também apontar as difi-
culdades identificadas no processo de pesquisa, quais sejam: a 
dificuldade, dos alunos em acessar adequadamente as informa-
ções relevantes e pertinentes em fontes diversificadas; a falta de 
conhecimento sobre a ética na investigação, culminando com 
grande número de trabalhos plagiados, bem como as dificuldades 
em organizar e usar a informação para construir conhecimento. 
Ou seja, as pesquisas funcionam também como termômetro para 
avaliar as necessidades informacionais dos alunos, ressaltando 
suas carências, bem como as habilidades já conquistadas.

Na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso o aluno 
também irá se deparar com a pesquisa escolar, porém de forma 
mais complexa, pois exigirá tanto o uso de uma linguagem formal, 
quanto científica, bem como a utilização de normas e padrões, 
como ABNT e uso das TIC, com bases de dados de cunho científico. 
“O indivíduo que consegue lidar com esses elementos complexos 
possui habilidades, conhecimentos e atitudes direcionadas ao pro-
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cesso construtivo de significados a partir da informação, do conhe-
cimento e do aprendizado” (DUDZIAK apud CARVALHO, 2014, p.2).

Este é um processo de aprendizado contínuo, apoiado na au-
tonomia do indivíduo em aprender a prender, em questionar, em 
construir conhecimento para sanar suas dúvidas através da pes-
quisa, permitindo seu próprio crescimento. Carvalho (2014, p. 12) 
destaca que um indivíduo que possui competência informacional 
é capaz de: “Posicionar-se criticamente diante das situações; 
identificar fontes de informação confiáveis e relevantes para solu-
cionar seus problemas; identificar as necessidades informacionais 
da comunidade da qual faz parte [...]”, além disso também é capaz 
de “[...] interpretar a informação para gerar novos conhecimentos 
e manipular corretamente os meios de comunicação”. 

3 METODOLOGIA

A pesquisa é de natureza básica e classifica-se como qualitati-
va, pois “preocupa-se com a compreensão e com a interpretação 
do fenômeno” (GONSALVES, 2007, p.69). Quanto aos objetivos, o 
estudo é exploratório e descritivo que para Gil (2002, p.42) “têm 
como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses, além 
de descrever características de determinada população ou fenô-
meno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis.” 
Para os procedimentos técnicos, adotou-se o estudo de caso.

Segundo Gonsalves (2007, p. 69) o “estudo de caso é o tipo 
da pesquisa que privilegia um caso particular, uma unidade sig-
nificativa, considerada suficiente para análise de um fenômeno”. 
Utilizou-se como instrumento de coleta de dados: questionário, 
observação participante, pesquisa documental e bibliográfica.
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Questionário: aplicado a 19 alunos da turma de Segurança 
do Trabalho que estão em fase de elaboração do TCC. Contou 
com a parceria de professores da disciplina de Pesquisa Cien-
tífica e com as visitas dos alunos a biblioteca. O questionário 
foi elaborado com questões que buscam refletir os Padrões de 
Competência de Letramento Informacional para o Ensino Supe-
rior sugeridos pela Association of College and Research Library 
(ACRL/USA). São 5 Padrões, a saber:

Quadro 1: Padrões de Competência de Letramento Informacional para o Ensino Superior

PADRÃO 1 Determinar a natureza e extensão da necessidade de 
informação

PADRÃO 2 Acessar as informações efetiva e eficientemente.

PADRÃO 3
Avaliar criticamente a informação e suas fontes e incorporar 
a informação selecionada em sua base de conhecimento e 
sistema de valores.

PADRÃO 4 Usar, individualmente ou em grupo, a informação efetivamente 
para acompanhar objetivos específicos.

PADRÃO 5
Compreender os aspectos econômico, legal e social das 
questões relacionadas ao acesso e uso da informação e usar a 
informação de forma ética e legal.

Fonte: Association of College and Research Library, 2000

Esses padrões nos remetem aos processos abordados no le-
tramento informacional, tais como: “localizar, selecionar, acessar, 
organizar, usar informação e gerar conhecimento, visando à toma-
da de decisão e à resolução de problemas” (GASQUE, 2012, p.28). 
Vale ressaltar que mesmo que se trate de padrões para o Nível 
Superior, também servirá como guia para auxiliar a identificação 
das reais dificuldades encontradas pelos alunos do ensino básico.

Pesquisa documental: A pesquisa documental é baseada em 
documentos escritos ou não, constituindo o que se denomina de 
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fontes primárias. Foram analisados documentos que fazem parte 
do currículo pedagógico da escola. 

Pesquisa bibliográfica: desenvolvida com base em material já 
elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.

A pesquisa foi desenvolvida durante o 1º semestre letivo e o 
questionário foi aplicado dia 4 de junho de 2018. 

4 DADOS OBTIDOS E ANÁLISE

Seguem os resultados da pesquisa, conforme objetivos es-
pecíficos.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTUDO: ESCOLA TÉCNICA

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio a partir da 
publicação de 2008 passou a ser considerada como parte da Edu-
cação Básica (BRASIL, 2008). Posteriormente, a Resolução nº 6, de 
20 de setembro de 2012, em seu artigo 5°, definiu que os cursos de 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por finalidade:

proporcionar ao estudante conhecimentos, sabe-
res e competências profissionais necessários ao 
exercício profissional e da cidadania, com base nos 
fundamentos científico-tecnológicos, sócios histó-
ricos e culturais.

A instituição pública estudada é destinada a oferecer Edu-
cação Profissional Técnica de Nível Médio e Formação Inicial e 
Continuada e Especialização (Pós Médio) de acordo com o catá-
logo Nacional de Cursos Técnicos nos Eixos Tecnológicos (2016): 
Ambiente, Saúde, Segurança, Informação e Comunicação, Desen-
volvimento Educacional e Social.
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Atualmente, a escola oferta cinco Cursos Técnicos de Nível 
Médio na modalidade presencial: Enfermagem, Nutrição e Die-
tética, Saúde Bucal, Análises Clínicas e Segurança do Trabalho. Já 
na modalidade EaD são ofertados dois Cursos Técnicos de Nível 
Médio: Secretaria Escolar e Registro de Informação em Saúde.

4.2 CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

O Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (2016) descreve o 
curso Técnico em Segurança do Trabalho com a Matriz Curricular 
estruturada no Eixo Tecnológico Segurança e Saúde do Trabalho, 
com foco na formação de profissionais aptos a desempenhar ati-
vidades de prevenção de acidentes no trabalho, como forma de 
salvaguardar a integridade física do trabalhador.

O objetivo do desempenho profissional do Técnico em Se-
gurança do Trabalho é proteger a integridade e a capacidade de 
trabalho dos funcionários de uma determinada organização. O 
profissional aplicará princípios ergonômicos no trabalho, pres-
tará primeiros socorros em situações de emergência, conhecerá 
fundamentos de prevenção das doenças laborais, avaliará os 
riscos que os profissionais poderão estar expostos e as formas 
de prevenção do trabalho. Além de reconhecer fatores de riscos 
ambientais, identificar e avaliar rotinas, protocolos de trabalho, 
instalações e equipamentos. (BRASIL, 2010)

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO

O presente estudo foi feito com jovens e adultos entre 18 e 
51 anos de idade que ingressaram no curso técnico em Segurança 
do Trabalho por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec). Do total de 19 alunos analisados, 
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apenas 3 possuem Ensino Superior completo. Vale ressaltar que 
a maioria dos alunos mais velhos estavam afastados dos estudos 
antes de começarem o curso e que existe um pequeno grupo 
de alunos que ainda não dispõem de computador e internet em 
suas residências.

4.4 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO PROJETO 
PEDAGÓGICO 

Com base no pressuposto de que o Trabalho de Conclusão 
de Curso segue um rigor técnico-científico, é mister compreender 
que o aluno precisa construir ao longo do seu curso saberes que 
sejam utilizados durante a realização do trabalho. Como Pereira e 
Silva (2010, p.2) confirmam, essa atividade é considerada: 

uma produção de conhecimento e de experiências 
formativas em que o aluno se relaciona com dife-
rentes pontos de vista e com estudos realizados 
anteriormente sobre o seu tema de pesquisa. [...] 
Trata-se de uma construção que segue um rigor 
epistemológico, estrutural e metodológico, pauta-
dos por normas de trabalho acadêmico, adotadas 
pelas instituições.

Colaborando com o conceito anterior, a Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 14724 (2011, p. 4) define o 
TCC como um:

documento que apresenta o resultado de estudo, 
devendo expressar conhecimento do assunto es-
colhido, que deve ser obrigatoriamente emanado 
da disciplina, módulo, estudo independente, curso, 
programa, e outros ministrados. Deve ser feito sob a 
coordenação de um orientador.
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Na Escola Técnica, o Trabalho de Conclusão de Curso é ela-
borado ao longo do curso, pelo desenvolvimento das disciplinas 
de Pesquisa Científica. No total, são 40h/aula, distribuídas em 
três semestres, em que o aluno constrói a pesquisa por etapas. 
Assim, temos as disciplinas: 

• Introdução à Pesquisa Científica (IPC): Nesta fase se desen-
volve o pré-projeto de pesquisa, com a delimitação do tema, 
do problema da pesquisa, dos objetivos e da justificativa.

• Pesquisa Científica I (PCI): Já nesta fase, complementa-se 
o pré-projeto com o início da fundamentação teórica e a 
definição da metodologia a ser utilizada para a pesquisa.

• Pesquisa Científica II (IPCII): A elaboração do TCC será 
concluída com a redação final do trabalho e a apresenta-
ção para Banca avaliadora.

O trabalho exigido pela instituição segue modelo próprio e, 
sobretudo com nível de profundidade menor que o de um tra-
balho desenvolvido para o Nível Superior. Ele surge do intuito 
de aproximação entre o aluno e a pesquisa, a fim proporcionar 
visão crítica sobre informação, busca em fontes de informação 
confiáveis, uso correto da linguagem e o contato com a linguagem 
científica, fundamental para a sua atuação profissional.

Para melhor visualização das disciplinas e o que nelas são 
exploradas, seguem abaixo as matrizes curriculares atualizadas. 
Nelas são indicadas as habilidades (o FAZER, a capacidade de o 
sujeito interagir com seu objeto profissional e em seu contexto), 
as competências (o âmbito do SER, diz respeito à atitude do 
sujeito diante da realidade vivenciada) e as bases tecnológicas 
(o domínio do conhecimento que o sujeito precisa entender e 
utilizar são as bases conceituais, os saberes, as informações, os 
recursos, etc.) (CATAPAN, 2010):
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Figura 1: Matriz Curricular IPC

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Componente Curricular: INTRODUÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA (IPC)
Horas: 10
MÓDULO BÁSICO

Competências Habilidades Bases Tecnológicas

• Conhecimento da 
Natureza da Ciência 
e do Espírito 
Científico.

• Conhecimento dos 
princípios éticos da 
pesquisa científica.

• Compreensão das 
fases de elaboração 
da pesquisa 
científica.

• Identificar os 
princípios da 
Ciência Moderna 
e a metodologia 
científica.

• Diferenciar Ciência 
e senso Comum.

• Distinguir os tipos 
de pesquisa.

• Distinguir literatura 
científica e 
literatura informal.

• Redigir um 
memorial.

• Conhecer sites de 
busca científica

• Desenvolvimento 
histórico do 
pensamento científico.

• Diferenças entre 
Ciência e Censo 
Comum.

• Tipos de pesquisa. 
Leitura de artigos 
científicos.

• Fases de elaboração 
da pesquisa.

• Reconhecimento e 
leitura de artigos 
científicos. Construção 
de portfólio da 
pesquisa.

• Leitura de artigos 
científicos. 

Fonte: Projeto pedagógico, 2018.



ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 355 ...

Figura 2: Matriz Curricular PC I

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Componente Curricular: PESQUISA CIENTÍFICA I (PCI)
Horas: 10
MÓDULO 1

Competências Habilidades Bases Tecnológicas

• Conhecimento da 
Natureza da Ciência e 
do Espírito Científico.

• Conhecimento dos 
princípios éticos da 
pesquisa científica.

• Elaboração de 
projetos de Pesquisa 
na área da saúde: 
tema, problemática, 
problema, objetivo 
geral, objetivos 
específicos e 
introdução.

• Conhecimento 
de metodologias 
para produção e 
interpretação de 
informações sobre 
o problema de 
pesquisa.

• Elaborar o problema 
de pesquisa.

• Diferenciar citação 
direta e indireta.

• Redigir um projeto de 
pesquisa.

• Diferenciar as fases 
de elaboração da 
pesquisa científica.

• Reconhecimento 
das etapas de 
desenvolvimento 
do método 
científico.

• Reconhecimento e 
leitura de artigos 
científicos.

• Modelos e 
tecnologias 
disponíveis para 
elaboração do 
projeto.

• Reconhecimento 
das fases de 
elaboração da 
pesquisa.

Fonte: Projeto pedagógico, 2018.
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Figura 3: Matriz Curricular PC II

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Componente Curricular: PESQUISA CIENTÍFICA II (PCII)
Horas: 20
MÓDULO 2

Competências Habilidades Bases Tecnológicas

• Elaboração do 
trabalho de conclusão 
de curso (TCC).

• Conhecimento dos 
princípios éticos da 
pesquisa científica.

• Conhecimento 
de metodologias 
para produção e 
interpretação de 
informações sobre 
o problema de 
pesquisa.

• Socialização dos 
saberes desenvolvidos 
ao longo da pesquisa.

• Interpretar 
os resultados 
produzidos na 
pesquisa.

• Redigir, de acordo 
com as normas da 
ABNT, o TCC.

• Demonstrar 
por meio de 
defesa pública as 
aprendizagens 
desenvolvidas ao 
longo da pesquisa.

• Reconhecimento e 
leitura de artigos 
científicos.

• Utilização de 
metodologias 
para resolução 
do problema de 
pesquisa.

• Domínio de 
tecnologias para 
elaboração da 
apresentação do 
TCC.

• Utilização dos 
princípios éticos da 
pesquisa científica 
na produção do TCC.

Fonte: Projeto pedagógico, 2018.

É interessante apontar que os componentes curriculares aci-
ma tratados coincidem em alguns momentos com os objetivos 
do letramento informacional para a Educação Básica propostos 
por Gasque (2012, p.91), tais como: propiciar iniciação básica à 
filosofia da ciência, introduzir o conceito de pesquisa e a impor-
tância do planejamento e método para resolução dos problemas; 
conhecer as principais normas da ABNT de apresentação de 
trabalhos; compreender o conceito de autoria e plágio; buscar 
informações na internet, entre outros.
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4.5 A BIBLIOTECA DA ESCOLA TÉCNICA

Consoante à elaboração do TCC, a biblioteca da escola desen-
volve um projeto em parceria com os professores das disciplinas 
de Pesquisa Científica para promover habilidades para a pesquisa. 
O projeto consiste em apresentar aos alunos métodos de busca de 
informação, tipos e suportes de informação, fontes de informações 
confiáveis, tipos de plágio e as principais normas da ABNT para 
elaboração de trabalhos científicos. Estes elementos podem ser 
considerados a dimensão técnica do letramento informacional.

No decorrer do semestre a biblioteca também oferece ser-
viço de orientação personalizada (Serviço de Referência), em 
que o aluno pode marcar um horário com a bibliotecária e assim 
realizar pesquisas, tirar dúvidas sobre formatação e normas de 
apresentação.

O objetivo da biblioteca é ajudar na melhoria da qualidade 
dos trabalhos para, posteriormente, criar um repositório institu-
cional, assim como despertar no aluno as competências necessá-
rias à busca e utilização adequada da informação.

4.6 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO CONFORME PADRÕES DE 
COMPETÊNCIA DE LETRAMENTO INFORMACIONAL PARA O 
ENSINO SUPERIOR

O desenvolvimento deste trabalho mostra que o cerne da 
pesquisa dialoga com o Letramento Informacional, por isso per-
guntamos aos alunos se eles conheciam o conceito do LI e, ape-
nas, 13 alunos responderam que sim, indicando que esse ainda é 
um obstáculo que muitos alunos enfrentam para saber lidar com 
as informações. Embora este seja um conceito bastante trabalha-
do entre os profissionais da informação, nota-se que é preciso 
reforçar seu alcance para as diversas áreas do conhecimento.
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Para o Padrão 1 (Determinar a natureza e extensão da neces-
sidade de informação), observamos que a busca pela informação 
reflete o atual cenário de utilização de TICs, sendo a Internet a 
principal fonte de pesquisa. Do total de alunos, apenas 4 respon-
deram que utilizam os livros como principal fonte de busca, com 
isso artigos científicos e sítios da internet lideraram as respostas.

Sobre a natureza da fonte de informação, todos os alunos 
consideram importante saber se uma fonte é confiável ou não, po-
rém quando perguntamos sobre as bases de dados utilizadas, um 
número considerável afirmou recorrer a sítios, como Wikipédia e 
Google para buscar informação. Mas por outo lado, podemos ver a 
que eles demonstram conhecer bases confiáveis e já as utilizam no 
dia-a-dia da pesquisa bibliográfica, mesmo que em número razoá-
vel. As bases citadas incluem: Google Acadêmico e Scielo.

O Padrão 2 (Acessar as informações efetiva e eficientemente) 
mostra que poucos alunos compreendem as funcionalidades dos 
operadores booleanos, e apenas 10 alunos responderam cons-
truir estratégias de busca, o que pode se tornar em fator nega-
tivo por não proporcionar maiores possibilidades de busca para 
recuperação de informações desejáveis. É preciso que os alunos 
conheçam essas estratégias para poder aplica-las, por isso faz-se 
necessária a ampliação de ações da biblioteca na comunidade 
escolar estudada para que os alunos consigam realizar pesquisas 
com mais efetividade.

No Padrão 3 (Avaliar criticamente a informação e suas fontes 
e incorporar a informação selecionada em sua base de conhe-
cimento e sistema de valores) 17 alunos afirmaram sintetizar as 
ideias principais dos textos para construir novos conceitos e 14 
afirmaram validar a compreensão e interpretação da informação 
por meio de conversas, escrita, entre outros. Podemos notar que 
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quanto à incorporação da informação, os alunos em sua maioria 
estão conseguindo compreender o assunto buscado.

A respeito do Padrão 4 (Usar, individualmente ou em grupo, 
a informação efetivamente para acompanhar objetivos específi-
cos), notamos que os mesmos alunos que disseram compreender 
o assunto buscado, sabem aplicar esse novo conhecimento ad-
quirido com a pesquisa para planejamento e criação de produtos 
ou resultados em seu trabalho. O mesmo acontece com os alunos 
que responderam não validar a informação no padrão anterior, 
demonstrando coerência entre não saber compreender e não 
saber aplicar as informações buscadas.

Quanto ao Padrão 5 (Compreender os aspectos econômico, 
legal e social das questões relacionadas ao acesso e uso da infor-
mação e usar a informação de forma ética e legal) perguntamos 
se os alunos seguiam leis, políticas institucionais e normas rela-
cionadas ao acesso e uso dos recursos informacionais e 14 alunos 
responderam que sim. Perguntamos também sobre a utilização 
de normas da ABNT e sobre o plágio, 15 alunos responderam 
utilizar as normas da ABNT e 16 alunos responderam ter ciência 
de que plágio é crime, porém quanto ao plágio apenas 12 alunos 
afirmaram conhecer os tipos de plágio existentes.

Por fim, pedimos para que os alunos listassem as principais 
dificuldades informacionais encontradas para a realização do TCC 
e ao analisar as respostas visualizamos uma maioria que enfrenta 
dificuldades com as normas da ABNT, com a busca por artigos 
científicos, com a própria redação do trabalho e principalmente 
com o uso da informática.

Como sabemos, as tecnologias de informação e comunicação 
estão presentes no contexto do letramento informacional e deve 
ser inserida na formação do individuo para ser informacionalmen-
te letrado, por isso esse é um aspecto que precisa de atenção. 
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A fase de busca também deve receber devida atenção, pois 
a partir dos resultados obtidos que o aluno desenvolverá seu tra-
balho podendo assim ser considerada um “divisor de águas” na 
elaboração de sua pesquisa.

5 CONCLUSÕES 

Este artigo buscou compreender o processo de pesquisa para 
o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso dos alu-
nos de uma instituição pública de Ensino Técnico localizada em 
Planaltina-DF, especificamente no curso de Segurança do Traba-
lho. Para isso foi necessário contemplar a realidade informacional 
em que esses alunos estão inseridos e entender como a Escola 
Técnica lida com o processo de elaboração do TCC.

Com os dados obtidos foi possível delinear o perfil dos estu-
dantes, bem como detectar as lacunas relacionadas à pesquisa 
que interferem diretamente na busca e utilização eficaz da infor-
mação por alunos do Ensino Técnico. 

A pesquisa indica que os alunos, em sua maioria, encontram 
dificuldades não só para buscar a informação confiável e lidar 
com a linguagem científica, mas também para usar tecnologias. 
Observar estes alunos possibilitou identificar que muitos estive-
ram distante das salas de aula e que quanto mais tempo o aluno 
fica sem estudar, mais difícil é a sua reinserção na atual socie-
dade da informação, principalmente quando precisam lidar com 
as novas TICs.

Percebe-se que a Escola Técnica busca trabalhar o TCC gra-
dualmente, a fim de estimular o amadurecimento da pesquisa 
e a ampliar a interdisciplinaridade. A cada semestre são feitos 
ajustamentos para melhor alinhar o público escolar à pesquisa 
científica e ressaltamos aqui o novo papel assumido pela biblio-
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teca da escola em parceria com os professores para desenvolver 
nos alunos competências informacionais necessárias ao desen-
volvimento da pesquisa. 

Cabe ressaltar a visão ampla que a Escola tem sobre o TCC, 
que rompe com a função simplória de finalização de curso e com 
o estereótipo de dificuldade atribuída ao trabalho final. O que se 
almeja é a formação de um profissional completo, capaz de apli-
car os conhecimentos adquiridos com a elaboração da pesquisa 
científica no seu dia-a-dia e no seu ambiente de trabalho.

Targino em 1991 (p.15) já trazia a concepção da informação 
como bem comum, “que pode e deve atuar como fator de integra-
ção, democratização, igualdade, cidadania, libertação, dignidade 
pessoal”. Embora seja feita no século passado, a afirmação da 
autora dialoga com o pressuposto da sociedade contemporânea, 
que foi alicerçada sobre a informação e as tecnologias, porém 
cabe aqui uma reflexão: será que estamos sabendo utilizar a in-
formação para que alcancemos esses objetivos citados?

Ao longo desta pesquisa procuramos construir a concepção 
de que o simples acesso à informação não nos transforma por si 
só em indivíduos libertos, entre outros predicados. Daí a neces-
sidade de sermos competentes e letrados em informação, para 
utilizamos a informação a nosso favor, de maneira efetiva para 
o alcance do conhecimento e para o desenvolvimento do nosso 
senso crítico. Nesse sentido, infere-se que o desenvolvimento 
de habilidades informacionais terá grande influência no desem-
penho do estudante.

Dado o exposto, podemos concluir que as principais dificul-
dades encontradas pelos alunos estão interligadas ao Letramento 
Informacional e também ao Letramento Digital. O LI deveria ser 
inserido desde as séries iniciais se mostra latente quando o aluno 
lida com a pesquisa científica e precisa manipular esse “mundo” 
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de informações que dispomos atualmente. Destaca-se nesse con-
texto o papel fundamental da biblioteca escolar na formação de 
indivíduos letrados e de apoio pedagógico a comunidade a que 
está inserida, o letramento encontrará nas praticas educacionais 
fomento para alcançar seus objetivos.
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RESUMO

Este trabalho é resultado de uma pesquisa sobre a forma-
ção leitora dos estudantes do 8º período do curso de Direito do 
Centro Universitário Uni – Anhanguera que teve como objetivo 
tecer uma relação entre os livros mais procurados pelos estudan-
tes daquele período e os indicados no ementário do Curso. Para 
tanto foi realizado uma revisão de literatura voltada aos temas: 
Letramento informacional, Hábito de leitura, A formação do leitor 
no Ensino Universitário e História do Centro Universitário Uni – 
Anhanguera. Foram utilizados métodos de pesquisa documental. 
Os dados foram obtidos por relatórios junto à biblioteca os quais 
indicam que há uma discrepância entre os livros mais procurados 
por alunos do 8º período do Curso de Direito e os livros indicados 
no ementário do Curso.
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ABSTRACT

This work is the result of a research about reading formation 
of the students of the 8th period of the Uni - Anhanguera Univer-
sity Center Law course, whose purpose was to establish a relation 
between the most sought books by the students of that semester 
and those indicated in the course. For that, a review of the lite-
rature was carried out: Information Literacy, Reading habit, The 
reader ‘s formation in the University Teaching and History of Uni 
- Anhanguera University Center. Documentary research methods 
were used. The data were obtained by reports whose came from 
the library, which indicate that there is a discrepancy between the 
books most sought after by students of the 8th period of the Law 
Course and the books indicated in the course syllabus.

Keywords: Information Literacy - Reading Habits - Library - 
Higher Education.

1 INTRODUÇÃO

A leitura é um meio importante para abrir caminhos para o 
conhecimento e para a interação. Sendo ela um processo cogniti-
vo, colabora para o desenvolvimento psíquico e humano do leitor. 
A Universidade é um local institucionalizado socialmente como 
guardião do conhecimento gerado historicamente e como local 
propício para a elaboração de novos conhecimentos. Quando 
uma pessoa entra na faculdade, tudo é novo! Porém, percebe-
mos estudantes com dificuldade em compreender o que se passa 
com eles mesmos e com o mundo que está se abrindo ao redor 
deles. Contudo, muitos se destacam e conseguem “utilizar” do 
tempo que passam no ambiente acadêmico para adquirir e gerar 
novos conhecimentos e tornarem-se excelentes profissionais. As-
sim, na Universidade, a biblioteca assume um papel importante 
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na vida dos alunos pois ela é em si um local onde são guardados 
todos os conhecimentos e informação do mundo. De acordo com 
Schweitzer “a principal função de uma biblioteca universitária é 
fornecer informação e oferecer suporte às atividades de ensino, 
pesquisa e extensão” (2007, p. 82).

Inseridos nesse universo acadêmico, este artigo é resultado 
da pesquisa que realizamos com o objetivo de estudar os possí-
veis interesses em leituras dos alunos do 8º período do curso de 
Direito do Centro Universitário Uni-Anhanguera e a contribuição 
dessas leituras para a formação destes acadêmicos. Para isso, 
analisamos a relação do ementário presente nos planos de ensi-
no com as obras jurídicas e demais livros que os estudantes mais 
buscam na biblioteca.

Partimos da hipótese que há uma divergência entre o in-
teresse em leitura acadêmica de estudantes universitários e as 
indicações de leitura realizadas nos ementários das disciplinas do 
8º período do curso de Direito. Essa divergência foi confirmada 
pelos dados obtidos na pesquisa. Esse trabalho se mostrou im-
portante, pois, pode contribuir para a reflexão e novas tomadas 
de decisões sobre o acervo da biblioteca a partir da compreensão 
dos interesses de seus alunos em relação à leitura e, sobre a re-
lação entre as referências bibliográficas dos planos de ensino e a 
procura dessas obras na biblioteca.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para compor o referencial teórico desta pesquisa, buscamos 
conceituar os tópicos centrais da mesma: Letramento informacio-
nal, Hábito de leitura e Formação do leitor no ensino universitário. 
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2.1 LETRAMENTO INFORMACIONAL

Vivemos em uma sociedade tecnológica em que a preocupa-
ção com a leitura dentro do espaço escolar está cada vez maior, 
pois, uma boa parcela do alunado não apresenta o prazer de 
ler e de estudar. A relação entre leitura, estudo e mundo virtual 
precisa ainda ser estudada e discutida para entendermos mais 
a influência do virtual sobre a aprendizagem e desenvolvimento 
de nossas crianças e jovens dentro das escolas. Acreditamos que 
o letramento informacional seja importante para o ambiente 
educacional por sua contribuição para o aprendizado dos alunos. 
Acreditamos que problemas/deficiências no letramento podem 
gerar dificuldades na transição das informações na sociedade.

O termo “Information literacy” surgiu na década de 70, mais 
precisamente em 1974, pelo bibliotecário norte-americano Paul 
Zurkowski. O letramento informacional é “um processo de apren-
dizagem, compreendido como ação contínua e prolongada, que 
ocorre ao longo da vida” (GASQUE, 2010, p. 89).

Segundo Campello, “O letramento informacional é visto como 
um processo de busca e uso da informação, no qual os sujeitos 
acessam diversas fontes disponíveis, avalia e usa a informação de 
modo a atender suas necessidades informacionais” (2003, p.1-10). 
Ela se torna uma fonte de comunicação e a procura por informa-
ções é suscitada pela necessidade do indivíduo em absorver aquilo 
que possa contribuir ao seu próprio aprendizado e conhecimento.

Hoje podemos perceber o quanto a informação está mais 
acessível e chega com maior rapidez às pessoas, e como a tec-
nologia contribui em atender a necessidade do ser humano em 
relação ao conhecimento e à comunicação. Por isso vemos a con-
tribuição destas inovações para a sociedade, as pessoas estão se 
tornando cada vez mais letradas e desenvolvendo a capacidade 



... 368 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

de buscar e usar a informação em qualquer lugar; e a internet é 
um dos mecanismos que auxilia nesse processo.

2.2 HÁBITO DE LEITURA

A palavra leitura deriva do Latim “lectura”, originalmente com 
o significado de “eleição, escolha, leitura”. A leitura é um processo 
cognitivo no qual a criatividade e a imaginação contribuem para 
o desenvolvimento humano e social do indivíduo leitor, além de 
possibilitar a interação desse indivíduo consigo mesmo e com 
outras pessoas. A relação leitor – texto – autor já nos permite 
vislumbrar um pouco desse processo interacional.

Dentro do universo da temática leitura, entendemos que o 
hábito de ler pode ser produzido, induzido, tanto pela educação 
familiar quanto pela escolar. Pesquisas apontam que a família 
exerce um papel de influência na construção do leitor; “o contex-
to familiar é de grande importância. Quando uma criança cresce 
no meio de livros e vê, à sua volta, adultos lendo e despertando 
nela o hábito de ler”. (NASCIMENTO; BARBOSA, 2006, p. 01). Uma 
pessoa que sabe entender a importância da leitura e a pratica em 
seu cotidiano tem maiores possibilidades de conseguir se expres-
sar bem diante de quaisquer debates, criticar e opinar em diver-
sas ocasiões; ler não é somente pegar uns livros e devorar em 
um instante; ler é saber compreender o que o autor quer dizer, e 
interagir nos fatos das histórias narradas, descritas, dissertadas.

Assim, a leitura não é só um passatempo ou simplesmente uma 
obrigação, a leitura também é um caminho onde “o aluno adquire 
conhecimento e desenvolve o senso crítico, tornando-se capaz de 
enxergar a realidade de forma mais ampla, não permitindo que a 
leitura de mundo fique tão restrita” (ALVARENGA, 2015, p. 01). Por 
isso que ler não é somente decorar páginas de livros, ler é adquirir 
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mais conhecimento para ser capaz de expressar suas opiniões na 
sociedade. Segundo Silva “A leitura exerce o papel fundamental 
para formação do cidadão” (2010, p. 32), e a cidadania implica ter 
coragem de mudar pensamentos ou de resistir às mudanças.

2.3 A FORMAÇÃO DO LEITOR NO ENSINO UNIVERSITÁRIO

A escola tem um papel preponderante para a formação do 
leitor, ou seja, para que o cidadão saiba compreender melhor o 
mundo, ele precisa ter em mente que “A leitura é uma das habi-
lidades mais importantes e fundamentais que podem ser desen-
volvidas pelo ser humano” (BARROS, p. 01).

A leitura deveria ser algo prazeroso, principalmente para alu-
nos universitários que sempre estão mergulhados no universo in-
telectual. Em uma universidade o nível de leitura é exigente, pois, 
dela depende a capacidade de compreensão e de absorção das 
diversas informações necessárias à formação desses estudantes. 
Assim, a “importância da leitura pode ser considerada como um 
manual para principiantes” (FERREIRA, 2009, p. 23). E, além disso, 
a leitura enfatiza outras áreas do conhecimento, e pode abrir as 
portas para a realidade do mundo. No contexto desse estudo, ob-
servamos que a universidade tem um poder de influência social 
e, por isso, professores e alunos, envolvidos neste ambiente inte-
lectual, sentem com maior força, a exigência da formação leitora.

Contudo, uma boa parcela do alunado que entra na faculdade 
apresenta dificuldades em relação à leitura e, consequentemente, 
em relação à escrita. O nível dessas dificuldades é decorrente da 
má qualidade da formação no ensino básico, principalmente, no 
ensino fundamental. Muitos estudantes universitários, pois, car-
regam essas deficiências formativas ao longo de suas vidas. Para 
que essas dificuldades sejam sanadas, ou ao menos, amenizadas, 
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é importante que o aluno tente resolvê-las. Muito dependerá de 
sua consciência e dedicação.

Contudo, nesse momento formativo, não adianta somente 
buscar os “culpados” por tal situação. São muitos os responsá-
veis pelas dificuldades no processo de ensino e aprendizagem 
ao longo da formação acadêmica, inclusive, políticas públicas, 
desvios de verbas, problemas sociais, entre outras. Segundo Fer-
reira “Se a dificuldade existe, não adianta reclamar, ou atribuir 
a culpa aos professores do Ensino Básico, esperar que a dificul-
dade desapareça como num passe de mágica, ou ignorar o fato 
e prosseguir com a aula acreditando que se está ensinando e o 
aluno aprendendo” (2009, p. 24).

Percebe-se a influência da boa ou má formação acadêmica 
na sociedade quando se dá o ingresso de jovens no mercado de 
trabalho. Por isso consideramos que “a leitura é essencial para 
o aprendizado do aluno, e, consequentemente, tem implicações 
na sua formação acadêmica e no seu desempenho como futuro 
profissional” (SANTOS, 2015, p. 78).

2.4 HISTÓRIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNI – ANHANGUERA 

As informações seguintes são baseadas no site/revista do cen-
tro acadêmico Uni-Anhanguera, o objetivo é mostrar um pouco so-
bre a história do centro acadêmico e a história do curso de Direito.

O Centro Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA origi-
nou-se da Faculdade Anhanguera. É uma Instituição de ensino 
superior privada, fundada em 1973 e regularizada pelo Decreto 
nº 71.832/73, de 09/02/1973. Em 11 de março de 2004 o Centro 
Universitário de Goiás – Uni-ANHANGUERA teve sua aprovação 
pelo MEC. É uma instituição privada e que teve a colaboração de 
sete mantenedores. É considerado um centro de ensino de boa 
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qualidade, pois, muitos alunos que de lá saíram, voltaram a estu-
dar ou indicaram-no a outras pessoas. Além disso, o Uni-ANHAN-
GUERA conta com expressivo número de docentes, doutores e 
mestres, que atuam nos cursos de graduação e pós-graduação. 
Este centro universitário oferta aos estudantes cerca de 22 cursos 
autorizados/reconhecidos pelo MEC e, também, possui Pós-Gra-
duação com 21 cursos em Lato Sensu.

O curso de Direito no Centro Universitário Uni-Anhanguera 
iniciou suas atividades no ano de 1972/1974, com suas instalações 
cedidas pelo Colégio Santa Clara com sede no Bairro Campinas. 
Em 1976, já com sede própria, formou sua primeira turma em 
bacharelado. O curso de Direito é um dos mais requisitados no 
vestibular e chama atenção de diversas pessoas para a instituição, 
pois, é um curso de grande valor e que tem como missão formar 
profissionais éticos e capazes de desenvolver ações comprometi-
das com os ideais e valores da sociedade. Hoje o curso de Direito 
totaliza 1.331 alunos matriculados.

Partindo de uma formação baseada no ensino e na extensão, 
o curso de Direito da Uni-Anhanguera forma profissionais aptos a 
serem bons advogados em diversas áreas de atuação, pois, essa 
profissão tem amplos setores de empregabilidade. Essa insti-
tuição esforça-se em formar profissionais de qualidades para o 
mercado de trabalho. Em 2014, foi realizada a avaliação do MEC e 
o curso de Direito obteve se a nota 4.

Esse centro de ensino conta com diversas salas de estudos, 
laboratórios, praça de alimentação, entre outros, e um dos de-
partamentos mais visitados na instituição é a biblioteca. Todo 
mês a biblioteca faz levantamento de quantos alunos e de quais 
cursos mais visitam e locam as obras do acervo. O curso de Direi-
to lidera a frequência na utilização da biblioteca, na locação de 
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livros, no estudo, na pesquisa Web, e também, na utilização das 
salas de estudo em grupo. Atualmente a biblioteca atende toda 
a comunidade interna e externa, tem um acervo com diversas 
áreas do conhecimento, com mais de 28.233 títulos e 55.081 
exemplares disponíveis para os acadêmicos matriculados, sendo 
que os livros de Direito têm aproximadamente 25. 666, disponí-
veis para os discentes. A biblioteca disponibiliza serviços como: 
atendimento ao usuário, visita orientada, consultas ao acervo, 
empréstimo para consulta local e domiciliar, guarda volumes, ca-
talogação na fonte, Biblioteca Virtual, normalização bibliográfica, 
salas de estudos em grupo e individual e uma sala de pesquisa 
na web. A biblioteca possui uma área física com 1.041.42 m², 
localizada no primeiro e segundo andar da instituição, o acevo 
da biblioteca é aberto sendo que os livros são catalogados no 
sistema de Gestão Bibliotecária RM e todo acervo são sinalizados 
para os alunos procurarem os livros nas estantes.

Além disso, a biblioteca disponibiliza periódicos de diversas 
áreas do conhecimento e conta com apreçável número de 14.861 
exemplares/títulos 14.843 disponíveis para os alunos de todos os 
cursos da instituição.

3 METODOLOGIA 

Uma pesquisa tem várias fases a serem seguidas. Um bom 
pesquisador tem que saber o que realmente pretende fazer e 
usar metodologias para se orientar nessas fases.

A escolha do método científico baseia-se no objetivo da pes-
quisa, nos dados que o pesquisador necessita adquirir para reali-
zar o seu estudo. “A elaboração ou organização dos instrumentos 
de investigação não é fácil, necessita de tempo, mas é uma etapa 
importante no planejamento da pesquisa” (LAKATOS, 1992, p. 
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164). Nesse estudo, pois, optamos pela pesquisa documental 
por entendermos que esse modelo é o que melhor respalda a 
nossa investigação.

Assim, as fontes que utilizamos para compor os dados são 
os seguintes documentos: 1. Relatórios de empréstimos de 
obras jurídicas do 8º período do curso de Direito; 2. Referências 
bibliográficas, básicas e complementares, das disciplinas do 8º 
período do curso de Direito.

Os relatórios produzidos para compor nesta pesquisa foram 
retirados através do sistema Totvs RM gestão biblioteca; foram 
também produzidos alguns relatórios extra sistema, elaborados 
pelos analistas de sistemas do Departamento de Tecnologia da 
Informação da instituição. Os ementários que foram retirados os 
dados de quantidades de livros do curso de Direito, foram produ-
zidos pelo coordenador de curso junto com a bibliotecária. 

3.1 PERÍODO DA EXECUÇÃO

A pesquisa foi realizada entre os meses de março e maio de 
2018.

3.2 POPULAÇÃO

Essa pesquisa foi desenvolvida no Centro Universitário Uni – 
Anhanguera, para conhecer os hábitos de leitura dos alunos do 8° 
período do curso de Direito.

3.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Foram realizados relatórios nos quais obtivemos dados con-
cretos das locações de obras mais utilizadas pelos acadêmicos 
de Direito.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

O Departamento de Tecnologia da Informação do Centro Uni-
versitário Uni-Anhanguera produziu relatórios que continham os 
dados de frequências de alunos na biblioteca durante o segundo 
semestre de 2017, como também, a relação de quantidades de 
empréstimos de obras de Direito a esse público no mesmo perío-
do. Assim, nos meses de agosto a dezembro de 2017, a biblioteca 
registrou a frequência de 10.973 visitas dos acadêmicos do curso 
de Direito, sendo que nessa época eram 211 alunos matriculados 
no 8º período de Direito.

No quadro 1 a seguir, observa-se os títulos mais locados no 
ano de 2017/02 pelos acadêmicos de Direito:

QUADRO 1 - QUANTIDADE DE LOCAÇÕES DE OBRAS JURÍDICAS DO 8º PERIODO 
DE DIREITO

TÍTULOS AUTORES ANO QUAT /
LOCADOS

1. Manual de direito 
das famílias

Dias, Maria Berenice 2016 63

2. Curso completo de 
direito agrário

Borges, Antonino Moura 2012 59

3. Direito do trabalho Cassar, Vólia Bonfim 2014 45

4. Direito agrário 
brasileiro

Marques, Benedito Ferreira 2012 44

5. Direito civil 
brasileiro, v. 6

Gonçalves, Carlos Roberto 2014 37

6. Direito civil 
brasileiro, v. 7

Barreirinhas, Robinson 
Sakiyama

2009 34

7. Manual de direito 
administrativo

Carvalho Filho, José dos 
Santos

2014 29

8. Curso de direito 
civil brasileiro, v. 5

Dias, Maria Berenice 2014 28

9. Novo código de 
processo civil 
comentado

Marioni, Luiz Guilherme 2016 27

Continua –›
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10. Manual de direito 
administrativo

Mazza, Alexandre 2014 26

11. Direito civil, v. 7 Venosa, Sílvio de Salvo 2014 24

12. Direito do ambiente Milaré, Édis 2015 22

13. Curso de direito do 
trabalho

Rizzardo, Arnaldo 2014 21

14. Direito tributário 
esquematizado

Alexandre, Ricardo 2011 20

15. Direito 
administrativo

Di Pietro, Maria Sylvia 
Zanella

2014 19

16. Direito penal Jesus, Damásio E. De 2014 17

17. Sinopses jurídicas, 
v. 20

Rosa, Márcio Fernando Elias 2011 14

18. Delitos do 
automóvel

Nogueira, Paulo Lúcio 1972 13

Fonte: dados da pesquisa, 2018

O quadro “Quantidade de locações de obras jurídicas do 8º 
período do curso de Direito” nos fornece as seguintes informações:

• Dentre os 18 livros, 17 foram publicados entre os anos 2011 
a 2016 e, apenas 1, em 1972. A maior parte do acervo pro-
curado pertence a obras relativamente recentes, ou seja, 
escritas e/ou publicadas nessa última década. Procurando 
outras informações, entendemos que o livro publicado em 
1972 é utilizado mais para complementar as informações 
dos alunos; esta obra na biblioteca é um livro raro.

• Esses 18 livros contemplam 11 áreas diferentes do curso 
de Direito: Direito civil (4); Direito administrativo (3); Di-
reito Agrário (2); Direito do Trabalho (2); Direito da Família 
(1); Direito do ambiente (1); Direito tributário (1); Direito 
Penal (1); Processo Civil (1); Sinopses jurídicas (1); Delitos 
do automóvel (1);
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• Os livros mais locados foram: Manual de Direito da Fa-
mília e Curso completo de Direito Agrário, com 63 e 59 
locações, respectivamente;

• Contudo, se somarmos as áreas que foram locadas com 
livros distintos, teremos outra forma de ver as temáticas 
mais lidas. As quais seriam: 1º Direito Civil, com 123 lo-
cações; 2º Direito Agrário, com 103 locações; 3º Direito 
Administrativo, 74 locações; 4º Direito do Trabalho, 66 lo-
cações e 5º Direito da Família, com 63 locações, e demais 
áreas entre 13 e 27 locações no semestre;

Muitos professores utilizam bibliografias sugeridas pela coor-
denação. Entendemos os planos de ensino como uma referência 
documental dos professores em relação ao conteúdo bibliográfico 
e conceitual que utilizam em suas disciplinas durante o semestre 
letivo. Como, por exemplo, no quadro 2, observa-se a relação de 
disciplinas, bibliografias básicas e complementares do curso de 
Direito do 8º período do Uni- Anhanguera:

 QUADRO 2 - CURSO DE DIREITO DO 8º PERIODO

DISCIPLINAS BIBLIOGRAFIAS BÁSICAS BIBLIOGRAFIAS 
COMPLEMENTARES

Direito 
Administrativo II

CARVALHO FILHO, José dos 
Santos. Manual de Direito 
Administrativo.
MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo.

GASPARINI, Diógenes.
Direito Administrativo.

JUSTEN FILHO, Marçal. 
Curso de Direito 
Administrativo.

Direito Tributário I ALEXANDRE, Ricardo. Direito 
Tributário Esquematizado.
SABBAG, Eduardo de Moraes. 
Manual de Direito Tributário

CARVALHO, Paulo de 
Barros. Curso de Direito 
Tributário.
HARADA, Kyioshi .Direito 
financeiro e tributário.

Continua –›
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Direito 
Agroambiental

SIRVINSKAS, Luís Paulo .Manual 
de Direito Ambiental.
BORGES, Antonino Moura .Curso 
Completo de Direito Agrário

ANTUNES, Paulo de Bessa. 
Direito Ambiental.
FERREIRA, Pinto .Curso de 
Direito Agrário.

Direito do 
Trabalho II

DELGADO, Maurício Godinho. 
Curso de Direito do trabalho.

BARROS, Alice Monteiro de. 
Direito do Trabalho aplicado.

BRASIL. Consolidação das 
leis do trabalho

CALVO, ADRIANA. Manual 
de direito do trabalho.

Prática Jurídica II ARAÚJO JÚNIOR, Gediel Claudino 
de. Prática no processo civil.

CAMPOI, Valdir. Manual de Prática 
Forense Civil

BORTOLAI, Edson. Manual 
de prática Forense.

NERY JÚNIOR, Nelson. 
Código de Processo Civil 
Comentado.

 T.C.C.I ANDRADE, Maria Margarida de. 
Introdução à metodologia do 
trabalho científico

SALOMON, Délcio Vieira.Como 
fazer uma monografia.

MARCONI, Marina de 
Andrade; LAKATOS, Eva 
Maria. Fundamentos de 
metodologia científica

SEVERINO, Antônio 
Joaquim. Metodologia do 
trabalho científico

Fonte: dados da pesquisa, 2018

Contudo, podemos perceber, ao analisar a tabela anterior, 
que muitos alunos não utilizam necessariamente o plano de en-
sino que os professores passam para efetuar suas pesquisas e lei-
turas. Esses acadêmicos tendem fazer suas próprias pesquisas a 
partir de outros referenciais, seja o estilo, importância de autores, 
temática, entre outros.1 Ciente de fatos como esse, a Coordena-
ção do curso de Direito sempre revisa os referenciais teóricos de 
períodos anteriores a fim de atualizar e de traçar novos planos de 
incentivo à leitura e à melhoria do acervo da biblioteca. 

1 Os motivos pelos quais os estudantes buscam outros livros que não estão presen-
tes no ementário das disciplinas do 8º semestre do curso de Direito não foram alvo 
dessa pesquisa. 
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Apesar dos esforços, muitos discentes reclamam de falta de 
exemplares e de livros; outro fato que ocorre frequentemente é 
que professores passam bibliografias de obras jurídicas que não 
estão no acervo e, em alguns casos, obras desatualizadas e com 
poucos exemplares, conforme quadro 3.

QUADRO 3 - COMPARATIVO ENTRE AS DISCIPLINAS CURSADAS E AS ÁREAS MAIS 
PROCURADAS PARA A LEITURA

Disciplinas cursadas no 8º período Áreas do Direito mais procuradas para a 
leitura

Direito Administrativo II 103 locações

Direito Tributário I 20 locações

Direito Agroambiental 103 (agrário) + 22 (ambiental)

Direito do Trabalho II 66 locações

Prática Jurídica II

TCC I

Fonte: dados da pesquisa, 2018

Por fim ao comparar a bibliografia básica/complementar na 
tabela 2 com as quantidades de obras locadas, podemos concluir 
que no plano de ensino não constam necessariamente disciplinas 
e livros com o assunto/tema escolhido pelos estudantes. Apesar 
de não ser a intenção deste estudo, inferimos que muitos alunos 
do 8º período começam a escrever o seu trabalho de conclusão de 
curso, além de estudar para as provas do ENAD e da OAB, assim, 
esses podem ser alguns dos motivos dos estudantes procurarem 
por livros que não estão no referencial do período estudado. Em 
termos gerais, percebemos que o 8º período do curso de Direito 
exige um nível maior de leitura dos seus acadêmicos. 

Na tentativa de melhorar o atendimento às necessidades 
acadêmicas, o Centro Uni-Anhanguera, no ano de 2017, contra-
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tou por um ano o serviço de uma biblioteca virtual. Muitos livros 
atualizados se encontram neste ambiente virtual. Contudo, há 
alunos que preferem os livros físicos/impressos do que os virtuais; 
a maioria dos alunos apresenta uma insatisfação ao fazer a leitura 
em ambiente virtual.

Tendo como base a leitura como um processo de descoberta 
de si mesmo e principalmente de inserção no mundo acadêmico 
e, o letramento informacional como uma vertente do processo 
leitor que faz com que o estudante seja perspicaz na busca por 
informações e conhecimentos para o seu crescimento pessoal 
e profissional, os dados captados nesse estudo indicam que a 
leitura dos alunos do 8º período do curso de Direito possibilita 
essa capacitação profissional e contribui para o desenvolvimento 
humano e social desses sujeitos. Os dados também nos permitem 
inferir que, mesmo tendo documentos orientadores, a leitura é 
livre. Os estudantes, como sujeitos de sua própria história, pro-
curam suas leituras, seus autores, adaptam as necessidades aos 
seus desejos formativos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através desta pesquisa foi possível observar que boa parte dos 
discentes reclama da falta de livros na biblioteca e muitas vezes a 
desatualização verificada nas referências bibliográficas atrapalha 
o andamento dos estudos ao longo dos anos. Além disso, muitos 
professores passam bibliografias de obras jurídicas para o aluno 
estudar que não foram adquiridas pela biblioteca e, também há 
casos em que os livros estão com as edições desatualizadas e com 
poucos exemplares.

Ao comparar a bibliografia básica/complementar na tabela 
2 com as quantidades de obras locadas podemos concluir que 
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nos planos de ensino não constam necessariamente disciplinas e 
livros que os professores sugerem nos anos letivos; e que muitos 
alunos não seguem necessariamente os planos de ensino, mas 
procuram ler autores conhecidos ou até mesmo doutrinadores2, 
os quais possuem uma linguagem mais acessível para o entendi-
mento dos textos. 

Esta pesquisa teve a importância de compreender as necessi-
dades informacionais em relação a esta busca de conhecimento/
aprendizado para a vida profissional dos acadêmicos do 8º perío-
do do curso de Direito. Pudemos compreender que a leitura é um 
caminho que ajuda os seres humanos a dar seus primeiros passos 
para o futuro e sem ela, tudo seria mais difícil. A leitura no mundo 
acadêmico é primordial para o conhecimento do conhecimento já 
produzido e para a elaboração de novos conhecimentos.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar competên-
cias informacionais que podem ser adquiridas por meio de exer-
cícios que promovam o Letramento Informacional através das 
Histórias em Quadrinhos. Para tal foi realizada uma pesquisa qua-
litativa e exploratória, envolvendo um levantamento bibliográfico 
de trabalhos produzidos por instituições biblioteconômicas. A 
partir da análise dos dados retornados, foi construído um quadro 
que correlaciona competências informacionais com atividades 
educativas. Concluímos que as Histórias em Quadrinhos podem 
ser mediadoras no processo de Letramento Informacional, po-
rém, a bibliografia nacional carece de mais incentivo e exploração. 

Palavras-chave: Letramento Informacional. Histórias em Qua-
drinhos. Aprendizagem. Pensamento Reflexivo. Letramento Visual.

3 Trabalho apresentado no GT Dimensão Estética, do II Seminário Letramento Informa-
cional: a educação para a informação, Goiânia, 18/08/2018.
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ABSTRACT

The purpose of this article is to present informational skills 
that can be acquired through exercises that promote Information 
Literacy through Comics. For this, a qualitative and exploratory 
research was carried out, involving a bibliographical survey of 
works produced by librarianship institutions. From the analysis of 
the data returned, a framework was constructed that correlates 
informational competences with educational activities. It should 
be concluded that Comic Books can be mediators in the Informa-
tion Literacy process, however, the national bibliography needs 
more incentive and exploration.

Keywords: Information Literacy. Comic books. Learning. Re-
flexing thinking. Visual Literacy.

1 INTRODUÇÃO

A metodologia de ensinar nunca é perpétua, a mesma está 
sempre em evolução, já que o próprio público – o aluno ou usuário 
– também é um indivíduo em constante metamorfose, mudando 
através das décadas sua maneira de consumir e se apropriar da 
informação. Os profissionais responsáveis pelo ensino devem, as-
sim, utilizar-se de ferramentas para facilitar esse processo, muitas 
vezes tendo que expandir seu universo e buscar na cultura do 
próprio usuário formas de criar um canal de diálogo. 

As Histórias em Quadrinhos (HQ) têm sido utilizadas com 
esse viés educacional por um tempo significante, principalmente 
na alfabetização. Testoni e Abib (2005) consideram que a facili-
dade de interação dos alunos com as HQ se dá por causa da sua 
formatação, já que é um material que “[...]é escrito de maneira 
fácil e acessível (caráter popular), com padrões linguísticos que 
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visam a catarse (queda do estresse por parte do leitor) e uma 
forte ligação com o cognitivo [...]” (Ibid., p. 1). 

Por sua vez, o Letramento Informacional pode ser compreen-
dido com uma série de competências que garante ao aluno/
usuário a possibilidade de solucionar um problema a partir do 
pensamento reflexivo e uso dos meios e ferramentas de informa-
ção que a sociedade dispõe. O termo cunhado na década de 70 
nos Estados Unidos é alvo de pesquisa no Brasil desde os anos 90, 
ainda assim, sua implementação nas instituições de ensino tem 
sido uma lenta batalha travada pelos professores e bibliotecários 
contra currículos engessados e mal preparados para o aluno digi-
tal que perpetua essa nova geração.

O Brasil ainda é um país que precisa evoluir muito em termos 
de inclusão e conhecimento digital. Durante a edição de 2018 do 
World Digital Competitiveness Ranking, lista que aponta quais 
são os países mais informatizados e detentores das melhores 
ferramentas informacionais e tecnológicas, o Brasil perdeu duas 
posições e ocupou a 57ª posição, ficando em quarto lugar quando 
comparado aos outros países da América Latina. O estudo apon-
tou que as principais fraquezas do país são: baixo investimento 
em educação, baixa qualidade de banda de conexão a internet, e 
falta de habilidades tecnológicas/digitais e tecnologia da comuni-
cação (CAPUTO, 2018). 

Percebe-se claramente que há um vão entre nossos jovens, 
estudantes, e as ferramentas tecnológicas. E apesar do Letramen-
to Informacional prever metodologias que conversem com estu-
dantes de todas as idades, carecem de técnicas que envolvam 
uma linguagem mais popular e jovem que é a das HQ. Nesse sen-
tido esse trabalho disserta a respeito dessa problemática: Quais 
competências informacionais podem ser adquiridas através de 
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atividades que usem as Histórias em Quadrinhos para promover 
o Letramento Informacional?

Apesar de haverem muitos trabalhos que tratem de práticas 
de ensino utilizando-se das Histórias em Quadrinhos, não há qual-
quer produção nacional a respeito da aquisição de competências 
informacionais por meio das HQ. Sendo assim, esse artigo se 
justifica na expansão da bibliografia nacional sobre o Letramento 
Informacional, oferecendo para profissionais de educação e infor-
mação uma metodologia de exercícios que possam ser aplicados 
com alunos do ensino básico, estimulando o pensamento reflexi-
vo através do viés lúdico e artístico das Histórias em Quadrinhos. 

O objetivo geral do trabalho é apresentar as competências in-
formacionais que podem ser adquiridas através de exercícios e ati-
vidades que usam as Histórias em Quadrinhos como ferramenta de 
promoção do Letramento Informacional. Por sua vez os objetivos 
específicos do artigo foram: realizar um levantamento bibliográfico 
em bases de instituições de pesquisa biblioteconômicas; analisar 
os trabalhos retornados baseados em pontos de relevância; cons-
truir um quadro que correlacione competências informacionais 
com atividades educativas que utilizassem HQ; e analisar o quadro 
construído apontando o que pode ser observado. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A seção aborda uma revisão literária sobre as definições e o 
histórico do termo Letramento Informacional, desde sua primeira 
citação em um documento até o presente uso nesse estudo; em 
seguida é dissertado a respeito do uso das Histórias em Quadri-
nhos como ferramenta de aprendizado em sala de aula, trazendo 
um breve histórico sobre as HQ e quando, e porquê, se deu seu 
uso por professores e bibliotecários; por fim é discutida a impor-
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tância dos bibliotecários no processo de Letramento Informacio-
nal, e o porquê ele é um profissional essencial na promoção das 
competências informacionais.

2.1 DEFINIÇÕES E HISTÓRICO DO LETRAMENTO INFORMACIONAL

O mundo em que vivemos passou por uma verdadeira revo-
lução do conhecimento e do saber; o aprendizado e o ensino são 
ferramentas básicas para que os indivíduos se tornem parte da 
sociedade. O significado de “saber” foi modificado nos últimos 
anos e, continua evoluindo cada vez mais rápido, criando e pro-
duzindo novos conhecimentos. Não basta lembrar-se e repetir 
informações, é necessário ser capaz de buscá-las e utilizá-las da 
melhor forma possível (GASQUE; TESCAROLO, 2010).

Letramento é um termo que evoluiu junto com a humanida-
de e foi cada vez mais se adequando as necessidades do conheci-
mento da sociedade. Hoje, letramento está diretamente ligado ao 
uso da tecnologia e informação (CAMPELLO, 2006). Letramento 
Informacional é uma das maneiras de se traduzir o termo Infor-
mation Literacy que se refere ao processo de buscar, localizar, 
selecionar, organizar e utilizar informações com o fim de tomar 
uma decisão e resolver uma problemática (GASQUE, 2013).

O Letramento Informacional foi criado inicialmente para se 
referir as habilidades necessárias para utilizar as bases de dados 
eletrônicos que eram comercializadas desde a década de 1960 
(CAMPELLO, 2006), desde então o conceito foi evoluindo. Foi a 
partir do relatório final do Presidential Commite on Information 
Literacy da American Library Association (ALA) em 1989, que foi 
detectado a necessidade de se desenvolver competências infor-
macionais na área da aprendizagem (CAMPELLO, 2006).
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O Letramento Informacional é um processo de aprendizado 
que deve ser contínuo e prolongado. Ele tem como finalidade 
adaptar e socializar os indivíduos na nova sociedade, e para tal é 
necessário desenvolver algumas capacidades, como: determinar 
quais são as informações necessárias para solucionar o problema 
ou suprir a necessidade, acessar as fontes de informação, avaliar 
as fontes encontradas, incorporar as novas informações com o 
conhecimento anterior do indivíduo, utilizar a informação para 
atingir seus objetivos, compreender os aspectos sociais, econô-
micos e legais da informação, utilizando-a e acessando-a de ma-
neira ética (GASQUE, 2010). 

Apesar de trabalhos demonstrarem que o uso do Letramento 
Informacional na educação escolar contribui bastante no progres-
so educacional, as correntes pedagógicas mais tradicionais ainda 
preferem apresentar o conteúdo de forma mais abstrata, fazendo 
dos alunos “memorizadores” que não compreendem onde esse 
aprendizado pode, e deve, ser utilizado na vida real (GASQUE; 
TESCAROLO, 2010).

A aprendizagem deve ser um processo de busca e uso de 
informações utilizando os recursos a sua disposição. O conheci-
mento, por sua vez, é uma construção através da interação entre 
os indivíduos (alunos) e o mundo físico “[...] por meio da estrutura 
cognitiva, em que a reflexão se constitui como elemento crucial” 
(GASQUE, 2010, p. 89).

Para garantir essa metodologia é essencial que os professores 
adequem seu material didático as necessidades desse novo tipo 
de aluno, de maneira a valorizar as experiências fora da escola, 
estimulando a criatividade e utilizando a interdisciplinaridade, o 
que significa explorar outros tipos de linguagens, como as Histó-
rias em Quadrinhos (CARUSO; CARVALHO; SILVEIRA, 2006).
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2.2 O USO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO 
FERRAMENTA DE APRENDIZADO EM SALA DE AULA

Considerando que o profissional da educação vive com a 
pressão constante de desenvolver novas práticas pedagógicas, e 
sempre estar atualizado sobre novas metodologias, percebe-se 
uma necessidade em integrar tipos diferentes de linguagens na 
sala de aula, buscando não somente uma aula mais prazerosa 
para o aluno, mas também para o professor (PALHARES, 2008). 

Os meios de comunicação atuais tratam das informações com 
uma junção de diferentes fatores como: imagens, texto e som. Os 
jovens são acostumados a consumir esse tipo de conteúdo em 
uma velocidade muito mais acelerada do que a apresentada no 
meio escolar (PALHARES, 2008). Diante desse abismo criado entre 
o docente e o aluno, introduzir uma proposta – como as Histórias 
em Quadrinhos – que é um tipo de linguagem já conhecida pelos 
usuários, visa uma diminuição dessa distância entre professor e 
estudante (TESTONI; ABIB, 2005). 

Durante a Segunda Guerra Mundial criou-se uma grande cam-
panha contra as Histórias em Quadrinhos no mundo todo. Apesar 
dessa postura já não ser mais válida, isso foi uma das causas que 
dificultaram o aceite das Histórias em Quadrinhos como forma de 
linguagem e ensino por muitos pedagogos (PALHARES, 2008). 

A relação da arte/educação se dá a partir do século XX, quan-
do é percebido que a criatividade é um ponto fundamental den-
tro dos processos didático-pedagógicos (CARUSO; CARVALHO; 
SILVEIRA, 2006). As Histórias em Quadrinhos são um veículo de 
comunicação muito poderoso que atingem muitos consumidores, 
e por sua vez podem difundir “[...] valores e questões culturais 
que não devem ser simplesmente assimilados, mas avaliados e 
criticados” (PALHARES, 2008, p. 11). Além disso, elas também são 
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um produto artístico, podendo difundir a comunicação em níveis 
estéticos e sociais (PALHARES, 2008).

Testoni e Abib (2005) acreditam que uma das vantagens do 
uso das Histórias em Quadrinhos é que os alunos as enxergam 
como uma atividade relaxante, “[...] comportamento explicado 
pelo mecanismo psicológico da catarse, ou seja, o despojamento 
das tensões cotidianas em virtude da realização de uma atividade 
lúdica” (Ibid., p. 2), além disso, os autores também enxergam o 
sucesso desse tipo de material por três diferentes fatores: a ludi-
cidade, a linguagem e o cognitivo. 

O lúdico corresponde aos elementos atrativos dos quadri-
nhos: suas cores, personagens, onomatopéias e traços. Por sua 
vez a linguagem é uma combinação de signos facilitadores, por 
exemplo, o tipo de letra normalmente utilizada é a bastão, a pri-
meira a ser introduzida nos anos iniciais do ensino fundamental 
(CORSINI, 2014). Já o cognitivo está intrinsicamente ligado as 
ações que o aluno executará durante a leitura, como análise, 
síntese, classificação e decisão. Outro elemento cognitivo extre-
mamente utilizado na leitura das Histórias em Quadrinhos é a 
imaginação e criatividade (TESTONI; ABIB, 2005). 

Apesar de todos os pontos positivos das Histórias em Quadri-
nhos, ainda assim, como qualquer recurso pedagógico, ele deve 
ser pensado, planejado, preparado e trabalhado com intenções 
bem definidas para os usuários em questão, levando-se em conta 
aspectos como faixa etária, disciplina a ser tratada e objetivos 
finais à aplicação desse tipo de metodologia (PALHARES, 2008). 
As HQ como obra (onde os títulos já são existentes) devem ser 
avaliadas antes de apresentadas a qualquer tipo de público. Por 
sua vez como método de expressão (artístico), deve ser pensado 
quais serão os benefícios trazidos ao aluno/usuário nessa execu-
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ção, estes devem ter um objetivo claro e definido como qualquer 
outro tipo de material educacional. 

Independente da maneira como são tratadas, as Histórias em 
Quadrinhos têm como elemento mais vantajoso a possibilidade 
da diversidade. Autores como Corsini (2014), por exemplo, afir-
mam que qualquer tipo de ensino e informação pode ser tratado 
através das Histórias em Quadrinhos, e quando se lida com um 
público jovem – como os alunos do ensino fundamental – essa é 
uma das melhores metodologias a serem seguidas. 

2.3 O BIBLIOTECÁRIO COMO INFOEDUCADOR 

Por ser um processo que está diretamente ligado ao apren-
dizado e a educação, o Letramento Informacional pode, muitas 
vezes, ser considerado uma prática em que os professores são 
os principais agentes, mas isso não é verdade. Para que o Letra-
mento Informacional ocorra de maneira significativa é necessária 
uma equipe multidisciplinar com professores, coordenadores, 
diretores, técnicos de ferramentas tecnológicas, e bibliotecários 
(GASQUE, 2012). 

As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) 
mudaram a educação de maneira drástica. O mundo digital é uma 
realidade, e cabe aos educadores prover informação e compe-
tências aos alunos da melhor maneira para se utilizar dessas TICs. 
Nesse cenário, os profissionais da informação – como os biblio-
tecários – passam a assumir um papel de educador participativo, 
sendo a ele desempenhada a função de educar como se busca, 
recupera e disponibiliza a informação (PERES, 2011). 

Santos e Fialho (2012) afirmam que programas de Letramen-
to Informacional estão diretamente ligados as bibliotecas escola-
res, e cabe aos professores buscar parcerias com os bibliotecários 
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para, de fato, tornar essas práticas efetivas. Pensando que a 
garantia de competências informacionais tem a ver com o uso 
de ferramentas tecnológicas na solução de problemas, podemos 
concluir a necessidade de laboratórios de pesquisa informatiza-
dos, porém, a existência de salas de informática não cumpre o 
trabalho sozinho, é necessário um mediador dessa informação: o 
bibliotecário (PERES, 2011). 

Para Gasque (2012) é necessário transformar as bibliotecas em 
Centros de Recurso de Aprendizagem (CRA) e os bibliotecários em 
infoeducadores, ou seja, profissionais capazes de auxiliar alunos e 
usuários a transformarem informação em conhecimento. Logo:

A referência à ação interventora do infoeducador su-
põe sua ação comunicativa e sua corresponsabilidade 
integradas ao currículo, ao planejamento, aos progra-
mas de formação continu ada, à mediação didática, 
à avaliação, às condições de trabalho e a todos os 
recursos de aprendizagem, entre os quais se destaca 
a bi blioteca entendida como Centro de Recursos de 
Aprendizagem. As bibliotecas possibilitam o acesso 
à informação e contribuem para a aprendizagem ao 
longo da vida, além de intervir como instrumen to de 
mediação. O uso das bibliotecas pelos aprendizes 
deve se iniciar desde a educação infantil, por isso a 
biblioteca escolar tem papel preponderante no que 
diz respeito a fomentar nos aprendi zes a curiosida-
de, a vontade de aprender, o gosto pela leitura. Para 
tanto, as bibliotecas precisam estar integradas peda-
gogicamente ao sistema educacional, em especial as 
escolares (GASQUE, 2012, p. 153). 

Faz parte das atividades do bibliotecário estimular e auxiliar 
durante o processo de pesquisa, além de ser um profissional pre-
parado para ensinar estudantes e usuários a localizarem, usarem 
e avaliarem as fontes de informação disponíveis (FIALHO, 2013). 
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O bibliotecário, assim, também se constitui como um profissional 
da educação, essencial no processo de pesquisa, do estímulo ao 
pensamento reflexivo e da promoção do Letramento Informacio-
nal. Junto ao professor ele deve elaborar estratégias, conhecer as 
potencialidades da biblioteca escolar e ainda planejar exercícios, 
metodologias e atividades que consolidem o processo de apren-
dizagem dos alunos (SANTOS; FIALHO, 2012). 

3 METODOLOGIA 

A natureza da pesquisa é básica, já que os conhecimentos 
apresentados aqui não possuem uma aplicação prática prevista. A 
abordagem foi qualitativa e exploratória, envolvendo um levanta-
mento e pesquisa bibliográfica das competências informacionais 
apontadas por instituições de ensino e pesquisa.

3.1 PERÍODO DA EXECUÇÃO

O período de execução desse trabalho compreendeu-se en-
tre o início de março de 2018 até o fim de junho de 2018, sendo:

• Março: Definição de tema, problema de pesquisa, hipóte-
se, objetivo geral e específicos (semana do dia 05 a 11); 
Elaboração de justificativa do trabalho e primeira busca 
bibliográfica para realização do referencial teórico (dias 12 
a 18); Definição da metodologia de pesquisa e construção 
do primeiro cronograma do trabalho (dias 19 a 25);

• Abril: Entrega do Quadro de Coerência corrigido para ava-
liação (dias 01 a 06); Realização da Oficina de Projetos e 
primeira orientação (dia 14); Entrega do artigo na sua pri-
meira versão dentro do template com Introdução (dias 14 
até 18 de abril); Correção dos apontamentos realizados 
pela orientadora no Quadro de Coerência e Introdução 
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(dias 15 a 21); Pesquisa bibliográfica para produção do 
capitulo “Definições e Histórico do Letramento Informa-
cional” (dias 22 a 28 de abril);

• Maio: Construção do primeiro capítulo do referencial teó-
rico e pesquisa bibliográfica para construção do segundo 
(dias 1 a 05); Construção do capítulo “O uso das histórias 
em quadrinhos como ferramenta de aprendizado em 
sala de aula” (dias 6 a 12); Levantamento bibliográfico 
(dias 13 a 19); Elaboração de metodologia (dias 20 a 26); 
Produção do capítulo “Apresentação e análise de dados” 
(dias 27 até 31).

• Junho: Elaboração da conclusão do trabalho (dias 01 a 
09); Normalização de referências, produção de resumo e 
abstract e revisão de Introdução (dias 10 a 17); Entrega 
da primeira versão para orientadora (dia 18); Recebimen-
to da versão corrigida (dia 21); Envio de nova versão ade-
quada as solicitações da orientadora (dia 26); Recebimen-
to de nova versão com observações para postagem final 
(dia 28); Postagem da versão final corrigida no ambiente 
moodle (dia 30). 

3.2 POPULAÇÃO

A população selecionada para esse artigo foi de um conjunto 
de trabalhos produzidos, financiados ou divulgados pelas institui-
ções IFLA, ALA e ACRL, utilizando-se do período temporal de 2008 
até 2018, e os descritores “information literacy”, “competency” e 
“comic book” para selecionar a amostra analisada.
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3.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROJETO

Para realizar esse trabalho foram levantadas, através de pes-
quisa em mecanismos de busca, as principais instituições bibliote-
conômicas que desenvolvem e promovem a divulgação de pesqui-
sas no âmbito do letramento e competências informacionais. Foi 
estipulado que era necessário que as mesmas tivessem produções 
com o tema de Letramento Informacional publicadas nos últimos 
10 anos – ou seja – desde o ano de 2008. Após feito esse processo, 
foram selecionadas as instituições IFLA, ALA E ACRL.

Definidas as instituições, foi desenvolvida uma busca por 
assunto dentro das bases de dados de cada uma das instituições 
através das palavras-chave “information literacy”, “competency” 
e “comic book”, sendo que os resultados não necessariamente 
precisariam conter todos os descritores juntos. Os trabalhos re-
tornados – um total de 47 – foram divididos conforme sua tipo-
logia (trabalhos apresentados em evento, pesquisas financiadas 
pelas instituições, produções advindas de comitês e reuniões 
extraordinárias).

Em seguida os abstracts de cada uma das obras foram lidos 
e analisados mediante ao seu conteúdo, selecionando os mais 
relevantes para a pesquisa baseando-se nos critérios fornecidos 
pela Tabela 1:
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Tabela 1 – Avaliação de artigos segundo pontuação de relevância. 

Assunto tratado no trabalho Pontos de Relevância

Competências do Letramento Informacional 3

Atividades educativas que envolvam histórias em quadrinhos 3

Estudos de Caso com alunos do ensino básico 2

Implementação de programas de Letramento Informacional 1

Desenvolvimento de acervos com histórias em quadrinhos 1

Fonte: Autoria Própria (2018). 

Os pontos de relevância foram atribuídos aos trabalhos 
conforme sua temática, considerando que um trabalho poderia 
abordar mais de um assunto apontado na tabela, nesse caso seus 
pontos seriam somados e o seu total seria avaliado. A partir disso, 
as produções que tiveram um total igual ou superior a 4 pontos 
de relevância foram consideradas aptas a serem utilizadas na pes-
quisa. Com o fim de atingir o objetivo principal desse trabalho, 
foi elaborado um quadro onde os autores elencaram algumas 
competências informacionais necessárias para alunos de ensino 
básico, e atividades que utilizam as Histórias em Quadrinhos 
como fator a fim de garantir essa competência aos alunos. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A partir do processo metodológico escolhido, foram sele-
cionados os trabalhos que correspondessem aos pré-requisitos, 
destes foi feita uma análise de literatura com o objetivo de criar 
dois tipos separados de informações: competências informacio-
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nais para alunos do ensino básico; atividades de promoção do 
conhecimento através das Histórias em Quadrinhos.

Quanto ao primeiro item, foi percebido que todos os tra-
balhos se referiam a uma obra publicada em 2000, e atualizada 
em 2016, pela ACRL chamada Information Literacy Competency 
Standard for Higher Education (ILCSHE). A mesma trata-se de um 
documento elaborado por profissionais multidisciplinares, em 
trabalho conjunto com a ALA, onde são apontados os padrões 
do que seriam as competências informacionais necessárias para 
um trabalho de promoção do Letramento Informacional. São um 
total de 5 padrões divididos em objetivos principais e atividades 
que podem ser exercidas a partir desses propósitos.

Quanto ao segundo grupo de informações, os exercícios se-
lecionados das produções possuíam muita semelhança entre si. 
Percebeu-se que a mesma atividade era aplicada com Histórias em 
Quadrinhos diferentes, ou até mesmo com um objetivo distinto. O 
mesmo exercício, por exemplo, poderia contemplar diferentes fins.

O que foi feito a seguir foi a construção do Quadro 1, onde fo-
ram selecionadas 10 das 21 competências informacionais aponta-
das pelo ILCSHE, correlacionando-as com exercícios e atividades 
envolvendo Histórias em Quadrinhos: 



... 398 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

Quadro 1 – Atividades com o uso de histórias em quadrinhos que garantam 
a promoção de competências informacionais.

Competência Informacional Atividade a ser executada

1
Escolher um tema de 

pesquisa e desenvolver 
uma pergunta norteadora 

Apresentar Histórias em Quadrinhos de 
diferentes gêneros para os estudantes e escolher 

uma que será estudada. A partir da leitura da 
mesma, os alunos irão criar uma pergunta de 
pesquisa baseada em algum questionamento 

gerado durante a leitura.

2
Comparar a apresentação 
da mesma informação em 

diferentes suportes

Os estudantes deverão selecionar uma História 
em Quadrinhos que tenha sido adaptada para 

outra mídia (cinema, animação, livro, etc) e 
deverá comparar as duas obras, realizando uma 
análise de como o mesmo fato foi apresentado 

de maneiras diferentes.

3 Debater a respeito de um 
determinado tema 

Criar dois grupos com os estudantes onde eles 
irão debater sobre alguma ideia apresentada 
em uma História em Quadrinhos selecionada, 

ou sobre a obra em si. Exemplo: Discutir se uma 
HQ de não-ficção pode ser utilizada como fonte 
de informação para definir geograficamente um 

local, ou historicamente um evento.

4 Ler um texto e selecionar 
suas ideias principais 

Os estudantes deverão escolher uma HQ para 
ler e descrever quais são as ideias principais da 

história

5

Identificar palavras-
chave, sinônimos e 

termos relacionados 
para encontrar uma 

determinada informação

Os estudantes deverão pensar em quais palavras 
eles usariam em um mecanismo de busca para 

conseguir encontrar determinada HQ. 

6 Realizar uma resenha de 
um texto

Os estudantes irão escolher uma História em 
Quadrinho e desenvolver um texto que fale 
a respeito do conteúdo da HQ juntamente a 

opinião do aluno a respeito da obra.

Continua –›
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7

Examinar e comparar 
informações de diferentes 

fontes a fim de verificar 
sua veracidade

Os estudantes deverão escolher uma HQ de não 
ficção e comparar os dados ali apresentados 
aos dados de outras fontes de informação. 

Por exemplo: Uma HQ que se passa em Nova 
Iorque, os alunos deverão procurar aspectos 

geográficos da cidade e verificar se os mesmos 
são retratados com fidelidade na história.

8
Implementar uma 

estratégia de busca em 
mecanismos de busca

Definidos os termos para realizar a recuperação 
de uma História em Quadrinhos (item 7), os 

estudantes deverão utilizar os mesmos em um 
mecanismo de busca e avaliar os resultados 

retornados

9 Criar uma referência 
bibliográfica 

Com o auxílio de um bibliotecário, a referência 
bibliográfica (segundo as normas ABNT) 

deverá ser apresentada ao aluno, em seguida 
os mesmos deverão criar a referência de uma 
História em Quadrinhos que eles escolheram. 

10 Avaliar e produzir resumos 
de textos

Os estudantes deverão escolher uma História 
em Quadrinhos a partir da leitura de seu 

resumo, em seguida eles deverão ler a obra 
e avaliar se o resumo de fato cumpriu seu 

objetivo. Em seguida eles deverão criar seu 
próprio resumo para o HQ. 

Fonte: ACRL; HOOVER; LADBROOK; PROBERT; TIEMENSMA; Ministry of Edu-
cation, 2016; 2012; 2011; 2008; 2009. 

Realizando uma análise após a construção do Quadro 1, po-
demos elencar alguns pontos interessantes para a pesquisa: 

• Todas as atividades envolvem a escolha de História em 
Quadrinhos. A grande vantagem disso é que os alunos 
podem tratar de um enredo que eles estejam familiariza-
dos, tenham prazer na leitura e na execução da atividade, 
que tem a ver com o mecanismo de catarse explicado por 
Testoni e Abib (2005) no referencial teórico;

• Apesar de não ser obrigatório, todas as atividades podem 
ser realizadas em grupos, que é um dos padrões estabele-
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cidos pelo ILCSHE (3.6) “O estudante letrado em informa-
ção valida compreensões e interpretações da informação 
através da discussão com outros indivíduos [...]” (ACRL, 
2016, p.12, tradução nossa);

• Somente uma das atividades cita qual profissional deve me-
diar o exercício, reforçando a necessidade de uma equipe 
multidisciplinar na promoção do Letramento Informacional;

• A maior parte das atividades consistem mais em exercitar 
o pensamento reflexivo do que se utilizar de ferramentas 
informacionais (apesar desse ser também um padrão ci-
tado pelo ILCSHE, 3.3.C);

• Algumas das atividades podem acolher mais de uma com-
petência, por exemplo: Para realização da atividade 3 os 
estudantes terão que fazer uma pesquisa a respeito da 
HQ e do tema escolhido para o debate, essa pesquisa irá 
carecer do uso de base de informações, e saber usar as 
mesmas também é uma competência (ILCSHE 2.5). 

5 CONCLUSÕES 

O Letramento Informacional é um processo no qual profis-
sionais de educação e informação garantem aos seus alunos/
usuários as competências necessárias para lidar com os altos flu-
xos informacionais da sociedade, principalmente no meio digital, 
a fim de esclarecer dúvidas e resolver um problema. O termo, 
que surgiu nos Estados Unidos, vem sido alvo de pesquisas em 
todo o mundo, incluindo o Brasil, em que foi primeiramente cita-
do na década de 90. 

O trabalho em questão tinha como principal objetivo apre-
sentar exercícios e atividades que possam promover o Letramento 
Informacional através das Histórias em Quadrinhos, por meio de 
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aquisição de competências informacionais. Para cumprir o que foi 
proposto, promoveu-se uma pesquisa qualitativa e exploratória, 
realizando um levantamento bibliográfico de trabalhos em ins-
tituições de pesquisa biblioteconômicas. A partir dos resultados 
retornados, foi feita uma seleção do material com base nos as-
suntos tratados em cada título, atribuindo aos mesmos pontos de 
relevância, e posteriormente separando aqueles que obtiveram 
maior pontuação para serem lidos na íntegra e usados como base 
na construção do Quadro 1. 

Durante a análise dos artigos pode-se perceber que todos 
se referiam ao mesmo instrumento para listar as competências 
informacionais, um documento chamado Information Literacy 
competency standards for higher education, um guia que cate-
goriza as competências informacionais em padrões a fim de pro-
mover o Letramento Informacional com alunos do ensino básico. 

Já durante a análise do quadro, pode-se notar que muitos 
pontos levantados estavam de acordo com o que foi afirmado no 
referencial teórico. Apesar do capitulo 2.2 “O uso das histórias em 
quadrinhos como ferramenta de aprendizado em sala de aula” não 
se referir em nenhum momento a aquisição de competências infor-
macionais, algumas das vantagens do uso das HQ como ferramenta 
mediadora podem ser igualmente vistas na sugestão dos exercícios. 

Mesmo conseguindo cumprir os objetivos estabelecidos pre-
viamente, percebe-se que, apesar do tema Letramento Informa-
cional já ser alvo de muitos trabalhos, a necessidade de recorrer a 
artigos internacionais demonstra que o assunto ainda precisa ser 
mais explorado e divulgado nos meios nacionais de pesquisa dos 
profissionais de educação e informação. É necessário assumirmos 
o compromisso com nossos alunos e usuários, garantindo a eles 
um ambiente propício para o pensamento reflexivo e a pesquisa, 
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incentivando o uso de ferramentas informacionais e a inclusão 
dessa nova geração na sociedade da informação em que vivemos, 
elevando assim nossos índices de qualidade na educação. 
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RESUMO

O objetivo geral deste trabalho é investigar como o Letramen-
to Informacional é abordado dentro do currículo escolar do muni-
cípio de Valparaíso de Goiás. Partindo da discussão proposta por 
Gasque (2012) que define LI, e Malta (2013) que contribui para o 
debate acerca das teorias do currículo. Foi realizada uma pesqui-
sa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e de forma 
descritiva, destacando as principais habilidades e competências 
previstas naquele currículo que são relacionadas ao LI. Concluiu-
-se que o currículo municipal é baseado na corrente crítica e o LI 
é abordado pelo currículo de forma superficial.

Palavras-chave: Letramento Informacional. Currículo escolar. 
Valparaíso de Goiás.

4 Trabalho apresentado no GT Dimensão Política-Pedagógica, do II Seminário Letramen-
to Informacional: a educação para a informação, Goiânia, 18 de agosto de 2018.
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ABSTRACT

The general objective of this work is to investigate how the 
Information Literacy is approached within the school curriculum 
of the city of Valparaiso de Goias. Starting from the discussion 
proposed by Gasque (2012) that defines IL, and Malta (2013) 
that contributes to the debate about of curriculum theories. A 
research of an applied nature was carried out, with qualitative 
and descriptive approach, highlighting the main skills and com-
petences foreseen in that curriculum that are related to IL. It was 
concluded that the municipal curriculum is based on the critical 
chain and the IL is approached by it superficial.

Keywords: Information Literacy. Scholar curriculum. Valparai-
so de Goias.

1 INTRODUÇÃO

Para seu bom funcionamento, a escola depende de uma 
organização eficiente e eficaz que atenda as necessidades e a rea-
lidade da comunidade escolar. Uma das ferramentas que mate-
rializa esta organização é o currículo escolar, um documento que 
contempla, dentre outras características, as atividades que serão 
realizadas ao logo de todo ano letivo.

O currículo não pode ser objeto de uma ação unilateral. A 
participação de todos os atores envolvidos no contexto escolar 
é fundamental para que os objetivos propostos sejam atingidos: 
direção, coordenação, docentes, discentes e pais, cada um com 
suas experiências e expectativas, contribuem para a organização 
de um currículo devidamente adaptado para atender a comuni-
dade escolar.

Entendendo o currículo enquanto um compilado de expe-
riências a serem implementadas no processo de aprendizagem 
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no âmbito das instituições escolares, ele é tanto o ponto de par-
tida do planejamento da ação educacional como o ponto de che-
gada. Ponto de partida porque norteia todo o processo e ponto 
de chegada, pois prevê as ferramentas e métodos de avaliação da 
aprendizagem. Assim, no currículo escolar as diretrizes e bases 
estão sistematicamente organizadas e refletem os interesses e 
desafios propostos para a comunidade acadêmica.

Além do processo democrático de construção, no qual está 
alicerçado o currículo escolar atualmente, é necessário atentar 
para a importância da organização dos conteúdos que serão 
ministrados em sala de aula. Estes conteúdos tem a finalidade 
de desenvolver o conhecimento, habilidades e competências de 
maneira a formar uma sociedade mais justa e igualitária.

Na contemporaneidade, a relação do indivíduo com a infor-
mação é determinante para sua inserção social. Neste momento 
onde se produzem dados, pesquisas e textos como nunca antes 
e seu acesso é facilitado pela grande quantidade de suportes 
disponíveis, encontrar a informação – confiável, objetiva e de cre-
dibilidade – se tornou um desafio. Neste contexto é necessário 
desenvolver determinadas habilidades e competências no campo 
informacional para a melhor adaptação na “era da informação”.

Assim, a análise do currículo escolar – mais especificamente o 
municipal – e a investigação de sua relação com o desenvolvimen-
to das competências e habilidades para o trato da informação, 
permite entender como o poder público tem agido para promover 
o processo de Letramento Informacional. Letramento Informacio-
nal que deve ser entendido como “processo de desenvolvimento 
de competências para localizar, selecionar, acessar, organizar, usar 
informação e gerar conhecimento, visando à tomada de decisão e 
à resolução de problemas” (GASQUE, 2012, p. 28).
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Define-se como o problema de pesquisa que orienta a cons-
trução deste artigo: o currículo escolar de Valparaíso de Goiás 
aborda o desenvolvimento das habilidades e competências pre-
vistas do Letramento Informacional?

Assim, o objetivo geral desse estudo é investigar como o Le-
tramento Informacional é abordado dentro do currículo escolar 
do município de Valparaíso de Goiás. Neste sentido, o foco estará 
voltado para a realização de dois objetivos específicos. O primeiro 
é analisar o currículo escolar do município de Valparaíso de Goiás 
para identificar em qual corrente doutrinária este currículo foi 
baseado, e o segundo, identificar neste mesmo currículo escolar 
quais as habilidades e competências relacionadas ao Letramento 
Informacional que são abordadas por ele.

Parte-se da hipótese de que o Letramento Informacional está 
previsto no currículo escolar de Valparaíso de Goiás, porém não 
necessariamente, sob esta terminologia. Apesar de já discutido em 
âmbito acadêmico há décadas, acredita-se que ele estará presente 
de maneira implícita, principalmente na forma de desenvolvimento 
de habilidades e competências para o trato com a informação.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 LETRAMENTO INFORMACIONAL: HABILIDADES E 
COMPETÊNCIAS PARA A INFORMAÇÃO

A informação é primordial para subsidiar a tomada de deci-
sões e a formação da opinião. Ela pode ser utilizada de diversas 
maneiras que podem compreender sua utilização para composi-
ção de atos cotidianos, como o domínio do itinerário dos veículos 
do transporte público, como também para subjugar nações em 
litígio, como no caso das guerras, por exemplo.
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Na atualidade, a produção de informações é demasiada-
mente alta, muito devido a revolução tecnológica da segunda 
metade do século XX, que impõe uma nova dinâmica a produção 
e circulação da informação, onde novos agentes passam a ser 
protagonistas e novos suportes começam a ser utilizados. Assim, 
o desafio que se apresenta não é encontrar uma informação, e 
sim encontrar a informação. Busca-se abandonar a utilização de 
informações desconfiáveis e genéricas, e volta-se o foco para a 
depurada, objetiva e confiável.

Saber utilizar as ferramentas de pesquisa online, o compu-
tador e seus componentes, dominar as técnicas de pesquisa no 
ambiente da biblioteca por si só já não garantem o acesso a in-
formação necessária. É primordial saber utilizá-las para subsidiar 
a tomada de decisão e a resolução de problemas. Neste sentido, 
é importante distinguir a alfabetização informacional de sua fase 
posterior, o Letramento Informacional.

Inicialmente, vale diferenciar a alfabetização da sua fase pos-
terior, o letramento. Um exemplo comumente utilizado para dife-
renciar estes dois estágios diz respeito ao uso da língua escrita. Na 
alfabetização, o indivíduo lê, escreve e conhece as regras formais, 
já na fase do letramento, a decodificação é superada e o conhe-
cimento adquirido passa a ser utilizado em contextos específicos.

A alfabetização vincula-se ao domínio básico do 
código da língua, abrangendo conhecimentos e 
destrezas variados, como a memorização das con-
venções existentes entre letras/sons, a comparação 
entre palavras e significados, o conhecimento do 
funcionamento do alfabeto, o domínio do traçado 
das letras e a aprendizagem de instrumentos es-
pecíficos, como lápis, canetas, papéis, cadernos e 
computador. O letramento, por sua vez, envolve o 
conceito de alfabetização, transcendendo a decodi-
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ficação para situações em que há o uso efetivo da 
língua nas práticas de interação em um contexto 
específico. (GASQUE, 2012, p. 31).

Assim como na língua escrita há a diferença entre alfabeti-
zação e letramento, no campo informacional também há de se 
distinguir a alfabetização informacional do Letramento Informa-
cional. Na alfabetização informacional temos conhecimento téc-
nico de determinado código, seja uma língua ou uma tecnologia. 
Nesta fase, o indivíduo é capaz de realizar pesquisas, encontrar in-
formações, referenciais de determinado tema ou assunto, porém 
sua capacidade de transformá-las em conhecimento é limitado.

Um exemplo que ilustra essa fase é o indivíduo que utilizan-
do-se das redes sociais compartilha notícias falsas, do tipo “cân-
cer é um fungo”5. Ele domina o uso da rede social, consegue en-
contrar informações que procura (neste caso uma notícia), porém 
não consegue interpretar o conteúdo e nem entender o caráter 
fraudulento do que está compartilhando. Assim, suas decisões 
e sua capacidade de resolução de problemas é limitada, porque 
tem sido baseadas em informações enganosas. No estágio do 
Letramento Informacional, temos as habilidades e competências 
necessárias para o uso efetivo do código em prol da tomada de 
decisão e resolução de problemas.

Neste sentido, pode-se afirmar que a alfabetização é requi-
sito básico para a alfabetização informacional, da mesma forma 
que o letramento é também requisito para se alcançar o estágio 
do Letramento Informacional.

O Letramento Informacional é um processo de “desenvolvi-
mento de competências para localizar, selecionar, acessar, organi-

5 Disponível em [https://www.ordemsecreta.com.br/cancer-e-um-fungo-e-o-bicarbona-
to-de-sodio-ajuda-curar-o-cancer-diz-oncologista/]. Acesso em 11 de junho de 2018.
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zar, usar informação e gerar conhecimento, visando à tomada de 
decisão e à resolução de problemas” (GASQUE, 2012, p. 28). Os 
processos são dinâmicos e mutáveis, evoluem, se transformam e 
estão suscetíveis a influências externas e internas aos indivíduos, 
logo não se esgotam em si mesmos.

Os processos se vinculam ao tempo e sua contínua evolução, 
logo não há de si falar em um processo estático. Dessa forma, 
“a essência do letramento informacional consiste, grosso modo, 
no engajamento do sujeito nesse processo de aprendizagem a 
fim de desenvolver competências e habilidades necessárias à 
busca e ao uso da informação de modo eficiente e eficaz” (GAS-
QUE, 2012, p. 33).

Destaca-se que o processo de Letramento Informacional é 
“compreendido como ação contínua e prolongada, que ocorre 
ao longo da vida” (GASQUE, 2012, p. 38). O desenvolvimento de 
competências e habilidades para busca e uso da informação estão 
no cerne do Letramento Informacional.

Vale ressaltar a definição de competência e habilidade pro-
posta por Gasque:

Competência refere-se àquilo que se deseja cons-
truir e desenvolver ao longo de um processo, no 
caso, o de letramento informacional. Assim, pro-
põe-se que ‘competência’ seja utilizada como ex-
pressão do ‘saber fazer’, derivada das relações entre 
o conhecimento que o sujeito detém, a experiência 
adquirida pela prática e a reflexão sobre a ação. Por 
sua vez, habilidade é a realização de cada ação es-
pecífica e necessária para se alcançar determinada 
competência (GASQUE, 2012, p. 36, grifo meu).

Desta maneira, entende-se que por um lado a competência 
a ser desenvolvida está ligada ao uso eficiente da informação, e 
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as habilidades estariam ligadas ao método, a maneira prática de 
realizar a pesquisa. Assim, pode-se afirmar que há uma relação 
de subordinação entre competências e habilidades, porém, essa 
relação não é rígida nem inflexível (GASQUE, 2012, p. 34).

O uso da terminologia “Letramento Informacional” para 
descrever os processos já citados não é consenso na academia. 
Dudziak (2002) utiliza-se da definição em inglês, preferindo in-
formation literacy. Em artigo mais recente, Dudziak, Ferreira e 
Ferrari (2017) apontam para o que denominam “Competência 
Informacional e Midiática”. Para aquelas autoras,

Independente da expressão adotada, Mídia and 
Information Literacy - MIL ou Alfabetização Midiá-
tica e Informacional – AMI ou ainda Competência 
Informacional e Midiática – CIM ou mesmo Com-
petência em Informação e em Mídia - é certo que 
o conceito por trás dessas diferentes designações 
reforça a natureza multidisciplinar e multifacetada 
desta disciplina / área de conhecimento. Por seu 
caráter multilateral, encontra terreno fértil para 
florescer em uma ambiência social e política na qual 
se percebe a crescente influência das mídias e o im-
perativo da mudança nos processos informacionais, 
comunicacionais e educacionais (DUDZIAK; FERREI-
RA; FERRARI, 2017, p. 214).

Para o mesmo processo, Trein e Vitorino (2015), preferem 
utilizar a denominação “Competência Informacional”, que segun-
do as autoras está relacionada

à capacidade de analisar, interpretar e comunicar o 
que se aprendeu, além de saber expressar a opinião 
sobre determinado assunto. A pessoa competente 
em informação precisa dominar conteúdos, conhe-
cimento e ser capaz de aplicá-lo à vida cotidiana 
(TREIN; VITORINO, 2015, p. 194).



... 412 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

Segundo Dudziak existem três concepções pelas quais a in-
formation literacy (ou letramento informacional) pode ser enten-
dido. A primeira concepção diz respeito ao nível da informação, 
logo tem ênfase na tecnologia da informação, se vinculando aos 
sistemas, os mecanismos de busca e o uso dos ambientes eletrô-
nicos, em detrimento da relação e análise de conteúdos e pensa-
mento crítico. No nível do conhecimento, com foco nos processos 
cognitivos, a segunda concepção, está ligada ao indivíduo em seu 
processo de compreensão e uso da informação. Por fim, a tercei-
ra concepção está conectada ao nível da inteligência e voltada ao 
aprendizado ao longo da vida, onde já não há usuário ou indivíduo 
e sim um sujeito. Nesta fase, a autora destaca a “incorporação 
de um estado permanente de mudança, a própria essência do 
aprendizado como fenômeno social” (DUDZIAK, 2002).

Ao mesmo tempo que o Letramento Informacional pode ser 
entendido como um processo, ele também pode ser definido como 
um estado. O processo é contínuo e evolui dinamicamente, porém, 
em determinado tempo surge o indivíduo que reúne as compe-
tências e habilidades para o trato de determinadas informações as 
quais ele passa a dominar e compreender. Neste sentido o indiví-
duo passa a ser “letrado informacionalmente”, ele atinge o estágio, 
o momento, o estado de “informacionalmente letrado”.

Gasque (2012) afirma que o letramento informacional tem 
como finalidade “adaptação e a socialização dos indivíduos na 
sociedade da aprendizagem”. Para que este fim seja atingido, 
ela destaca que é necessário que o indivíduo desenvolva as ca-
pacidades de:

Determinar a extensão das informações neces-
sárias; Acessar a informação de forma efetiva e 
eficientemente; Avaliar criticamente a informação 
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e as suas fontes; Incorporar a nova informação ao 
conhecimento prévio; Usar a informação de forma 
efetiva para atingir objetivos específicos; Com-
preender os aspectos econômico, legal e social do 
uso da informação, bem como acessá-la e usá-la 
ética e legalmente (GASQUE, 2012, p. 32).

Neste instante, onde o indivíduo possui as capacidades acima 
descritas, ele passa ser adaptado e socializado na sociedade da 
aprendizagem, portanto ele se encontra no estado de “letrado 
informacionalmente”.

2.2 CURRÍCULO ESCOLAR E SUAS CONCEPÇÕES

O debate em torno da definição de currículo é longo e diversas 
contribuições podem ser encontradas. Cada contribuição reflete 
um ponto de vista do qual o currículo pode ser encarado. Desta 
forma, o Ministério da Educação-MEC enumerou as principais pers-
pectivas acerca do currículo que pode ser entendido como:

(a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; 
(b) as experiências de aprendizagem escolares a 
serem vividas pelos alunos; (c) os planos pedagógi-
cos elaborados por professores, escolas e sistemas 
educacionais; (d) os objetivos a serem alcançados 
por meio do processo de ensino; (e) os processos de 
avaliação que terminam por influir nos conteúdos 
e nos procedimentos selecionados nos diferentes 
graus da escolarização (MEC, 2007, p. 18).

Em uma de suas definições, o Ministério da Educação enten-
de o “currículo como as experiências escolares que se desdobram 
em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que 
contribuem para a construção das identidades de nossos/as estu-
dantes” (MEC, 2017, p. 18).
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Para Santos e Vilela “o currículo é um elemento imprescindível 
à prática pedagógica, pois está ligado com os conteúdos ministra-
dos e relaciona-se com a prática docente e seu desenvolvimento 
no âmbito da escola” (SANTOS; VILELA, 2017, p. 2).

Mas o que os estudantes devem aprender? Que conteúdos 
devem ser ou não ministrados? Estas são questões que norteiam 
o processo de elaboração, compilação e execução do currículo 
escolar. Não são indagações de fácil resposta e neste sentido 
existem diversas perspectivas para encarar esta problemática. 
Malta contribui no sentido de elucidar a relação entre currículo 
e “o que ensinar”:

Com frequência, currículo é usado, indiscriminada-
mente, para designar o programa de uma disciplina, 
de um curso inteiro, ou num sentido mais amplo, 
descrito como abrangendo as várias atividades 
educativas por meio das quais o conteúdo é desen-
volvido, bem como os materiais e metodologias uti-
lizadas. Quando se pergunta o que é currículo, não 
se trata de escolher a definição mais divulgada, mais 
moderna ou mais aceita pela comunidade científica, 
mas sim, de se entender currículo como o pensar e 
o agir a respeito das seguintes questões: Para que 
ensinar? A quem ensinar? O que ensinar? Como 
ensinar? (MALTA, 2013, p. 342)

Segundo Dewey (2010, apud GASQUE; BARROS, 2017), existem 
dois princípios que norteiam a organização dos conteúdos do cur-
rículo. O primeiro diz respeito a contextualização das matérias com 
as experiências do cotidiano do estudante. Dificilmente o professor 
conseguirá contextualizar as características do bioma do norte da 
Europa – Tundra – para um morador do semi-árido baiano, inserido 
no meio da Caatinga. Isso provoca um distanciamento e um desin-
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teresse a respeito dos assuntos abordados que pode resultar pos-
teriormente em altos índices de reprovação e abandono escolar.

O segundo princípio elencado por Dewey se remete a relação 
entre a maturidade e o desenvolvimento dos conteúdos de estu-
dos. Neste último princípio, se destaca o caráter da transmissão 
progressiva dos conteúdos, no sentido de que deve-se evitar 
expor matérias com alta complexidade a estudantes que não 
possuem ainda a experiência e o conhecimento esperado para 
compreender seja o processo, o fenômeno ou o objeto. Assim 
evita-se esperar que um jovem estudante do segundo ano do 
ensino médio seja compelido a descobrir a cura do câncer. Neste 
sentido o professor deve mediar as experiências do estudante em 
direção ao conhecimento de caráter escolar.

Considerando que a contextualização e a transmissão pro-
gressiva dos conteúdos devem nortear a elaboração do currículo, 
consequentemente da prática educacional, entende-se que al-
guém deve realizar estas atividades e ainda a forma de aborda-
gem destes conteúdos. Assim vale ressaltar que “a educação está 
ligada à política e à cultura, portanto o currículo não é apenas 
uma montagem neutra de conhecimentos disponíveis nos livros 
didáticos e na sala de aula” (GASQUE; BARROS, 2017).

Na mesma direção pode-se destacar ainda que “o currícu-
lo, como artefato político e produção cultural e discursiva, é 
um campo de permanentes disputas e negociações em torno 
de cada disposição, princípio de visão e de divisão do mundo” 
(GASQUE; BARROS, 2017).

Malta afirma que “um currículo tem sempre atrás de si condi-
cionantes sócio-político-culturais, explícitos ou não, que determi-
nam diferentes visões de homem e de sociedade com implicações 
no tipo de ensino que se desenvolve” (MALTA, 2013, p. 342).
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Santos e Vilela (2017) discutem as três principais teorias de 
concepção do currículo e suas principais características. São elas, 
a teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica.

Para os autores, na teoria tradicional, da primeira metade 
do século XX, o currículo deve ser neutro, sem caráter ideoló-
gico com vistas a formar um trabalhador apto a desempenhar 
atividades mecânicas inseridas no contexto de uma produção 
econômica baseada no taylorismo. Segundo Malta (2013), o 
objetivo dos curriculistas da época era desenvolver habilidades 
voltadas ao mercado de trabalho de maneira que elas pudessem 
ser quantitativamente mensuradas e avaliadas. Para o autor, na 
visão tradicional, o currículo era projetado como um documento 
técnico, com o intuito de apenas organizar os conhecimentos, fu-
gindo da análise crítica e subjetividade, se tornando apenas mais 
um instrumento de perpetuação do status quo, de maneira que 
partia-se do princípio de que deveriam ser transmitidas teorias 
neutras e científicas (MALTA, 2013).

Na teoria crítica, que surge por volta da década de 1960, o 
currículo se torna um objeto que visa uma educação que denuncie 
desigualdades e não permita a existência de posturas autoritárias. 
O currículo para os defensores desta teoria “deve ser entendido 
como um elemento que visa à liberdade e à busca do saber e envol-
va elementos culturais” (SANTOS; VILELA, 2017). Segundo Malta, 

a ênfase das teorias críticas estava no significado 
subjetivo dado às experiências pedagógicas e cur-
riculares de cada indivíduo. Isso significava observar 
as experiências cotidianas sob uma perspectiva 
profundamente pessoal e subjetiva, como tam-
bém levar em consideração as formas pelas quais 
estudantes e docentes desenvolviam, por meio de 
processos de negociação, seus próprios significados 
sobre o conhecimento (MALTA, 2013, p. 347).



ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 417 ...

Já no fim do século XX, por volta da década de 1990, surgem 
as teorias pós-críticas, que ao contrário do período anterior onde 
as questões de classe e os ideias marxistas eram os motores da 
formação curricular, neste momento as teorias pós-críticas “bus-
cam um debate sobre a questão das identidades, das diferenças, 
das multiplicidades e pluralidades culturais presentes nos dias 
atuais, as quais estão presentes nas análises que se fazem sobre 
as questões relativas à educação” (SANTOS; VILELA, 2017). Neste 
mesmo sentido, as teorias pós-críticas do currículo também são 
abordadas por Malta:

Podemos começar a falar sobre as teorias pós-crí-
ticas analisando o currículo multiculturalista que 
destaca a diversidade das formas culturais do mun-
do contemporâneo. O multiculturalismo, mesmo 
sendo considerado estudo da antropologia, mostra 
que nenhuma cultura pode ser julgada superior a 
outra (MALTA, 2013, p. 352).

Quando focado nas identidades, diferenças, multiplicidades e 
pluralidades culturais, o currículo deixar de ser concebido como 
um documento burocrático e verticalizado, imposto de cima para 
baixo. Ele passa a ser discutido de maneira horizontal, incluindo 
as particularidades de cada indivíduo respeitando suas caracte-
rísticas únicas. Desta forma ao invés de excluir e marginalizar as 
diferenças, ele contribui para ressalta-las de maneira positiva, 
contribuindo para formação de uma sociedade mais heterogênea 
socialmente, porém menos desigual.

O currículo pós-crítico colabora no sentido de combater o que 
o MEC denomina “daltonismo cultural” ainda existente em muitas 
realidades no Brasil. “O professor ‘daltônico cultural’ é aquele que 
não valoriza o ‘arco-íris de culturas’ que encontra nas salas de aulas 
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e com que precisa trabalhar, não tirando, portanto, proveito da 
riqueza que marca esse panorama” (MEC, 2017, p. 31).

No caso brasileiro, a elaboração do currículo escolar segue as 
normas elencadas pela Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, mais 
conhecida por sua abreviatura, LDB.

Segundo preconiza o art. 9º, inciso IV daquela Lei, cabe a União,

Estabelecer, em colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, competências e 
diretrizes para a educação infantil, o ensino funda-
mental e o ensino médio, que nortearão os currícu-
los e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar 
formação básica comum (BRASIL, 1996).

A LDB, afirma que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas 
as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incum-
bência de elaborar e executar sua proposta pedagógica”6. Dentro 
deste princípio de “sua proposta pedagógica” entende-se que está 
prevista a elaboração de seus próprios currículos, desde que res-
peitada a Base Nacional Comum Curricular-BNCC. Ainda é preciso 
ressaltar que a BNCC deve ser complementada com o que a LDB 
chama de “parte diversificada”7 que cada estabelecimento escolar 
deve preencher de acordo com as características regionais e locais.

Assim, entende-se que a formulação do currículo que deve 
ser implementado pelas instituições de ensino passa pela dire-
triz estabelecida pelo governo federal que deve ser executada 
pelos estados e municípios respeitando as singularidades de 
cada local, porém sem abandonar uma base mínima de conhe-

6 Artigo 12, inciso I da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

7 Art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
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cimentos e habilidades que se espera do estudante quando das 
atividades de avaliação.

3 METODOLOGIA

Mediante a realização de pesquisa de natureza aplicada, 
buscou-se investigar – com uma abordagem qualitativa – como 
o currículo escolar do município de Valparaíso de Goiás aborda 
o desenvolvimento das habilidades e competências do Letra-
mento Informacional.

Quanto ao objetivo, de forma descritiva, destacaram-se as 
principais habilidades e competências previstas naquele currículo 
que estão relacionadas ao Letramento Informacional. Como pro-
cedimentos técnicos, partiu-se da utilização de referencial biblio-
gráfico para elaborar uma breve revisão acerca das definições de 
Letramento Informacional e de currículo escolar, com o intuito 
de melhor delimitar e analisar o objeto de pesquisa mediante a 
contribuição teórica de outros autores.

A pesquisa documental foi determinante para a consecução 
dos objetivos. Como o objetivo do trabalho passa pela perspec-
tiva municipal, avaliou-se o currículo escolar elaborado para o 
Ensino Fundamental II (6º a 9º ano). Quanto a matéria e seus 
conteúdos, focou-se a disciplina de “Ciências Naturais”. O recorte 
temporal é o do currículo vigente, elaborado em maio de 2015 
pela Secretaria de Educação e aprovado pelo Conselho Municipal 
de Educação por meio da Resolução nº 11/2015 de 12 de agosto 
de 2015, denominado de “Matrizes Curriculares”. Este foi obtido 
junto à Secretaria Municipal de Educação mediante requerimen-
to protocolado, uma vez que não estava disponível para acesso 
livre em nenhuma plataforma seja física ou online da Prefeitura.
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4 O LETRAMENTO INFORMACIONAL NO CURRÍCULO 
ESCOLAR DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

O currículo escolar vigente para o município é previsto pelo 
documento “Matrizes Escolares”. Ele foi elaborado no ano de 
2015 e segundo a Secretaria Municipal de Educação, já passa por 
processo de reformulação, que deve durar todo o ano de 2018.

Já em sua apresentação, o documento ressalta que sua con-
cepção foi baseada no “maior princípio norteador da vida em 
sociedade: ‘Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 
viver e aprender a ser’”. Destaca-se desta afirmação o “aprender 
a conhecer” que sem dúvida é um dos pilares do Letramento 
Informacional. O estágio e o processo de LI não é um fim em si 
próprio e sim um meio, um através pelo qual se usa a informação 
e gera o conhecimento. Portanto, por essa ótica, o “aprender a 
conhecer” é parte do LI.

Para melhor analisar as “Matrizes Curriculares” foram quan-
tificadas as habilidades e competências que devem ser desenvol-
vidas pelos estudantes. Conforme já discutido, as habilidades se 
submetem as competências, no sentido que a competência é o 
“saber fazer” enquanto a habilidade pode ser entendida como 
a capacidade, dito de outra forma, o meio para se atingir uma 
competência (GASQUE, 2012).

Segundo o currículo escolar de Valparaíso de Goiás, para 
que se desenvolva uma competência, pode ser necessária mais 
de uma habilidade. Neste sentido, o documento lista uma série 
de habilidades, que são representadas por meio de verbos, e se 
apresentam durante todo o texto. No caso do 6º ano, por exem-
plo, para que se atinja a competência de “reconhecer e entender 
as principais doenças relacionadas ao meio abiótico” espera-se 
que o estudante desenvolva as habilidades de: 1. compreender 
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e analisar os diferentes biomas da Terra; 2. observar e analisar 
a estrutura da Terra em relação com o ambiente; 3. avaliar o 
processo de formação das rochas e caracterizar os minérios; 4. 
contextualizar o combate à erosão dos solos; 5. inter-relacionar a 
saúde humana, os solos e os seres vivos.

Assim a Tabela 1 relaciona as habilidades previstas e a 
quantidade de vezes que elas são apresentadas no documento 
“Matrizes Curriculares”, destacando aquelas que aparecem com 
maior frequência:

Tabela 1: Habilidades a serem desenvolvidas pelo currículo escolar de Valparaíso de Goiás

Série QTD de habilidades Habilidades mais citadas

6º ano 29 Contextualizar-6, Compreender-4, Observar-4.

7º ano 16 Caracterizar-2, Identificar-4.

8º ano 17 Relacionar-4, Identificar-3, Interligar-3, Discutir-3.

9º ano 8 Identificar-2, Formular-2, Relacionar-2.

Fonte: Elaborado pela autora, 2018

Referente ao Letramento Informacional, destaca-se que no 
grande rol de habilidades também se espera que o estudante 
possa “localizar o habitat natural de cada ser vivo”, “pesquisar 
a variedade de plantas e animais existentes na biosfera” (ambos 
no 7º ano) e ainda “analisar e localizar as principais glândulas e 
destacar as que se relacionam com os devidos sistemas” (8º ano).

Apesar de não tratar especificamente do uso da informação 
e sim de conteúdos de uma disciplina em específico, ao prevê as 
habilidades de localizar e pesquisar, observa-se que o currículo, 
de maneira bastante tímida considerando que estas habilidades 
somente são citadas nos casos acima, fomenta o processo de LI, 
conforme a definição de Gasque (2012) que destaca entre outras 
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ações a localização, seleção e acesso, que aqui em sentido amplo, 
pode ser entendido como a atividade de pesquisa.

No que diz respeito às habilidades, o LI somente pode ser 
apreendido, ainda que de maneira discreta, quando citadas as 
habilidades de localizar e pesquisar. No caso de “analisar e lo-
calizar as principais glândulas e destacar as que se relacionam 
com os devidos sistemas” (8º ano), nota-se que cabe ao estu-
dante somente localizar algo que o professor vai dizer onde se 
encontra. Desta forma, aparentemente, não há um esforço para 
impulsionar o indivíduo no sentido de localizar e pesquisar por 
ele mesmo, de maneira informacionalmente competente. Vale 
ressaltar que a essência do processo de LI é o engajamento do 
sujeito, “a fim de desenvolver competências e habilidades ne-
cessárias à busca e ao uso da informação de modo eficiente e 
eficaz” (GASQUE, 2012, p. 33).

Já no que diz respeito ao desenvolvimento de competências, 
como já esperado, elas são listadas em menor número. O Gráfico 
1 representa todas as competências enumeradas no currículo 
escolar de Valparaíso de Goiás, agrupando-as por sua respectiva 
série do ensino fundamental II, e ainda detalhando a quantidade 
de vezes em que elas se repetem.
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Gráfico 1: Competências previstas pelo currículo escolar de Valparaíso de Goiás

Fonte: Elaborado pela autora, 2018

Conforme já discutido, entende-se que o LI está relacionado 
ao processo de desenvolvimento de competências para locali-
zação, seleção, acesso, organização e geração de conhecimento 
mediante o uso da informação (GASQUE, 2012).

Para o 8º e 9º ano são listadas as competências de “aplicar 
conhecimentos” – com maior ênfase para o 9º onde ele aparece 
em dois momentos. Esta aplicação pode ser entendida como o 
uso da informação para gerar conhecimento, assim para o rol de 
competências descritas pelo documento “Matrizes Curriculares”, 
esta é a relação que mais se aproxima do que é o Letramento 
Informal, por mais que seja de forma implícita.

Para o currículo escolar de Valparaíso de Goiás, o indivíduo 
deve praticar a contextualização no sentido de que os conteúdos 
adquiridos possam ser aplicados na realidade, de forma subjetiva, 
privilegiando o cotidiano e o contexto no qual o estudante está 
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inserido. Evitando uma prática pedagógica mecânica e repetitiva, 
à serviço do mercado de trabalho, e sim de maneira a gerar um 
conhecimento mais amplo acerca das ciências naturais.

5 CONCLUSÕES

Considerando o problema de pesquisa proposto, o qual ques-
tionava se o currículo escolar de Valparaíso de Goiás abordava 
o desenvolvimento das habilidades e competências previstas no 
LI, pode-se afirmar que não há uma abordagem direta. Não há o 
direcionamento do processo de ensino-aprendizagem no sentido 
de fomentar o desenvolvimento de competências para a localiza-
ção, seleção, organização e uso da informação.

Espera-se que o indivíduo “entenda, compreenda, analise” 
porém não há uma proposta na qual o estudante seja incentivado 
a localizar, selecionar a informação. Da maneira que o currículo 
está proposto ele despreza o desenvolvimento das habilidades e 
competências informacionais. O engajamento do sujeito é colo-
cado em segundo plano, no sentido de que o conhecimento deve 
ser transmitido e não buscado.

O objetivo geral deste trabalho é investigar como o Letramento 
Informacional é abordado dentro do currículo escolar do município 
de Valparaíso de Goiás e assim, pode-se afirmar que esta aborda-
gem é superficial, discreta e quase inexistente. No rol de habilidades 
e competências previstas pelo documento “Matrizes Curriculares” 
aquelas relacionadas ao LI aparecem em poucos momentos.

O primeiro objetivo específico é identificar a corrente dou-
trinária que baseou este currículo municipal, assim, pelas com-
petências e habilidades que espera-se desenvolver no estudante 
durante todo o processo de ensino-aprendizagem no ensino fun-
damental II, nota-se que o currículo escolar analisado é inspirado 
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na corrente crítica do currículo, considerando que seu ideal é 
preparar o indivíduo, por meio das ciências naturais – neste caso 
específico – para entender, compreender, reconhecer, analisar os 
diversos fenômenos que acontecem no meio ambiente.

O outro objetivo específico trata de identificar neste mesmo 
currículo escolar quais as habilidades e competências do Letra-
mento Informacional. Em um universo de 70 habilidades previstas, 
somente 3 estavam relacionadas, enquanto no rol das competên-
cias entre as 30 previstas, somente outras 3 também estavam re-
lacionadas ao LI. Assim, mesmo realizando-se um esforço para am-
pliar as habilidades e competências do Letramento Informacional, 
observa-se que eles são abordados de maneira tímida e discreta.

Desta maneira, afirma-se que a hipótese foi confirmada no 
sentido de que o Letramento Informacional não foi abordado sob 
esta terminologia em nenhum momento no currículo municipal 
analisado, nem tampouco sob a perspectiva de information li-
teracy, Competência Informacional e Midiática ou Competência 
Informacional, porém de maneira bastante acanhada e limitada 
ele foi previsto pelo “Matrizes Curriculares”.
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RESUMO

O trabalho trata da contribuição das histórias em quadrinhos 
para a melhora na leitura no ensino fundamental. Metodologi-
camente constitui pesquisa de natureza básica e de abordagem 
qualitativa feita mediante observações conduzidas junto aos su-
jeitos participantes. Os resultados indicam que as HQ’s facilitam 
o desenvolvimento e despertam nos alunos do 5° ano do ensino 
fundamental da Escola Municipal Realino José de Oliveira o prazer 
e o gosto pela leitura. Conclui-se que as HQ’s contribuem para 
que os alunos despertem o interesse pelos conteúdos trabalha-
dos em sala de aula e possibilitam uma melhora em sua prática 
cotidiana de leitura.

Palavras-chave: Leitura. História em Quadrinhos. Professor. 
Alunos. Ensino fundamental.

8 Trabalho apresentado no GT Dimensão Estética, do II Seminário Letramento Informa-
cional: a educação para a informação, Goiânia, 2018.
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ABSTRACT

The work deals with the contribution of the comics to the 
improvement in reading in elementary school. Methodologically 
constitutes research of a basic nature and qualitative approach 
made by observations conducted with the participants. The re-
sults indicate that the HQ’s facilitate the development and awaken 
in the students of the 5th year of elementary School of the Muni-
cipal schools Realino José de Oliveira the pleasure and the taste of 
reading. It is concluded that the HQ’s contribute to the students to 
arouse the interest of the contents worked in the classroom and 
enable an improvement in their daily practice of reading.

Keywords: Reading. Comic. Teacher. Students. Elementary 
School.

1 INTRODUÇÃO

As HQ’s podem contribuir para o desenvolvimento da leitura 
e do aprendizado dos alunos. Representam um material pedagó-
gico valioso capaz de agregar à prática da leitura e interpretação 
textual em sala de aula. As HQ’s podem ser utilizadas para intro-
duzir um tema, para aprofundar conceitos já apresentados, para 
polemizar discussões a respeito de um assunto ou para ilustrar 
uma ideia. Não existem regras para sua utilização, porém, uma 
organização por parte do professor deverá existir para que haja 
um bom aproveitamento em sua utilização e se consiga uma 
aprendizagem significativa e envolvente.

Santos (2001) afirma que a história em quadrinhos é trans-
missora de ideologia e, portanto, afeta a educação de seu público 
leitor. Reproduzindo contextos e valores culturais, oferece opor-
tunidades para as crianças ampliarem seus conhecimentos sobre 
o mundo social. Procurar ferramentas pedagógicas que contri-
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buam para esse processo é fundamental e imprescindível para 
o sucesso do trabalho docente e do aprendizado dos alunos. Na 
busca da resolução desse problema o Letramento Informacional 
mostra que a participação do sujeito no processo de aprendiza-
gem desenvolve competências e habilidades necessárias à busca 
e ao uso da informação de modo eficiente e eficaz.

Justifica-se assim a investigação em questão por permitir, em 
termos práticos, evidenciar a aplicabilidade das HQ’s na educa-
ção, posto que o professor é o responsável pelo desenvolvimen-
to da competência informacional dos estudantes e a escola é 
uma possibilidade para se trabalhar o letramento informacional, 
aplicando fontes diversificadas nesse propósito. É na escola que 
o indivíduo tem a oportunidade de questionar, aprender, intera-
gir e produzir conhecimento pela interpretação e reflexão dos 
conteúdos estudados.

O professor é o responsável por desenvolver estratégias de 
aprendizagem que contribuam para a aquisição de conhecimen-
tos de seus alunos ao longo da vida. Para tal, é necessário que 
o professor crie novas estratégias de ensino que possibilitem 
formas de aprendizado mais significativas e transformadoras. 
Do mesmo modo, pesquisas em torno da questão precisam ser 
feitas, contribuindo teoricamente com o campo do letramento 
informacional e suas distintas abordagens. Mesmo porque este 
não se faz apenas com fontes tradicionais de informação.

As HQ’s estão entre as estratégias de aprendizagem que po-
dem contribuir para a aquisição de conhecimento pelos alunos. 
Se no passado elas foram recusadas e criticadas pelos educado-
res, nos dias de hoje seu valor pedagógico é observado através 
do conjunto didático de seus elementos. Isso as torna um grande 
instrumento pedagógico que contribui para um leitor assíduo e 
conhecedor da importância da leitura. Nessa direção, a presente 
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pesquisa se volta à seguinte problemática: qual a contribuição 
das HQ’s para a melhora da leitura dos alunos do 5° ano do en-
sino fundamental da Escola Municipal Realino José de Oliveira, 
localizada na cidade de Anápolis – Goiás.

As HQ’s, por meio das linguagens verbal e não verbal presen-
tes em seu gênero podem ser usadas em sala de aula, colabo-
rando para a formação do leitor competente e crítico. Para isso 
é necessária uma didática bem planejada pelo docente. Diante 
disso, a presente pesquisa visa analisar a contribuição das HQ’s 
para a melhora da leitura dos alunos do 5° ano do ensino funda-
mental da Escola Municipal Realino José de Oliveira, localizada na 
cidade de Anápolis – Goiás.

Em termos específicos buscou-se: verificar a utilização prática 
das HQ’s em atividade laboral com os educandos, e a partir disso, 
constatar a facilidade de leitura dos educandos a partir da inter-
pretação das histórias.

Na sequência apresenta-se o referencial, que discute a im-
portância de se desenvolver a competência leitora, uma das mais 
importantes e que precisa ser trabalhada com o aluno objetivando 
diminuir uma das principais deficiências do estudante brasileiro. 
Expõe-se ainda, a metodologia, a análise dos dados e a conclusão.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A seção desenvolve-se em torno de um tópico sobre a im-
portância de se desenvolver a competência leitora e outro, sobre 
as HQ’s enquanto facilitadoras da leitura. Segundo Dutra (2011), 
ler é uma das competências mais importantes a serem trabalha-
das com o aluno. Ler com qualidade significa ter oportunidade 
de expandir a visão de mundo. Ter o costume pela leitura faz o 
homem assumir consciência das suas necessidades, contribuindo 
para sua transformação e a do mundo.
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Por isso a reflexão sobre o ensino e o incentivo da leitura na 
escola é de grande importância nos dias de hoje. Logo, o referen-
cial ora apresentado discute a leitura, bem como sua contribuição 
para a construção de novas aprendizagens, o fortalecimento de 
ideias, o enriquecimento do vocabulário e a análise crítica dos 
conteúdos a partir das HQ’s.

2.1 A IMPORTÂNCIA DE SE DESENVOLVER A COMPETÊNCIA LEITORA

São vários os meios de comunicação em que a informação é 
disponibilizada: impressa, digital, televisiva, radiofônica, etc. Por 
isso, é necessário que o professor desenvolva habilidades de lei-
tura com seus alunos e que estes saibam lidar com essa variedade 
de informações em suas mais variadas fontes e suportes. Ler e 
interpretar se tornou essencial e o professor precisa estar atento 
a esse grande objetivo da escola.

Segundo Freire (1998), ler não é apenas decodificar palavras 
escritas. Assim:

Não se esgota na decodificação pura da palavra escri-
ta ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se 
alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo 
precede a leitura da palavra, daí que a posterior lei-
tura desta não possa prescindir da continuidade da 
leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcan-
çada por sua leitura crítica implica a percepção das 
relações entre texto e contexto (FREIRE, 1998, p.11).

Freire (1989), afirma que a leitura do mundo precede sempre 
a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da 
leitura daquele. A leitura é associada à forma de ver o mundo. É 
possível dizer que a leitura é um meio de conhecer.
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Kleiman (1987, p. 52) afirma que “a leitura precisa permitir 
que o leitor aprenda o sentido do texto, não podendo transfor-
mar-se em mera decifração de signos linguísticos sem a com-
preensão semântica dos mesmos”. Na busca pela compreensão 
de novos conteúdos, novas situações de aprendizagem precisam 
ser criadas e isso se dá por meio da leitura explorada de forma 
reflexiva. A partir daí o leitor estará apto a se posicionar diante 
de novas informações, e a construir novos conhecimentos. Souza 
(1992, p. 22) define que:

Leitura é, basicamente, o ato de perceber e atribuir 
significados através de uma conjunção de fatores 
pessoais com o momento e o lugar, com as cir-
cunstâncias. Ler é interpretar uma percepção sob 
as influências de um determinado contexto. Esse 
processo leva o indivíduo a uma compreensão par-
ticular da realidade.

Por isso o aluno precisa ler, interpretar, buscar informações, 
argumentar e ampliar seus conhecimentos. Ler proporciona ao 
aluno a possibilidade de aprimorar o vocabulário, dinamizar o 
raciocínio e a interpretação. A leitura favorece a aprendizagem 
de novos conteúdos, melhora a escrita e colabora para que o 
aluno estude, se locomova, converse com os colegas de classe, 
se relacione com seus familiares. Isso acontece por meio de ati-
vidades significativas e reflexivas que o preparam para a vida em 
sociedade. O apreço pela leitura é fundamental e deve ser uma 
prática instigada desde cedo. A escola e a sala de aula precisam 
ser espaços de leitura com atividades estimulantes que possi-
bilitem ao aluno desenvolver a capacidade leitora. O professor 
deve criar situações que explorem a leitura como prática social 
e oferecer ao aluno a compreensão de que a leitura precisa ser 
realizada de maneira eficiente.
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Portanto, é fundamental que desde os primeiros anos esco-
lares, os textos, os livros, as frases e as palavras tenham sentido 
para a criança, porque é a partir daí que a mesma poderá criar o 
fascinante hábito pela leitura. Ambos os autores citados corro-
boram que a leitura é um meio para o aluno conhecer o mundo 
e de construir novos conhecimentos.  Carleti (2007) define que a 
leitura é o meio mais importante para a aquisição de saberes na 
formação de um cidadão crítico para atuar na sociedade. O ato de 
ler é uma forma exemplar de aprendizagem, pois:

Durante o processo de armazenagem da leitura 
coloca-se em funcionamento um número infinito 
de células cerebrais. A combinação de unidade 
de pensamentos em sentenças e estruturas mais 
amplas de linguagem constitui, ao mesmo tempo, 
um processo cognitivo e um processo de lingua-
gem. A contínua repetição desse processo resulta 
num treinamento cognitivo de qualidade especial. 
(CARLETI, 2007, p. 2).

A leitura possibilita a construção de novas aprendizagens, o 
fortalecimento de ideias e ações, a construção de novos conheci-
mentos, a análise crítica de textos, o enriquecimento do vocabu-
lário, além de dinamizar o raciocínio. Pela leitura o aluno é levado 
a perceber novos aspectos da vida que ainda não eram aprecia-
dos, despertando para o mundo real e para a preocupação com o 
próximo. Desse modo seus horizontes são expandidos. 

Nesse sentido, Gasque e Tescarolo (2004, p. 37) argumen-
tam sobre a necessidade de um ensino voltado para a reflexão, 
uma vez que, “quanto maior a capacidade de refletir, mais 
significativo e mais aprofundado será o pensar empregado na 
elaboração do conhecimento”. Assim, Dewey (1979, p. 22) diz 
que “a reflexão é uma forma de pensar que envolve um estado 
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de dúvida, hesitação, perplexidade, dificuldade mental, o qual 
origina o ato de pensar; um ato de pesquisa, procura, inquirição, 
para encontrar material que resolva a dúvida, assente e esclare-
ça a perplexidade”. 

Então o trabalho com a leitura precisa ser incentivado desde 
os alunos das séries iniciais, passando pelos alunos do 5° ano, fase 
final do ensino fundamental I, até os alunos do ensino médio. Des-
sa maneira é necessário evidenciar o gosto pelo ato de ler como 
algo de suma importância e que contribua para a formação de alu-
nos capazes de serem sujeitos do processo de desenvolvimento 
da aprendizagem. Por isso a leitura não deve ser algo mecânico 
e descontextualizado, mas que contribua para formar pessoas 
críticas e conscientes, como dizem Oliveira e Queiroz (2009, p. 2):

o ensino de leitura deve ir além do ato monótono que 
é aplicado em muitas escolas, de forma mecânica e 
muitas vezes descontextualizado, mas um processo 
que deve contribuir para a formação de pessoas críti-
cas e conscientes, capazes de interpretar a realidade, 
bem como participar ativamente da sociedade.

O hábito da leitura deve ser algo constante no ambiente esco-
lar, que leve o aluno a ter contato com variadas obras e que auxilie 
o desempenho deste em relação a diversas atividades futuras. O 
hábito de ler precisa levar a criança à compreensão do assunto 
lido e não simplesmente a repetição de informações, para que 
dessa maneira, possa se realizar a construção do conhecimento e 
a produção de qualquer outro texto.

Ambos os autores citados corroboram que a leitura é um 
meio para o aluno conhecer, compreender e construir novos 
conhecimentos. A leitura incita a reflexão o que aumenta e com-
pleta o aprendizado. 
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2.2 AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS ENQUANTO FACILITADORAS 
DA LEITURA 

Conforme verificaremos nos referenciais as HQ’s são facilita-
doras da leitura por serem uma das mais ricas e produtivas formas 
de expressar várias temáticas. Seus recursos textuais e discursivos 
exploram estratégias eficientes que fazem a interação com os lei-
tores por meio das diversas linguagens mostradas nos quadrinhos, 
das cores, do formato dos balões e, nas expressões fisionômicas 
dos personagens. Apresentam-se como um competente meio de 
ensino dos saberes escolares e obtenção do conhecimento e, dei-
xam o ensino mais prazeroso, porque motivam os estudantes a se 
interessarem mais pelos conteúdos escolares. Estimulam ainda a 
curiosidade e o senso crítico, analisando a relação existente entre 
texto e imagem e, expandem a possibilidade de entendimento.

Segundo Vergueiro e Ramos (2009), o uso dos quadrinhos na 
educação foi muito criticado no Brasil no início do século XX. Não 
existia orientação metodológica para seu uso e poucos professo-
res o faziam. Uma das críticas feitas aos quadrinhos era de que 
eles propagavam hábitos estrangeiros e traziam temas prejudi-
ciais às crianças. Com o passar do tempo esses conflitos foram 
diminuindo e a partir dos anos de 1970 já era possível encontrar 
narrativas gráficas em livros didáticos brasileiros. Por meio de 
balões de fala os quadrinhos eram usados para suavizar a diagra-
mação e dar uma forma mais leve ao texto didático. 

Porém, o ano de 1996 é um marco importante para a trajetória 
de aceitação das histórias em quadrinhos (HQ) como ferramenta 
pedagógica no Brasil. Nesse ano ocorreu a promulgação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que, de certa forma, 
propunha um pacto entre este produto cultural midiático e a edu-
cação formal. Nesse sentido, ela “[…] já apontava para a necessida-
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de de inserção de outras linguagens e manifestações artísticas nos 
ensinos fundamental e básico” (VERGUEIRO; RAMOS, 2009, p. 10).

Além do uso “suavizante” nos livros didáticos e no processo 
avaliativo dos alunos (SANTOS, 2001), os quadrinhos possibilitam o 
incentivo à leitura, a reflexão sobre determinados temas e a reali-
zação de atividades lúdicas através da dramatização. O gênero dis-
cursivo das histórias em quadrinhos tem encontrado destaque nas 
recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 
Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. São mostrados gêneros 
importantes para o aprendizado da escuta e leitura de textos, vistos 
como adequados para o trabalho com a linguagem oral e escrita.

Para Carvalho (2009), entre as razões para se utilizar os qua-
drinhos na escola está: a atração dos estudantes por esse tipo de 
leitura; a combinação de palavras e imagens, forma mais eficiente 
de ensino; a qualidade da informação; o enriquecimento da co-
municação pelas histórias em quadrinhos; o auxílio no desenvol-
vimento do hábito de leitura; e a ampliação do vocabulário.

As HQ’s proporcionam recursos textuais e discursivos que 
aceitam explorar estratégias diferentes e eficientes que contri-
buem para a construção do conhecimento por parte do aluno. 
Colaboram ainda para a formação de hábitos de leitura e enrique-
cimento do vocabulário, em razão do seu caráter dinâmico e ani-
mado. Conforme destaca Mendonça (2007, p. 207): “reconhecer 
e utilizar histórias em quadrinhos como ferramenta pedagógica 
parece ser fundamental, numa época em que a imagem e a pa-
lavra, cada vez mais, as associam para a produção de sentido nos 
diversos contextos comunicativos”.

Quando as histórias em quadrinhos são trabalhadas em sala 
de aula são estabelecidas formas significativas e dinâmicas para 
que os alunos leiam, escrevam, pesquisem e dramatizem suas vi-
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das (INÁCIO, 2003). A importância das HQ’s nas escolas é tratada 
por Araújo, Costa e Costa (2008, p. 29) quando anunciam que:

[...] os quadrinhos podem ser utilizados na educa-
ção como instrumento para a prática educativa, 
porque neles podemos encontrar elementos com-
posicionais que poderiam ser bastante úteis como 
meio de alfabetização e leitura saudável, sem falar 
na presença de técnicas artísticas como enquadra-
mento, relação entre figura e fundo entre outras, 
que são importantes nas Artes Visuais e que pode-
riam se relacionar perfeitamente com a educação, 
induzindo os alunos que não sabem ler e escrever a 
aprenderem a ler e escrever a partir de imagens, ou 
seja, estariam se alfabetizando visualmente.

Vergueiro (2010) fala da importância das histórias em quadri-
nhos em sala de aula: sua utilização é bem ampla e depende da 
criatividade de cada professor para tratar de assuntos complexos 
de forma lúdica e descontraída. Luyten (2011) explica que as HQs 
utilizadas na escola, trazem grandes benefícios; o emprego das 
imagens com textos articulados aos conteúdos estudados permite 
tornar conteúdos complexos mais claros para os alunos. Diante da 
relevância de tal formato, a pesquisa debruça-se sobre o mesmo.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa de natureza básica que segundo GIL (1999) é 
motivada pela curiosidade e suas descobertas devem ser divulga-
das para toda a comunidade, possibilitando assim a transmissão 
e debate do conhecimento, tem por objetivo mediante observa-
ções e intervenções junto aos sujeitos participantes, a aplicação e 
prática de atividade. Consiste em estudo de caso de abordagem 
qualitativa, pois se interessa em parte pela subjetividade e com-
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portamento dos envolvidos, pensando assim na qualidade dos 
dados adquiridos, deixando um pouco à parte quantidades. Aten-
ta-se para a forma de interpretação e compreensão dos alunos 
em relação à leitura de histórias em quadrinhos.

Ao descobrir um problema em que o principal objetivo é ana-
lisar como as HQ’s podem contribuir na melhoria da capacidade 
de leitura e interpretação dos conteúdos trabalhados em sala de 
aula pelos alunos do 5° ano, esta pesquisa assume cunho explo-
ratório-descritivo. Procura, portanto, alternativas para explorar o 
assunto por meio de observações, conversas e contatos com os 
envolvidos no ambiente em que a pesquisa acontece, bem como 
descrever essa realidade.

3.1 PERÍODO DA EXECUÇÃO

A pesquisa teve início com a estruturação do referencial teó-
rico, no mês de Abril. O delineamento do problema e dos objeti-
vos também ocorreu nesse momento. Essa ocasião foi base para 
a constituição do instrumento de coleta, o que ocorreu entre os 
meses de Abril e Maio.

A aproximação do objeto e a seleção da escola foram feitos 
em Abril. Considerou-se para tal a proximidade do pesquisador 
com o problema identificado e por ser o seu local de trabalho. Em 
seguida, conduziu-se a atividade laboral junto à turma seleciona-
da para a investigação da contribuição das histórias em quadri-
nhos no processo de leitura dos alunos, ainda no mês de Maio.

A coleta e análise de dados e, a redação completa do artigo, 
foram realizados no mês de Maio. Por fim, a conclusão e revisão 
final no mês de Junho.
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3.2 POPULAÇÃO

A população da pesquisa são os alunos do 5° ano do ensino 
fundamental da Escola Municipal Realino José de Oliveira, da 
cidade de Anápolis – Goiás, série a qual o autor da pesquisa é o 
professor da turma. O caso em estudo foi selecionado em razão 
da observação do grande interesse que os alunos demostravam 
pela leitura das HQ’s.

Para perceber como as HQ’s despertam o interesse por assun-
tos trabalhados em sala de aula e melhoram a prática de leitura 
dos educandos do 5º ano do ensino fundamental, a investigação 
buscou verificar a utilização prática das HQ’s em atividade laboral 
com os educandos. A partir disso, constatar a facilidade de leitura 
dos educandos na interpretação das histórias.

De um universo de 27 alunos, foi feito um recorte para apli-
cação da pesquisa. A amostra foi do tipo aleatória simples e en-
volveu um conjunto de seis alunos. De modo que adotou-se uma 
amostragem que corresponde 20% do total de alunos.

3.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Durante a coleta dos dados, na aula escolhida para trabalhar 
a leitura, os alunos selecionados foram até a mesa do professor 
e realizaram a leitura de uma HQ’s da “Turma da Mônica” com 
o título: Cuidando do Mundo. Depois da observação direta da 
leitura feita pelos alunos o professor respondeu um checklist em 
forma de perguntas, com os respectivos critérios de análise, para 
marcar os aspectos observados.

A partir da coleta dos dados, partiu-se para a análise, realiza-
da mediante a transcrição dos aspectos marcados pelo professor 
através da observação dos alunos, durante a atividade laboral 
prática. Segue abaixo o checklist adotado na pesquisa:
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1 - O aluno lê em voz alta e consegue manter uma entonação ade-
quada respeitando os sinais de pontuação?
[Foi analisado se os alunos obedeceram as regras linguísticas 
da leitura]
2 - O aluno conseguiu relacionar escrita expressa no balão com a 
imagem de forma plena?
[Foi analisado se o aluno relacionou as imagens verbais e não 
verbais de forma plena e com o tema abordado pelo texto]
3 - Identifica informações explícitas e implícitas em diversos gê-
neros textuais?
[Foi analisado se o aluno fez a relação entre o assunto do texto 
(Qual o assunto do texto?) e o tipo de gênero textual trabalhado]
4 - Relaciona informações do texto com conhecimentos do sen-
so comum?
[Foi analisado se o aluno observou alguma relação do assunto 
trabalhado no texto com seu cotidiano. (Qual a contribuição do 
ser humano para que o assunto trabalhado no texto se torne 
realidade em nossas cidades)]

Apresenta-se, na sequência, o conjunto resultante da análise.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Por meio do questionário diagnóstico o professor realizou 
as observações pertinentes para a obtenção de resultado da 
presente pesquisa. Em um universo de 27 alunos, 20% foram ob-
servados. Na verificação da observação, um checklist com quatro 
elementos foi acompanhado pelo professor na coleta de dados. A 
leitura proposta pelo professor foi uma história em quadrinhos da 
“Turma da Mônica”, como exposto acima. Seguem os resultados:
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Figura 1 - O aluno lê em voz alta e consegue manter uma entonação adequada 
respeitando os sinais de pontuação?

Fonte: elaborado pelo autor (2018).

Percebe-se pelo gráfico acima que de um total de 6 alunos 
observados, mais da metade (66% dos alunos) conseguiu fazer 
a leitura de acordo com as regras ortográficas. Esse índice é po-
sitivo, pois, aqui é trabalhado um dos objetivos fundamentais 
da pesquisa: a leitura. Mais do que isso, é representativo, pois 
demonstra a capacidade do aluno em ler um material distinto dos 
tradicionais, como é o caso da HQ. Dutra (2011), diz que ler é 
uma das capacidades mais importantes a serem trabalhadas com 
o aluno e que ler com qualidade amplia a visão de mundo.

No tópico seguinte buscou-se compreender se os alunos 
relacionavam a escrita com a imagem no HQ. O gráfico abaixo 
demonstra os resultados:
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Figura 2 - O aluno conseguiu relacionar escrita expressa no balão com a 
imagem de forma plena?

Fonte: elaborado pelo autor (2018).

É visto pelo gráfico acima que de um total de 6 alunos obser-
vados, 66% identificaram que as imagens verbais e não verbais 
são bastante utilizadas nesse gênero textual. Isso mostra que 
os alunos assimilaram e identificaram que é muito importante a 
inferência da escrita expressa no balão com a imagem para a cor-
reta interpretação do texto. Nota-se assim, o exposto por Luyten 
(2011) em relação ao papel das HQ’s, que o uso das imagens com 
textos articulados torna a compreensão de conteúdos complexos 
mais fáceis por parte dos alunos.

As linguagens verbal e não verbal presentes no gênero das 
HQ’s podem ser usadas para formar um leitor competente e crí-
tico. Santos (2001), fala que os quadrinhos incentivam a leitura, 
a meditação sobre temas específicos e a realização de atividades 
lúdicas através da dramatização. Em relação aos mesmos per-
centuais de compreensão para as questões 1 e 2 é notado que 
esse número se dá porque as duas questões trabalham a leitura e 
interpretação dos alunos. Seguindo com os dados, tem-se:
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Figura 3 - Identifica informações explícitas e implícitas em diversos 
gêneros textuais?

Fonte: elaborado pelo autor (2018).

O gráfico da figura 3 mostra que 83% dos alunos observados 
souberam identificar as informações trabalhadas pelo texto e o 
gênero textual trabalhado. O resultado é importante, pois mostra 
a facilidade de se identificar o gênero literário trabalhado pelo 
texto (textos literários de entretenimento/histórias em quadri-
nhos). Carvalho (2009) diz que existem várias razões para utilizar 
os quadrinhos na escola: a atração dos estudantes por esse tipo 
de leitura, a combinação de palavras e imagens, a qualidade da 
informação, o auxílio no desenvolvimento do hábito de leitura; e 
a ampliação do vocabulário. Na sequência constatou-se:
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Figura 4 - Relaciona informações do texto com conhecimentos do senso comum?

Fonte: elaborado pelo autor (2018).

A maior parte dos alunos, 83%, conseguiu fazer a relação 
do tema trabalhado pelos quadrinhos com a realidade em que 
vivem. Esse resultado é muito importante porque expõe como a 
leitura das HQ’s pode mostrar os problemas sociais vividos pelos 
participantes. Essa leitura pode conscientizar esses atores a de-
senvolver ações que podem mudar suas realidades de vida. De 
acordo com Santos (2001) as HQ’s são transmissoras de ideologia, 
influenciando a educação de quem lê. Despertam ainda nos seus 
leitores contextos e valores culturais que levam as crianças a am-
pliar conhecimentos sobre o mundo social.

O cenário constatado com essa última pergunta está em con-
formidade com o que expõe Freire (1998), acerca da percepção 
das relações entre texto e contexto. Linguagem e realidade, se-
gundo afirma, se prendem dinamicamente;

Em relação aos mesmos percentuais de compreensão para as 
questões 3 e 4 é notado que esse número se dá porque as HQ’s 
facilitam a identificação das informações explícitas e implícitas 
presentes nesse gênero textual e as figuras com a linguagem mos-
tram aos alunos alguns problemas sociais vividos pelos mesmos.
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5 CONCLUSÕES

O trabalho docente desafia o professor a encontrar soluções 
pedagógicas que possam contribuir para a melhora da leitura de 
seus alunos. Nesse processo o letramento informacional é impor-
tante porque possibilita ao aluno uma fonte rica de informação e 
aquisição de conhecimento, fato demonstrado durante a coleta 
de dados, quando os alunos estavam fazendo a leitura das HQ’s.

As HQ’s podem ser uma ferramenta pedagógica importante, 
posto que atraem os estudantes pela combinação de palavras e 
imagens, bem como auxiliam no desenvolvimento do hábito da 
leitura, no acréscimo do vocabulário e na capacidade de construir 
e reconstruir conhecimentos.

A pesquisa atingiu o objetivo específico um, na medida em 
que constatou que as HQ’s contribuíram para a melhora da leitura 
dos alunos por ser uma forma de leitura que possibilitou abordar 
vários temas e que seus diversos recursos textuais despertaram o 
interesse dos alunos. As HQ’s mostraram sua contribuição para a 
melhora do processo de leitura dos alunos pesquisados durante 
a atividade prática de leitura, uma vez que foi perceptível o cum-
primento das regras de pontuação e entonação durante a leitura. 

Outro fator com bastante importância para a devida inter-
pretação do texto e que foi assimilado de maneira satisfatória 
pelos alunos é a ligação da escrita expressa no balão e da ima-
gem. Através dessa percepção grande parte dos alunos teve 
facilidade em identificar o gênero textual trabalhado e que esse 
texto mostrava a realidade e alguns problemas cotidianos en-
frentados pelos mesmos.

O objetivo específico dois também foi atingido, no que se 
observou que as HQ’s através de seus recursos textuais propor-
cionaram a relação das histórias lidas com a realidade social dos 
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alunos. Os alunos identificaram que alguns problemas relatados 
no texto são enfrentados pelos mesmos no dia a dia e a leitura e 
conhecimento podem mudar suas realidades de vida.

Foi possível constatar ainda que as HQ’s atraíram os alunos 
pelos seus diversos recursos textuais e discursivos. Os alunos gos-
taram das cores do texto, do formato dos balões, da linguagem 
expressa nos quadrinhos e da fisionomia dos personagens. Esses 
fatores estimularam a curiosidade e o senso crítico, contribuindo 
para o aumento do interesse dos conteúdos de sala de aula.

Em suma, as HQ’s deixaram o ensino mais prazeroso, o que le-
vou os alunos a estimular o senso crítico e se interessar mais pela 
leitura e pelos conteúdos escolares. Espera-se que mais pesquisas 
surjam no tema, para embasar discussões também no universo da 
leitura e do trabalho com histórias em quadrinhos em sala de aula.
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RESUMO

O artigo apresenta como tema as competências informacio-
nais dos professores do segundo ciclo do ensino fundamental da 
Escola Evangélica Araújo Lima em Aparecida de Goiânia. Para ana-
lisar as competências informacionais dos docentes, realizou-se 
uma pesquisa com abordagem quantitativa e qualitativa de ca-
ráter exploratório e descritiva. Utilizou-se um questionário como 
instrumento de coleta dados. Os resultados apontam que os do-
centes da Escola Evangélica Araújo Lima de Aparecida de Goiânia 
que os entrevistados acreditam que a informação é a base para 
que os alunos se tornem autônomos na tomada de decisões.
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ABSTRACT

This article presents as a subject the informational skills of 
middle school teachers in the Evangélica Araújo Lima School in 
Aparecida de Goiânia. To analyze the informational skills of the 
teachers, research was performed with a quantitative and qualita-
tive approach of exploratory and descriptive character. A question-
naire was used as a data collection instrument. The results point to 
the teachers of the Evangélica Araújo Lima School of Aparecida de 
Goiânia. According to all the research results, it is concluded that 
the respondents believe that information is the basis for students 
becoming autonomous in their decision making.

Keywords: Information literacy. Information competency. 
Teachers.

1 INTRODUÇÃO

A aquisição da compreensão da leitura e de uma linguagem 
escrita, constitui uma referência na história da evolução social e 
instrutiva do ser humano. Sob esse aspecto, é previsto que esse 
avanço aconteça através da mediação do professor, evitando que 
o fracasso na aprendizagem siga sem que haja um reparo. 

Nesse contexto,as competências informacionais dos profes-
sores do segundo ciclo do ensino fundamental da Escola Evan-
gélica Araújo Lima de Aparecida de Goiânia, foram analisadas 
de acordo com o trabalho que os docentes desenvolvem na 
metodologia diária. Foi levantada  na literatura as competências 
necessárias dos docentes do ensino fundamental, levando em 
conta as orientações dos mesmos com os alunos em sala de aula. 
De acordo com o questionário foi identificado as competências 
informacionais dos professores da Escola Araújo Lima no que se 
refere o uso da informação nos trabalhos escolares dos discentes.
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Acredita-se que este estudo é de vital importância, pois pode 
fornecer uma apreciação sobre os motivos do sucesso ou do fra-
casso dessas competências, buscando meios para uma mediação 
pedagógica onde possa reduzir os efeitos nocivos que acontecerão 
a longo prazo na vida dos estudantes do segundo ciclo do ensino 
fundamental. O resultado dessa pesquisa pode fornecer subsídios 
para um melhor planejamento, e tem como propósito debater as 
dificuldades de implementação do letramento informacional nas 
escolas públicas de Goiânia. A busca pela informação é uma alia-
da para a aquisição de novos conhecimentos e dos já existentes. 
No Brasil, as escolas públicas não estão formando bons leitores 
e bons escritores. Os alunos não conseguem escrever bem, eles 
o fazem sem critério e desse modo, vai passando de série em 
série e levando consigo os mesmos erros, causando assim, uma 
carência importante na aprendizagem. Isso se nota nos programas 
de avaliações anuais realizadas a nível nacional para verificar a 
qualidade do aprendizado dos estudantes brasileiros.  As produ-
ções textuais estão repletas de erros gramaticais. Ao se pensar em 
valores educacionais, é importante que o aluno desenvolva um 
pensamento crítico e reflexivo através de atividades motivadoras. 
A implantação do Letramento Informacional, favorece muito mais 
o aprendizado, levando o aluno a identificar, selecionar e usar a 
informação fundamentada na ética e no ponto de vista social.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Gasque (2012) destaca a ausência de boa leitura e produção 
textual dos alunos em geral nas escolas do Brasil. A carência dessa 
habilidade segundo a autora, causa uma deficiência importante 
na aprendizagem. Logo no prefácio Gasque (2012, p. 3) afirma 
que: “É possível verificar isso claramente nos resultados das 
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avaliações nacionais e internacio nais da educação brasileira, 
como, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
o Sistema de Avaliação da Educação Bási ca (Saeb) e o Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa).” É possível que esta 
deficiência esteja ligada a falta de um bom acompanhamento dos 
docentes no que concerne a trabalho de pesquisa onde o aluno, 
ao fazer em casa sua tarefa, acabam copiando da internet um de-
terminado texto sem nenhum estudo prévio, e entregam na data 
prevista como trabalho concluído. Dessa maneira o aluno vai le-
vando consigo desde a tenra idade de escolarização até uma uni-
versidade sem conhecer e diferenciar textos corriqueiros de um 
texto científico, sem saber escrever um texto harmonioso, com 
uma concepção variada de ideias originais sem plagiar. A autora 
nos diz que: “se os aprendizes forem formados para atuar como 
pesquisadores letrados informacionalmente, terão condições de 
buscar, avaliar, organizar e usar as informações relevantes, trans-
formando-as em conhecimento.”

Pode-se entender que esse método, o letramento informacio-
nal, prepara o aluno do segundo ciclo do ensino fundamental, fa-
cilitando à prática desse recurso na rotina de estudo. É importante 
compreender que os estudantes atuais têm uma visão diferencia-
da devido a facilidade de conectar-se com o mundo através das 
redes sociais. Gasque (2012, p. 4) diz que “Os aprendizes letrados 
informacionalmente têm a possibilidade de ser mais críticos, au-
tônomos e conscientes de seus deveres e direitos. Compreendem 
que as melhores decisões ocorrem mediante investigação séria e 
reflexiva, em que atuam como verdadeiros experts.” 

Hoje, na grande maioria, os alunos levam para a sala de 
aula celulares com capacidade de pesquisa e ligados a internet, 
com isso se pode perfeitamente nós os docentes que estamos 
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direcionando nossas crianças na fase inicial da educação a faze-
rem uso dessas tecnologias para seu próprio benefício, tal como 
uma pesquisa, dicionário e jogos, e assim serem inseridos nessa 
sociedade do conhecimento que caracteriza a alma do mundo 
contemporâneo. É fundamental o envolvimento dos professores 
em busca de métodos eficazes que solucionem os problemas de 
escrita nos alunos nessa fase do ensino fundamental II, que incre-
mente o recurso de natureza educativa. Gasque e Tescarolo (2010, 
p. 111) apresentam cinco desafios para implementação do letra-
mento informacional no ensino fundamental II, “(1) a dificuldade 
em mudar a cultura peda gógica, (2) a formação inadequada dos 
professores, (3) a concepção de ensino-aprendizagem, (4) a orga-
nização do currículo e (5) a ausência de infraestrutura adequada 
de informação.” Sob esse ângulo se pode entender que há difi-
culdades em adaptar-se as  novas mudanças, novas ideologias na 
educação, novos conhecimentos. Deixar o velho, e começar algo 
novo dentro das instituições educacionais, gera discussão, precisa 
de tempo para que se possa fazer os ajustes necessários; como 
uma formação específica para os docentes e as adaptações de 
espaço físico e bem equipado para que os alunos possam usufruir 
dos meios implantados para leitura, produção e pesquisa super-
visionada por profissionais capacitados. A respeito do currículo é 
importante que a criança possa sentir prazer em aprender ao invés 
de decorar, na ânsia de ter uma boa nota no final do bimestre. 
O aluno precisa desenvolver autonomia na sua formação, com 
avaliações bimestrais mais ajustáveis à realidade das mudanças 
frente ao novo que está surgindo. O nosso aluno precisa ler mais, 
escrever mais, desenvolver a escrita de forma legível e coerente, 
saber usar as pontuações adequadamente. A biblioteca é parte 
fundamental para esse crescimento cognitivo ao longo da vida.
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2.1 INCLUSÃO DIGITAL: UMA ABORDAGEM ALTERNATIVA

Schwarzelmüller (2011) afirma que a incorporação digital no 
ensino fundamental como um suporte crucial na formação dos 
alunos do ensino do segundo ciclo. Ela diz que 

inclusão digital, além dos cursos de alfabetização 
digital, devem se desenvolver em torno de três 
eixos fundamentais: promoção da competência 
informacional que deve começar na escola funda-
mental, o que amplia a oportunidade aos jovens 
brasileiros de se tornarem cidadãos incluídos na 
sociedade da informação; ampliação dos serviços 
universais para a cidadania através de portais ele-
trônicos governamentais (e-gov); desenvolvimento 
de conteúdos locais trazendo linguagem, temas e 
discussões dos problemas regionais.” (SCHWARZEL-
MÜLLER, 2011, p. 3).

Realmente, diante dos avanços tecnológicos, as escolas da 
rede pública necessitam aderir de forma adequada ao letramento 
informacional. Conheço a realidade dos alunos do município de 
Aparecida de Goiânia onde a falta de acesso à informação diária 
através da internet ou uma biblioteca bem equipada com bons 
profissionais para ajudá-los a solucionar problemas tanto de leitu-
ra, como também na escrita, transformando esse ambiente diário 
de estudo em momentos prazerosos de aprendizado. Segundo a 
autora Anna F. Schwarzelmuller, “Esses processos fazem parte da 
chamada competência informacional (informationliteracy), hoje 
cada vez mais exigida para o exercício pleno da cidadania” (p.4). 
Uma boa educação é direito de todos, as crianças das escolas 
públicas precisam se adequar a nova realidade, através de canais 
seguros de um ensino qualitativo onde elas possam desenvolver 
uma visão crítica e desenvolver uma nova sociedade livre de de-
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sigualdades sociais. O letramento informacional veio para ficar e 
transformar a realidade atual das escolas, onde somente o uso 
do livro didático é a principal fonte de ensino. Algumas escolas 
dispõe de bibliotecas nas suas dependências, porém pouco utili-
zada. Soares (2003, p. 6) afirma que 

no termo letramento está implícita a idéia de que 
a leitura e a escrita trazem conseqüências sociais, 
culturais, políticas, econômicas, cognitivas e lingüís-
ticas para o indivíduo que aprende a usar, e para o 
grupo social em que ele está inserido.

Portanto, o letramento é relevante na formação humana e 
que carece não apenas das atribuições cognitivas como ler, escre-
ver, contar e refletir como também a prática dessas habilidades 
tecnológicas. É preciso impulsionar essas práticas nas escolas do 
ensino fundamental II para que discentes tenham direitos iguais e 
possam alargar suas aptidões vocacionais, deixando de ser meros 
expectadores para indivíduos atuantes.

2.3 A FORMAÇÃO DO PESQUISADOR JUVENIL 

Fialho e Moura (2005) afirmam que o processo de forma-
ção do jovem pesquisador por meio da prática da pesquisa es-
colar é fundamental para prosperar como sujeito no campo da 
iniciativa, da inovação e da autonomia. É inegável um recurso 
disponível para avaliar a capacidade que os estudantes desenvol-
vem na busca, seleção das fontes, mas também a habilidade de 
desenvolver as ideias, de comparar hipóteses entre as mesmas. 
As autoras afirmam que,

A capacidade de avaliação crítica por parte do pes-
quisador juvenil tem chamado a atenção para as 
características do letramento. O letramento emergiu 
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de uma realidade social marcante, que até então não 
era questionada: a deque não é suficiente a pessoa, 
simplesmente, saber ler e escrever, dominar as téc-
nicas da leitura e da escrita; é preciso saber fazer uso 
das mesmas, estar inserido nas práticas sociais da 
leitura e da escrita. (FIALHO; MOURA, 2005, p. 198).

Pode-se entender que os alunos da atualidade precisam ser 
introduzidos em uma educação qualitativa, onde as mudanças 
sejam praticadas por parte das escolas e dos gestores, em todos 
os lugares, em qualquer época. Os docentes precisam estar em-
penhados no crescimento de uma formação constante e estarem 
habilitados para auxiliar os alunos a lidarem com a quantidade 
de informações atuais. O letramento informacional como método 
informativo, é essencial na conexão de redes, relações humanas, 
que capacitam as pessoas aumentando a percepção da realidade 
em que estão incorporados. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta empreitada científica trata das práticas pedagógicas de-
sempenhadas por docentes do ensino fundamental II, e sua colabo-
ração para a aquisição de habilidades instrutivas dos alunos quanto 
ao letramento informacional nas escolas públicas. Também mostra 
uma análise descritiva das dificuldades de mudanças que devem 
ocorrer para que o letramento informacional seja implantado nas 
condições propícias de espaço físico como também da formação 
dos professores, para atender às necessidades dos discentes. 

Essa pesquisa tem uma metodologia com abordagem quan-
titativa e qualitativa, com caráter exploratório e descritivo. Foi 
aplicado um questionário com perguntas fechadas, nos dias 7 e 
8 do mês de Junho de 2018. O instrumento de coleta de dados 
foi estruturado no Google Docs e foi enviado por e-mail aos pes-
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quisados. Foram elaboradas cinco perguntas  sobre a importância 
do letramento informacional na formação dos alunos do segundo 
ciclo do ensino fundamental. Participaram da pesquisa,15 profes-
sores da escola Evangélica Araújo Lima. 

4 RESULTADOS E ANÁLISES

A primeira pergunta foi “Você acredita que informação ade-
quada é a base para a tomada de decisões inteligentes dos alunos 
da Escola Araújo Lima?”. Como pode ser observado no Gráfico 1, 
conclui-se que 100% dos entrevistados acreditam que a informa-
ção adequada é a base para que os alunos sejam autônomos na 
tomada de decisões.

Gráfico 1 –Informação adequada é a base para tomada de decisões

Fonte: elaborado pela autora.

Gasque (2012, p. 19) fala sobre essa questão quando nos diz 
que: “se os aprendizes forem formados para atuar como pesqui-
sadores letrados informacionalmente, terão condições de buscar, 
avaliar, organizar e usar as informações relevantes, transforman-
do-as em conhecimento.” De acordo com a autora, o letramento 
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informacional transforma o aluno de mero espectador, para o 
criador de suas ideias e conceitos. 

Gráfico 2 – A importância da orientação do plágio

Fonte: elaborada pela autora.

Nesse segundo gráfico se pode definir como 93% dos entre-
vistados confirmam que é mencionada na orientação de trabalhos 
dos discentes a questão do plágio.Gasque (2012, p. 92) também 
fala sobre a questão do plagio ao dizer sobre a importância dos 
discentes conhecerem sobre os perigos desse ato, ela nos diz: 
“Compreender o conceito de autoria e plágio”. (p.92) Não se pode 
deixar de alertar os alunos sobre essa prática totalmente fora de 
ética, eles precisam compreender que pesquisar e escrever são 
ações individuais e autorais e que plagiar é um ato criminoso. È 
preciso que os alunos entendam que existem diferentes tipos de 
plágio como por exemplo: o plágio acadêmico ou integral, onde 
o aluno registra a idéia e concepção do autor sem citá-lo como 
fonte de pesquisa. Precisa também aprender a respeito do plágio 
parcial, em que consiste em cópias de frases de alguns autores 
sem citar suas obras. Temos o plagio conceitual e nossos alunos 
escrevem de forma diferente sem também citar a fonte de pes-
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quisa. É primordial que o discente saiba sobre a importância de 
respeitar os direitos autorais das fontes originais. Portanto, o alu-
no precisa aprender que suas pesquisas devem ser autênticas, e, 
que se usar o conceito de um ou mais autores é obrigatório citar 
sua fonte genuína. 

Gráfico 3 – Com que frequência os professores auxiliam os alunos na busca da informação.

Fonte: elaborada pela autora.

Como resultado desse questionamento, 73% dos docentes 
afirmam que frequentemente orientam os alunos nos trabalhos 
informando as fontes de pesquisas e dicas de como buscá-las. 
20% informaram que as vezes orientam os alunos na busca de 
informações e somente 6,7% disseram que raramente orientam 
os alunos na busca de informações e de fontes confiáveis. Gasque 
(2012, p. 91) cita exemplo de fontes de pesquisa que os alunos 
devem conhecer, ela nos diz: “Conhecer a organização/arranjo 
das várias fontes de infor mação impressas e online. Por exemplo: 
material de refe rência (atlas, dicionários, enciclopédias), livros de 
leitura, de ficção, didáticos e paradidáticos, artigos de jornais e 
revistas”. Sendo assim, é necessário que os discentes sejam orien-
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tados com frequência nas busca pela informação e que aprenda a 
utilizar as ferramentas que os farão sujeitos capazes de encontrar 
fontes seguras para desenvolver seus trabalhos escolares.

Gráfico 4 – Os principais desafios da implementação do letramento informacional 
na escola

Fonte: elaborado pela autora.

A questão 4 diz respeito aos desafios da implantação do le-
tramento informacional. Para sua elaboração, utilizou-se como 
base a Gasque (2010, p. 83). No Gráfico 4, nota-se que 33% dos 
docentes afirmam que existe uma dificuldade de mudar a cultura 
pedagógica em relação a implementação do letramento informa-
cional nas escolas. Dos entrevistados, 20% disseram que não há 
professores capacitados. Outros 20% afirmaram que são as con-
cepções do ensino-aprendizagem. A ausência de infraestrutura 
adequada somam mais 20% das dificuldades da implementação 
do letramento informacional. Os 8% restante seriam a organiza-
ção do currículo escolar. 
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Gráfico 5 – Em que trabalho e com que frequência o professor avalia o processo de 
acesso, organização e uso da informação.

Fonte: elaborado pela autora.

No que se refere as ações em localizar, acessar, usar e orga-
nizar as informações no ensino dessas habilidades em trabalhos 
escolares dos discentes, 80% disseram que frequentemente 
avaliam essa técnica. 13,3% disseram as vezes avalia esse tipo 
de ação e apenas 6,7% dizem raramente integra essas ações nos 
trabalhos dos discentes. Sobre esse aspecto as Fialho e Moura 
(2005, p. 198) afirmam que:

A capacidade de avaliação crítica por parte do pes-
quisador juvenil tem chamado a atenção para as ca-
racterísticas do letramento. O letramento emergiu 
de uma realidade social marcante, que até então 
não era questionada: a deque não é suficiente a 
pessoa, simplesmente, saber ler e escrever, dominar 
as técnicas da leitura e da escrita; é preciso saber 
fazer uso das mesmas, estar inserido nas práticas 
sociais da leitura e da escrita.
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É necessário que haja recursos disponíveis para que os estu-
dantes desenvolvam o conhecimento da busca de informação e 
seleção das fontes de pesquisa. Realmente, não se pode educar 
sem estar envolvido no ciclo da criação do conhecimento e das 
habilidades e valores a serem expandidos.

5 CONCLUSÕES

Esse artigo tem como base a importância do letramento infor-
macional no II ciclo do Ensino Fundamental das escolas públicas 
de Goiânia. Como foco do meu estudo, utilizei a Escola Evangélica 
Araújo Lima de Aparecida de Goiânia da qual faço parte como 
profissional da educação, e onde tenho observado as deficiências 
do ensino em letramento informacional. Visando uma melho-
ria das muitas indagações sobre o letramento nas escolas, e da 
participação dos professores, assim como também analisar suas 
competências. É através da qualidade do ensino e do desenvol-
vimento dos estudantes que as escolas podem formar cidadãos 
com autonomia para enfrentar um volumoso sistema de infor-
mação. Os autores J Lecardelli, NS Prado Revista Brasileira, 2006, 
nos diz: “O ato de buscar informações é um processo natural da 
espécie humana”. Sendo assim podemos enfatizar a importância 
que a educação pública nos dias atuais, precisa rever o direito do 
aluno na busca pela informação com bibliotecas bem equipadas, 
com um espaço físico para o uso de computadores, que leve o 
indivíduo a se integrar nessa sociedade do conhecimento.

Com o resultado dos gráficos, se pode notar que os docentes 
vêem a falta que faz o letramento em sala de aula, e que seria 
para eles, um aliado eficaz na construção do pensamento refle-
xivo, como também do desenvolvimento da leitura e escrita no 
âmbito das dependências do espaço físico da escola. Outro ponto 
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observado é a dificuldade de implementar o letramento haja vista 
que a burocracia para inserir novas mudanças requer um traba-
lho exaustivo e muitas vezes frustante e para que os estudantes 
tenham a liberdade de pesquisar de forma segura a esse novo 
desafio de aprender habilidades específicas que irá auxiliar na to-
mada de decisão e na solução de problemas ao longo de sua vida. 
É fundamental que as escolas do ensino básico, estimulem seus 
alunos a gostarem de estudar, e que a evasão não seja mais uma 
realidade, onde nossos alunos tenham laboratórios de pesquisa 
e bibliotecas bem equipadas para que ainda na tenra idade eles 
aprendam a pensar. É por meio de espaços assim e de profissionais 
bem preparados que o estudante de hoje irá desenvolver o pensa-
mento crítico inerente aos seres humanos. Somente dessa forma 
teremos futuros cientistas agindo e contribuindo com o mundo e 
com sua própria vida. Ainda temos um longo caminho a percorrer 
para que o letramento informacional seja efetivado nas escolas 
públicas, porém, os caminhos estão se expandindo por meio de 
estudos que certamente poderá fazer a diferença na efetivação do 
letramento nas escolas. Essa pesquisa é apenas mais uma dentre 
tantas para dar um impulso a mais, rumo a grandes mudanças. 

Janaína Ferreira Fialho e Maria Aparecida Moura corroboram 
com minhas idéias ao dizer: “O desenvolvimento dessa capa-
cidade o ajudará a pensar no conhecimento como algo que é 
construído coletivamente, além de ser uma oportunidade real 
para o aluno desenvolver a oratória” (A formação do pesquisa-
dor juvenil, 2005, p. 206). Sendo assim, é somente mediante o 
desenvolvimento de habilidades concernentes ao conhecimento 
individual e coletivo que se forma sujeitos capazes de sobrepujar 
barreiras antes intransponíveis. Esse trabalho é uma forma de co-
laborar para outras futuras pesquisas. É possível que esse artigo 
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não traga um resultado positivo em questão a mudanças, mas 
ajudará outras pessoas em tomadas de decisões e a confirmar 
de forma precisa intervenções para a implantação do letramento 
informacional nas escolas públicas de Goiânia.
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RESUMO

Este estudo teve como objetivo, avaliar a influência da biblio-
teca escolar no desenvolvimento de competências em informação 
a partir da percepção dos discentes. Apresenta-se os conceitos 
de Letramento Informacional, Biblioteca Escolar e Práticas Edu-
cativas fundamentados por Gasque (2010; 2016), Dudziak (2003; 
2008) e Campello (2009; 2010). A metodologia desenvolveu-se 
por método indutivo aplicado em estudo descritivo. Utilizou-se 
entrevistas e questionário como procedimento para a coleta de 
dados no período de 7 a 13 de junho de 2018. A amostra não 
probabilística por conveniência abrangeu 64 estudantes. Os resul-
tados demonstram que a biblioteca possui papel importante para 
a aprendizagem dos alunos; as ações para implementação do 
Letramento Informacional no ambiente estudado foram conside-

9 Trabalho apresentado no GT Dimensão Político-Pedagógica, do II Seminário Letramen-
to Informacional: a educação para a informação, Goiânia, 18 ago. 2018.
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radas incipientes; ter mais livros novos, títulos mais interessantes 
e atividades culturais são apontados como incentivo para maior 
frequência na biblioteca.

Palavras-chave: Letramento Informacional. Biblioteca Esco-
lar. Práticas Educativas.

ABSTRACT

Based on student’s perceptions, this study aims to evaluate 
the influence of the school library on the development of infor-
mation skills. It presents concepts such as Information Literacy, 
school library and educational practices based on the works of 
Gasque (2010; 2016), Dudziak (2003; 2008) and Campello (2009; 
2010). An inductive method was applied in a descriptive study. 
Interviews and questionnaires were used as a procedure for data 
collection from June 7th to 13th, 2018. A non-probabilistic sample 
covered 64 students. Results demonstrates that the library has an 
important role in student learning; and that actions to implement 
Information Literacy in the IFRJ are, still, incipient. In addition, it 
shows that new books, more interesting titles and cultural activi-
ties can encourage students to visit the library.

Keywords: Information Literacy. School Library. Educational 
Practices.

1 INTRODUÇÃO

Vivemos em uma sociedade caracterizada pela abundante 
produção de informação com fluxo facilitado pelas redes de comu-
nicação eletrônica, a chamada Sociedade da Informação (BRUCE, 
1997 apud DUDZIAK, 2001). Como resultado, a importância da uti-
lização das bibliotecas tem sido questionada nos últimos tempos 
mediante ao avanço das Tecnologias da Informação e Comunica-
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ção (TICs), que vem facilitando o acesso à informação e provocado 
mudanças significativas em todas as esferas na sociedade atual 
(SHERMAN, 2007). Não obstante a facilidade de acesso propiciar 
a democraticação do conhecimento, utilizar a internet como única 
fonte de informação durante a fase escolar pode não ser adequa-
do. Visto que os usuários não costumam ser capacitados e nem 
tudo que está na rede procede de fontes confiáveis.

Para isso, é preciso que as pessoas desenvolvam a capacidade 
de reconhecer quando a informação é segura e relevante, tenham 
senso crítico e saibam usar o conhecimento adquirido com ética, 
respeitando as questões inerentes à autoria e as proteções garan-
tidas às obras intelectuais. Em outras palavras, tenham passado 
pelo Letramento Informacional, processo que objetiva o desenvol-
vimento das capacidades de busca, uso e avaliação da informação.

A implementação do Letramento Informacional exige ações 
que vão muito além da promoção da leitura. Requer estudo, 
planejamento e o engajamento de todos os atores envolvidos na 
comunidade escolar. A escola – especialmente a biblioteca esco-
lar - é o ambiente ideal para o desenvolvimento do pensamento 
reflexivo através de pesquisas, levando os estudantes à autono-
mia do seu próprio aprendizado. 

Apesar da importância da biblioteca escolar ser praticamente 
um consenso, a quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no 
Brasil, promovida pelo Instituto Pro-Livro em 2015 e aplicada pelo 
Ibope Inteligência, demonstrou que apenas 5% dos 5.012 respon-
dentes visitam uma biblioteca frequentemente. Quando o perfil 
dos participantes é analisado, considerando se são estudantes ou 
não, o estudo mostra que 35% dos estudantes não frequentam a 
biblioteca e 78% dos entrevistados que não estudam também não 
frequentam a biblioteca (FAILLA, 2016). Diferentes razões podem 
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contribuir para este resultado, como por exemplo, nem sempre as 
pessoas contam com uma biblioteca próximo de sua residência; 
Algumas vezes, o atendimento ou acervo não são satisfatórios; 
ou mesmo, a facilidade de pesquisa pela internet tem criado no 
imaginário das pessoas a crença de que “o Google tem tudo”. 

Não obstante a importância da biblioteca seja ignorada por 
parte da população brasileira, este estudo procura questionar a 
influência da biblioteca escolar no desenvolvimento de compe-
tências em informação dos estudantes. Dado que a biblioteca 
pode ser compreendida como a porta de acesso ao universo in-
formacional e o ambiente adequado para o desenvolvimento de 
competências de busca e uso da informação.

Este trabalho tem como objetivo avaliar a influência da biblio-
teca do IFRJ no desenvolvimento de competências em informação 
a partir da percepção dos discentes sobre suas habilidades e prá-
ticas ao buscar, usar e avaliar a informação. Em termos específi-
cos foram elencados os seguintes objetivos: investigar o papel das 
bibliotecas escolares para o desenvolvimento de competências 
informacionais dos alunos; identificar se ações de Letramento In-
formacional são implementadas na biblioteca escolar em estudo; 
investigar o que faria os alunos frequentarem mais a biblioteca.

Considerando a biblioteca como local adequado para o desen-
volvimento de habilidades informacionais, este trabalho parte do 
pressuposto de que os estudantes que não costumam frequentar 
a biblioteca escolar possivelmente não passam pelo processo de 
Letramento Informacional adequado para o desenvolvimento de 
competências como localizar, selecionar e transformar a infor-
mação em conhecimento. Por outro lado, os estudantes que não 
recebem o Letramento Informacional por meio de profissionais 
qualificados não compreendem o potencial da biblioteca, seja 
ela física ou virtual e, portanto, subutilizam estes espaços. Logo, 
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refletir sobre o tema pode contribuir para a compreensão da 
relevância da manutenção do hábito de frequentar bibliotecas, 
sobretudo, quando ações de LI são implementadas com auxílio de 
profissionais qualificados.

Esta pesquisa é parte integrante do projeto “A Leitura e suas 
concepções teóricas, históricas e conceituais: perspectivas no 
campo do letramento informacional, da comunicação e compor-
tamento informacional em diferentes instâncias educacionais 
formais e informais”. Trata-se de um projeto guarda-chuva, apro-
vado pelo comitê de ética da Universidade Federal de Goiás sob o 
parecer de número 2.543.521.

2 LETRAMENTO INFORMACIONAL

A capacidade de buscar e usar a informação é considerada uma 
competência fundamental na Sociedade da Informação. Buscar a 
informação é um comportamento relacionado ao modo como as 
pessoas procuram e acessam a informação. Isso envolve diversas 
atividades como planejamento, estratégias de busca, conhecimen-
to de fontes potenciais de informação, competências para uso de 
novas tecnologias da informação e avaliação (GASQUE, 2012). 

Com respeito ao uso, são desenvolvidas atividades que levam 
à apreensão da informação para transformá-la em conhecimento. 
Reúne habilidades como decodificação de linguagens e interpreta-
ção, além de controle e organização do conhecimento por meio de 
instrumentos cognitivos como resumos, esquemas, mapas concei-
tuais e outros. Tais competências mobilizam conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais e podem ser desenvolvidas por meio 
de processos formais e informais (GASQUE, 2012). O Letramento 
Informacional (LI) diz respeito “ao processo de desenvolvimento 
de competências para localizar, selecionar, acessar, organizar, usar 
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informação e gerar conhecimento, visando à tomada de decisão e 
à resolução de problemas” (GASQUE, 2012, p. 28).

A expressão infor mation literacy é utilizada pela primeira vez 
em 1974 pelo bibliotecário estadunidense Paul Zurkowski. No 
Brasil, os estudos sobre o tema se iniciam a partir do ano 2000. 
Além da expressão original, são utilizadas em língua portuguesa 
as expressões: letramento informacional, alfabeti zação informa-
cional, habilidade informacional e competência infor macional, 
sendo essa última a mais utilizada como sinônimo de Letramento 
Informacional. Embora os termos Letramento Informacional e 
Competência em Informação sejam algumas vezes usados na 
literatura como sinônimos, “competência refere-se àquilo que se 
deseja construir e desenvolver ao longo de um processo, no caso, 
o de letramento informacional” (GASQUE 2010, p. 88)10. 

Inicialmente desenvolvido como atividade bibliotecária ligada 
ao processo de educação de usuários e a orientação bibliográfica 
(DUDZIAK, 2008), o Letramento Informacional tem como objetivo 
formar indivíduos que: saibam determinar a natureza e a extensão 
de sua necessidade de informação; sejam capazes de manusear 
fontes potenciais de informação; avaliem criticamente a informa-
ção; saibam usar e comunicar a informação; considerem os aspec-
tos éticos, políticos, sociais e econômicos de suas ações; sejam 
aprendizes independentes e aprendam ao longo da vida (DUDZIAK, 
2003). Ao cotejar as definições para o LI abordadas por Dudziak 
e Gasque, percebe-se que esta confere ao LI uma dimensão mais 
técnica e restrita à Educação, enquanto que aquela atribui ao LI um 
aspecto mais político e abrangente. Há no entanto que destacar 
que o LI possui outras dimensões esclarecidas por Orelo (2013).

10 A despeito de o Tesauro Brasileiro em Ciência da Informação indicar o uso do termo 
Competência em Informação para Letramento Informacional (PINHEIRO; FERREZ, 2014).
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Para a autora, o Letramento Informacional se revela em quatro 
dimensões: a dimensão técnica, que se configura no saber fazer e 
na realização de uma ação; a dimensão estética, que denota a pre-
sença da sensibilidade e da criatividade no processo de LI, permi-
tindo a percepção das necessidades dos indivíduos convertendo-
-se em solidariedade e generosidade. Há, ainda, a dimensão ética, 
ligada à ação humana orientada por princípios e valores e, por fim, 
a dimensão política, relacionada às questões sociais e aos direitos 
e deveres do cidadão. Segundo a autora, o desenvolvimento da 
competência em informação deve estar alicerçado nessas quatro 
dimensões para alcançar sua plenitude (ORELO, 2013).

A implementação do LI no âmbito escolar envolve alguns 
desafios que precisam ser considerados, como a resistência na 
mudança da cultura pedagógica; a preocupação com formação 
dos professores; reflexão sobre a concepção de ensino-apren-
dizagem; organização do currículo e ausência de infraestrutura 
adequada nas escolas (GASQUE, 2012). A organização de con-
teúdos de LI no currículo podem ocorrer de duas formas: como 
disciplina integrada ao currículo ou como atividade extracur-
ricular (GASQUE; BARROS, 2016). A biblioteca escolar possui, 
nesse sentido, papel importante e o ambiente adequado para 
que os objetivos de LI sejam alcançados.

2.1 O PAPEL DA BIBLIOTECA ESCOLAR

O Manifesto da Biblioteca Escolar publicado pela IFLA/
UNESCO em 1999, declara que a biblioteca escolar “habilita os 
estudantes para a aprendizagem ao longo da vida e desenvolve 
a imaginação, preparando-os para viver como cidadãos respon-
sáveis” (IFLA/UNESCO, 1999, p. 1). Em 2002, foi proclamado 
um documento denominado Diretrizes da IFLA/UNESCO para a 
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Bibliotecas Escolares, com edição revista em 2015. Neste docu-
mento são delineadas orientações e traçados os seguintes obje-
tivos para a biblioteca escolar:

[...] desenvolver alunos letrados em informação que 
participem responsável e eticamente na sociedade. 
Os alunos letrados em informação são aprendizes 
competentes e autónomos, que estão conscientes 
das suas necessidades de informação e se envolvem 
ativamente no mundo das ideias. Demonstram con-
fiança na sua própria capacidade de resolver proble-
mas e sabem como localizar informação relevante e 
fiável. São capazes de gerir ferramentas tecnológicas 
para aceder à informação e para comunicar o que 
aprenderam. São capazes de lidar confortavelmente 
com situações em que há múltiplas respostas ou 
em que não há respostas. São exigentes com o seu 
trabalho e criam produtos de qualidade. Os alunos 
letrados em informação são flexíveis, capazes de se 
adaptar à mudança e de funcionar tanto individual-
mente como em grupo. (IFLA/UNESCO, 2015, p. 9).

Faguet (2011) compreende que para exercer o seu papel, 
a biblioteca precisa de ter um acervo bem selecionado e atual, 
ambiente físico adequado e acolhedor e conte com um mediador 
(professor/bibliotecário).

A figura do mediador é importante pois a aprendizagem da 
busca e o uso da informação de maneira efetiva é um processo 
que necessita de recursos e profissionais adequados. A biblioteca 
escolar, quando bem estruturada, pode atender perfeitamente 
essa demanda. Mais que auxílio às pesquisas escolares, a bibliote-
ca é um espaço para a troca e a convivência social. Propicia opor-
tunidade de debates, conferências e treinamentos. Para Velho 
(et. Al. [2003]) a biblioteca escolar além de oferecer informações 
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de confiança, rápida e acessível, é local para apoio à experiência 
estética e estímulo à criatividade.

No Brasil, foi sancionada em 2010 a Lei nº 12.244, que dis-
põe sobre a universalização das bibliotecas nas escolas públicas 
e privadas no prazo máximo de 10 anos, respeitando a profissão 
do bibliotecário (BRASIL, 2010). Além das dificuldades financeiras 
que o país vem apresentando nos últimos anos para levar a cabo 
o cumprimento da lei, o texto não deixa claro quanto as sanções 
no caso do seu descumprimento no prazo previsto. Isto vem pro-
piciando o descumprimento da norma por parte dos responsáveis 
para que toda escola em âmbito nacional possa contar com biblio-
tecas e que estas sejam assistidas por profissionais qualificados.

2.2 PRÁTICAS EDUCATIVAS EM BIBLIOTECAS

O debate sobre a função educativa do bibliotecário se inicia 
por volta de 1950 nos Estados Unidos. Na década de 1970, o seu 
papel pedagógico se torna mais ativo com o envolvimento direto 
da biblioteca no desenvolvimento do currículo e no processo de 
aprendizagem (CRAVER, 1986 apud CAMPELLO, 2009). A partir 
desse momento, surgem as discussões sobre LI e a prática educa-
tiva de bibliotecários em parceria com os professores.

Estudos têm confirmado a importância da biblioteca escolar 
no processo educativo. Sherman (2007) apresenta um estudo rea-
lizado em 2005 nas bibliotecas escolares do estado de Illinois (EUA) 
que revela que os estudantes que utilizam frequentemente biblio-
tecas bem equipadas e com boa equipe alcançam pontuações mais 
altas e têm melhor desempenho em exames de leitura e escrita. Em 
pesquisa sobre as contribuições da biblioteca na formação escolar, 
Sala (2016) afirma que as ações de mediação de leitura desenvolvi-
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das pelos bibliotecários vêm contribuindo significativamente para 
o processo de formação dos alunos com dificuldades.

O apoio do bibliotecário para a pesquisa escolar pode ser 
significativo para o aprendizado dos alunos. Campello (2010) 
apresenta ações educativas, classificadas por Kuhlthau (1996), 
desenvolvidas por bibliotecários. Essas ações dividem-se em 
cinco etapas variando o nível de atuação do bibliotecário e as 
atividades elaboradas, conforme Quadro 1. 

Quadro 1 - Ações educativas do bibliotecário.

ETAPAS
NÍVEIS DE 

ATUAÇÃO DO 
BIBLIOTECÁRIO

ATIVIDADES

1ª Elementar
Instruções sobre o funcionamento da biblioteca 
e uso dos recursos informacionais oferecidos por 
meio de folhetos.

2ª Elementar Palestras direcionadas aos alunos novos.

3ª Instrutor Explicação sobre o uso de fontes de informação.

4ª Tutor Localização e uso de fontes de informação por meio 
de roteiros para futuras pesquisas.

5ª Orientador Auxílio para o entendimento do conteúdo das 
fontes de informação para solução de problemas.

Fonte: Desenvolvido a partir de Kuhlthau (1996 apud CAMPELLO, 2010).

Para a autora, nos níveis elementares, devido ao grande volu-
me de informações factuais, essa experiência não costuma ser sig-
nificativa para o aluno. Nos terceiro e quarto níveis, há necessidade 
de planejamento didático e parceria entre bibliotecário e professor. 
Por fim, no quinto nível, o bibliotecário contribui significativamente 
para o desenvolvimento do aluno como pesquisador e apreensão 
do conteúdo (KUHLTHAU, 1996 apud CAMPELLO, 2010).
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O bibliotecário precisa criar consciência do seu papel educa-
tivo como agente formador. Segundo Gasque (2012) a formação 
desse profissional deve abranger: conhecimentos dos conteúdos; 
conhecimentos psicopedagógicos; conhecimentos sobre a prática 
docente; conhecimentos culturais; conhecimentos necessários 
para buscar e usar a informação. Neste sentido, o trabalho do 
bibliotecário em parceria com o professor torna-se indispensável.

2.3 PROMOÇÃO DA BIBLIOTECA

A preocupação em dar visibilidade às esquecidas bibliotecas 
brasileiras é comum entre os profissionais da informação. Cam-
pello (2010) relata as dificuldades que os bibliotecários enfrentam 
em transformar a biblioteca em espaço de frequência regular, e a 
necessidade constante de criar atividades de convencimento para 
atrair os usuários. Para a autora, é importante o conhecimento e 
uso dos produtos e serviços que são oferecidos pelas bibliotecas. 
A necessidade de atrair o usuário para a biblioteca resulta da ima-
gem negativa da biblioteca e do bibliotecário que “tem permeado a 
trajetória da instituição e da categoria” (CAMPELLO, 2010, p. 149). 

A autonomia é adquirida a medida que o usuário se torna 
familiarizado com aquele espaço, com suas especificidades rela-
tivas ao funcionamento, a forma de organização, a localização do 
acervo e outros. Esta primeira aproximação e familiarização com o 
ambiente são denominadas como marketing e podem contribuir 
para deixar para trás a imagem da biblioteca como local amorfo 
e inerte. Abraçado pela classe bibliotecária a partir da década 
de 1970, o conceito de marketing tem sido discutido como uma 
saída para o “pretenso desconhecimento ou desinformação, por 
parte do público, da biblioteca e de seus ‘produtos’, para o baixo 
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uso do acervo e para a pouca frequência e demanda dos serviços 
da biblioteca” (CAMPELLO, 2010, p. 195).

3 METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa foi desenvolvida por meio do mé-
todo indutivo aplicado em estudo descritivo de natureza básica 
com abordagem quantitativa e qualitativa. Utilizou-se entrevistas 
e questionário como procedimento adotado para a coleta de da-
dos. As pesquisas descritivas têm como objetivo retratar “as ca-
racterísticas de determinada população ou fenômeno ou, então, 
o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 2002, p. 42). 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ campus São Gon-
çalo. A instituição oferece os cursos de Especialização em Ensino 
de Histórias e Culturas Africanas e Afro-Brasileiras; Técnico em 
Segurança do Trabalho (concomitante/subsequente ao ensino 
médio) e os cursos Técnico em Química e Técnico em Adminis-
tração (integrados ao ensino médio). São atendidos cerca de 615 
alunos nessa unidade. Criado em 2009, o IFRJ presente em 11 
municípios cariocas, oferece cursos de licenciatura, bacharelado 
e cursos técnicos em diferentes modalidades. Ainda no primeiro 
ano de sua criação, a instituição obteve a 5ª colocação entre os 
melhores Centros Universitários do país segundo o Índice Geral 
de Cursos (IGC), avaliação do Ministério da Educação (IFRJ, 2018).

A biblioteca da escola possui dois bibliotecários e três auxi-
liares de biblioteca. Conta com um acervo direcionado aos cursos 
oferecidos na instituição, além de livros de ficção, jornais impres-
sos com atualização diária e cinco computadores conectados à in-
ternet para uso dos alunos, porém, estes equipamentos não têm 
acesso ao catálogo. São atendidos alunos, servidores (professores 
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e funcionários) além de funcionários terceirizados e a comunida-
de local. A média mensal é de 242 empréstimos/renovações de 
livros, tendo como base o ano de 2017.

A população estudada foi constituída por alunos ativos, Cam-
pus São Gonçalo, do 7º e 8º ano do curso Técnico Integrado em 
Química (noite) e do 1º ao 4º período do curso Técnico em Segu-
rança do Trabalho concomitante/subsequente ao ensino médio 
(tarde e noite) perfazendo um total de 9 turmas e 275 estudan-
tes. O prazo entre a solicitação de autorização para a coleta de 
dados e a assinatura do Termo de Anuência para a realização da 
pesquisa se estendeu por mais de 30 dias, o que comprometeu 
o cronograma significativamente. A coleta de dados ocorreu no 
período de 7 a 13 de junho de 2018. Devido ao curto espaço de 
tempo, o questionário foi aplicado a um número inferior ao espe-
rado. Foram convidados a participar somente os alunos maiores 
de 18 anos de idade, dispensando assim, a exigência de solicita-
ção da autorização dos pais.

Após a aplicação do pré-teste e ajustes no questionário, a 
amostra não probabilística por conveniência abrangeu 64 alunos, 
ou seja, 23,27% da população manifestou interesse em participar 
da pesquisa por meio de convites via e-mail ou pessoalmente. O 
questionário11 estruturado foi elaborado em formato eletrôni-
co, utilizou-se a ferramenta Google Formulários, com perguntas 
de múltipla escolha agrupadas em questões acerca do acesso, a 
busca, a avaliação e uso da informação, além de questões sobre 
a biblioteca da escola. Além do questionário, foram realizadas 
entrevistas informais, pesquisa no site da instituição e perguntas 
via mensagens eletrônicas.

11 O questionário pode ser acessado pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1P2Gs-
t2rTJhklNdVSPdku34nzCUovH3l3MTGpcJMHphY/edit.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Para identificação do perfil dos participantes, foram elabora-
das questões sobre a faixa etária, o sexo e em qual curso os alu-
nos estáo inseridos. 72,6% são estudantes do curso Técnico em 
Segurança do Trabalho e 27,4% são alunos do curso Técnico em 
Química. Predominam estudantes do sexo feminino, com 56,3%, 
enquanto 54,7% dos respondentes com faixa etária entre 18 e 24 
anos, conforme a Figura 1:

Figura 1 – Perfil do aluno

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Neste trabalho, serão considerados como frequentadores 
da biblioteca os alunos que afirmam utilizar os produtos e servi-
ços oferecidos pela biblioteca do campus e não frequentadores 
aqueles que não a utilizam. Conforme os dados apresentados na 
Tabela 1, 87% dos alunos declararam que utilizam os produtos e 
serviços da biblioteca, enquanto13% não o fazem.
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Tabela 1 - Uso da biblioteca

Utilização dos serviços da biblioteca 
escolar  Nº Respondentes %

Utiliza 56 87%

Não utiliza 8 13%

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Em relação ao acesso a informação, observa-se que, apesar 
de 87% dos alunos afirmamarem usufruir da biblioteca, a princi-
pal fonte de informação consultada pelos alunos são os sites de 
busca, que correspondem a 81,3% conforme a Figura 2. Isso pode 
ser de certa forma explicado, pois a biblioteca tem dias e horários 
de funcionamento restritos, já os buscadores, via internet, estão 
disponíveis para uso praticamente 24h por dia. Kuhlthau (2010, p. 
162) alerta que os estudantes precisam aprender técnicas de bus-
cas nestes instrumentos “para que realizem pesquisas sistemati-
zadas e que garantam a recuperação de informações relevantes”. 
As redes sociais e a biblioteca empatam em segundo lugar na 
preferência dos estudantes com 57,8% do total de respondentes. 
Importante destacar que os respondentes tinham a possibilidade 
de marcar mais de uma opção. Os livros em geral são apontados 
como a terceira opção dos estudantes com 39,1%.



... 480 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

Figura 2 - Acesso à informação.

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Sobre a busca da informação, 87,3% afirmam usar palavras-
chave em suas estratégias de busca e apenas 22,2% fazem uso 
de aspas para buscar ocorrências exatas durante uma pesquisa. 
Sobre o pedido de ajuda ao bibliotecário diante de uma 
necessidade de informação, apenas 7,9% declaram recorrer ao 
profissional, demonstrando desconhecer ou subutilizar este 
importante recurso. Os operadores booleanos AND, OR e NOT 
são ignorados pela quase totalidade dos participantes, sendo 
conhecidos por apenas 3,2%. Gasque (2012), em proposta sobre 
conteúdos informacionais que devem ser incluídos ao longo de 
toda a educação básica para o desenvolvimento das competências 
de busca e uso da informação, sugere que o ensino do uso de 
operadores booleanos e técnicas de truncamento para pesquisa 
em bancos de dados sejam incluídos no ensino médio. Dados 
representados na Tabela 2.
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Tabela 2 – Recursos utilizados em pesquisas na internet

Recursos utilizados em pesquisas na internet %

 Palavras-chave 87,3

 Uso de aspas para ocorrências exatas 22,2

 Ajuda do bibliotecário 7,9

 Operadores booleanos (AND, OR, NOT) 3,2

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Para Kuhlthau (2010), parafrasear e resumir são habilidades 
complexas que precisam ser aprendidas e praticadas nos primei-
ros anos escolares. Observa-se na Tabela 3 que apenas 26,6% dos 
alunos afirmaram ter sempre facilidade para encontrar e resumir 
as ideias principais de um texto, 67,2% dos estudantes respondeu 
às vezes, enquanto que 6,3% raramente conseguem executar 
essa tarefa sem dificuldade.

Tabela 3 - Uso da informação

Você tem facilidade para encontrar e resumir as ideias 
principais de um texto? %

 Sempre 26,6

 Às vezes 67,2

 Raramente 6,3

 Nunca 0

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Com relação a avaliação da informação, foram formuladas 
algumas questões sobre a identificação de fake news. Essas ques-
tões foram baseadas na campanha promovida pela International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) no ano 
de 2016. Podemos observar pela Figura 3 que, dos 64 alunos, 
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apenas 28,1%, costumam checar notícias em sites de verificação 
de notícias falsas. Acerca da avaliação da autoridade da fonte, 
observa-se que somente 42,2% desenvolvem esta prática. Por 
outro lado, 40,6% investigam, se a fonte possui contato, missão e 
tempo de atuação. 81,3% afirmam verificar se a notícia é atual e 
84,1% negam o hábito de apenas ler o título e compartilhar a no-
tícia em seguida. O conceito fake news embora seja amplamente 
divulgado pela mídia é relativamente novo para a sociedade em 
geral, o que pode explicar a aparente distorção nas respostas. 
Ao que parece, essa questão não tem sido trabalhada na escola 
em estudo. O bibliotecário em parceria com o professor poderá 
desenvolver ações de LI para ajudar os alunos a lidarem com a 
informação de maneira crítica e seletiva.

Figura 3 – Avaliação da informação:

Fonte: dados da pesquisa, 2018 a partir de IFLA (2016).

Pode-se observar pela Figura 4, que a maioria dos alunos de-
monstra ter bom conhecimento da biblioteca. Dentre os partici-
pantes da pesquisa, 85,9% conhecem as normas da biblioteca. Já 
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70,3% afirmam compreender a organização dos livros e conhecer 
os produtos e serviços oferecidos. Mais da metade dos participan-
tes considera o tempo de empréstimo de livros suficiente (54,7%) 
e 56,5% dizem que o acervo possui livros do seu gênero preferido.

Figura 4 - Conhecimento da biblioteca escolar.

Fonte: dados da pesquisa, 2018.

Conhecer de antemão as necessidades dos usuários e pro-
curar satisfazê-las a contento são qualidades essenciais para 
a manutenção de uma biblioteca dinâmica e eficaz. Quando 
questionados sobre o que os faria frequentar mais a biblioteca, 
64,5% dos alunos responderam “ter mais livros novos”, 40,3% dos 
respondentes disseram “ter títulos mais interessantes” e 35,5% 
responderam que aumentariam a regularidade se a biblioteca 
tivesse atividades culturais. Como apresenta a figura 5.
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Figura 5 – Frequência da biblioteca.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. Baseado em Failla (2016).

Com objetivo de obter informações a respeito da biblioteca 
e da instituição, foram realizadas entrevistas, consultas ao site da 
instituição e perguntas enviadas por correio eletrônico. Foram 
entrevistados o bibliotecário coordenador e uma das auxiliares de 
biblioteca. As entrevistas e mensagens eletrônicas tiveram como 
objetivo obter informações sobre os produtos e serviços ofereci-
dos pela biblioteca, bem como acesso aos dados estatísticos sobre 
a frequência e uso da biblioteca. Os funcionários apresentaram 
boa vontade e paciência para responder aos questionamentos 
tanto por e-mail quanto pessoalmente. Para obter informações 
sobre a instituição recorreu-se ao site institucional.

Sobre a oferta de treinamentos, são realizadas periodicamen-
te visitas guiadas com os novos alunos para explicar as normas da 
biblioteca e apresentar o acervo. Também são oferecidos cursos 
de normalização de trabalhos acadêmicos e preenchimento do 
currículo Lattes. Atividades culturais ainda não foram realizadas, 
entretanto, segundo o coordenador, há intenção de serem imple-
mentadas ações como decoração temática da biblioteca, disponi-
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bilização de atividades como montar um quebra-cabeça coletiva-
mente e também exibir filmes durante o horário de almoço.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou trazer contribuições quanto ao 
debate sobre a importância do uso da biblioteca como fonte 
segura de informação e local adequado para o desenvolvimento 
de habilidades informacionais. Buscou-se avaliar a influência da 
biblioteca em estudo no desenvolvimento de competências em 
informação a partir da percepção dos discentes sobre suas habili-
dades e práticas ao buscar, usar e avaliar a informação. 

Em síntese, a literatura estudada aponta que a biblioteca es-
colar possui papel importante para a aprendizagem e preparo dos 
estudantes para viverem como cidadãos responsáveis. Embora 
apenas pouco mais da metade reconheça a biblioteca como fonte 
de informação, considera-se satisfatória a frequência dos alunos 
à biblioteca, atingindo índices bem superiores aos apresentados 
pela pesquisa Retratos da Leitura (4ª edição). Com respeito às ha-
bilidades de busca, uso e avaliação da informação, aparentemen-
te, os respondentes não apresentam domínio nessas questões. 
Acerca dos motivos que influenciam os alunos a não frequenta-
rem mais a bilioteca, foram elecandos: ausência de títulos novos 
e mais interessantes, além da falta de atividades culturais.

Nesse sentido, depreende-se que as ações para a implemen-
tação do Letramento Informacional no ambiente estudado po-
dem ser consideradas ainda incipientes, uma vez que as ativida-
des bibliotecárias para esse fim se restringem à apresentação da 
biblioteca e alguns treinamentos específicos, não atingindo níveis 
mais altos de ações educativas quando o bibliotecário assume o 
papel de tutor ou orientador.
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A formulação das questões elaboradas para o questionário 
pode ter levado a resultados superestimados em alguns aspectos. 
Embora seja um meio prático e rápido para a coleta de dados, 
o questionário não propicia oportunidade de explicações mais 
detalhadas sobre questões controversas, tanto pelo pesquisador 
como pelos respondentes, provocando vieses que prejudicam a 
interpretação dos dados. Portanto, é possível que o instrumento 
escolhido não seja apropriado para este tipo de análise.

Não se confirmou na presente pesquisa, o pressuposto de 
que os estudantes que não costumam frequentar a biblioteca 
escolar possivelmente não passam pelo processo de Letramento 
Informacional adequado para o desenvolvimento de competên-
cias como localizar, selecionar e transformar a informação em 
conhecimento e por outro lado, aqueles que não recebem o 
Letramento Informacional por meio de profissionais qualificados 
não compreendem o potencial da biblioteca subutilizando estes 
espaços. Contudo, é possível inferir que o acesso à informação, 
seja pela frequência às bibliotecas ou pelo uso das TICs, não se 
configura automaticamente em indivíduos letrados informacio-
nalmente. Tais habilidades requerem a ação colaborativa e com-
promisiso entre professores, bibliotecários e outros vários atores 
da chamada Sociedade da Informação.
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RESUMO

O Letramento Informacional requer o desenvolvimento da 
competência Informacional com o objetivo de desenvolver ha-
bilidades para o uso de recursos informacionais de forma inde-
pendente e ética, e assim desenvolver uma aprendizagem mais 
prazerosa, efetiva e eficaz. No ensino fundamental, o desenvol-
vimento dessas habilidades contribui para o trabalho com a pes-
quisa escolar. Com base nessas considerações, propôs-se a reali-
zação deste estudo em uma turma de 8º ano da Escola Municipal 
Crispim Marques Moreira, uma escola da rede pública municipal 
de ensino da região rural de Silvânia - GO. Mediante a realização 
de uma pesquisa com aplicação de questionários e mensuração 
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de resultados via gráficos, onde objetivou-se conhecer os prin-
cipais desafios para o Letramento Informacional dos estudantes 
da referida turma. Os resultados demonstraram a necessidade de 
se promover ações para o desenvolvimento do Letramento In-
formacional desses estudantes mediante qualificação da equipe 
pedagógica, inserção da biblioteca escolar no fazer pedagógico e 
implantação do LI na estrutura curricular da escola. 

Palavras-chave: Letramento Informacional. Competência 
Informacional. Alunos. Professores.

ABSTRACT 

The Information Literacy requires the development of in-
formational competence in order to develop skills for the use of 
information resources in an independent and ethical way, and thus 
to develop a more pleasant and effective learning. In elementary 
schools, the development of these skills contributes to the work 
with the school research. Based on these considerations, it was 
proposed to carry out this study in an 8th grade class at the County 
School Crispim Marques Moreira, a school in the public education 
system of the rural region of Silvânia county - GO. By conducting an 
action research with the application of questionnaires and mea-
surement of the results through graphs, it was aimed to know the 
main challenges for the Informative Literacy of the students of the 
said class. The results demonstrated the need to promote actions 
for the development of the Information Literacy of these students 
through the qualification of the pedagogical team, insertion of the 
school library in the pedagogical making and implantation of the LI 
in the curricular structure of the school.

Keywords: Informational Literature. Informational Compe-
tence. Students. Teachers.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo é parte integrante do projeto “A Leitura e 
suas concepções teóricas, históricas e conceituais: perspectivas 
no campo do letramento informacional, da comunicação e com-
portamento informacional em diferentes instâncias educacionais 
formais e informais” aprovado sob o parecer de número 2.543.521.

Esta pesquisa propõe como objetivo principal levantar os 
principais desafios para implantação do Letramento Informacio-
nal dos estudantes do 8º ano da segunda fase do ensino fun-
damental da Escola Municipal Crispim Marque Moreira na Zona 
Rural de Silvânia – GO.

É muito importante que se busque informações para aquisi-
ção, absorção e assimilação do conhecimento, e torne o processo 
de ensino e de aprendizagem mais eficaz, com mais facilidade, 
maior interesse e que seja atraente para alunos e professores. Um 
excelente instrumento ou ferramenta para que isso ocorra com 
eficiência é o desenvolvimento do Letramento Informacional. Para 
se utilizar a informação é preciso que o professor decodifique e in-
terprete o que está sendo transmitido ao alunado durante as aulas. 

O estudo do Letramento Informacional (LI) da turma do8º 
ano da segunda fase do ensino fundamental na escola Municipal 
Crispim Marques Moreira, na região rural de Silvânia, fez perceber 
que a didática desenvolvida não é a ideal. Os alunos ficam muito 
tempo só ouvindo os professores, eles desejam algo mais interes-
sante e atraente, por isso é necessário utilizar técnicas didáticas 
mais atrativas, educativas, divertidas e proveitosas.

O uso do Letramento informacional é uma das possibilida-
des viáveis e passível de ser aplicada nessa turma, por ser um 
processo de desenvolvimento de competências para localizar, 
selecionar, acessar, organizar, usar informação e gerar conheci-
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mento, visando à tomada de decisão para a resolução de pro-
blemas que se apresentem.

O estudo se justifica mediante a pretensão de propiciar e 
facilitar o ensino dos mais diversos conteúdos, melhorar o de-
sempenho e o rendimento escolar dos alunos na realização das 
atividades dos professores, e por consequência, melhorar o in-
teresse, a dedicação e a realização do que se propõe na busca 
das informações e garantia de aprendizagem efetiva pelos alunos 
em estudo mediante a superação dos desafios que se apresen-
tam para que a aprendizagem se efetive na prática num trabalho 
conjunto da equipe pedagógica e demais professores, os quais 
deverão caminhar juntos, visando o mesmo objetivo, o qual é a 
superação dos desafios evidenciados para a implementação do 
letramento informacional, considerando que a aprendizagem 
mais prazerosa é muito mais efetiva e eficaz.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Utilizou-se para a construção do referencial teórico deste 
trabalho três temáticas que oferecem respaldo à pesquisa e à 
construção deste. Abordou-se o Letramento Informacional, a 
Competência Informacional e o Comportamento informacional.

2.1 LETRAMENTO INFORMACIONAL

Ao refletir sobre o letramento informacional, Campello 
(2009) afirma que esse é um termo que foi usado pela primeira 
vez na década de 1970 com o objetivo de caracterizar as compe-
tências necessárias ao uso de fontes eletrônicas de informação 
que estavam sendo produzidas nos Estados Unidos na época. Ela 
ressalta também a influência da norte-americana Carol Collier 
Kuhlthau, por meio de seus estudos sobre essa temática até os 
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dias atuais. Foi ela quem desenvolveu o modelo Information 
Search Process – ISP, “muito” utilizado por pesquisadores da área 
de ciência da informação.

Gasque (2012) diz que o letramento informacional é o proces-
so de desenvolvimento de competências para localizar, selecionar, 
acessar, organizar, usar informação e gerar conhecimento, visando 
à tomada de decisão e à resolução de problemaspor parte do leitor.

Outra definição que se tem acerca do Letramento Informa-
cional recentemente difundido e, ainda, de uso limitado, é de 
Gasque e Tescarolo (2010) quando afirmam que o termo é:

Definido como uma estruturação sistêmica de 
umconjunto de competências que permite integrar 
as ações de localizar, selecionar, acessar, organizar, 
usar informação e gerar conhecimento, objeto 
da aprendizagem, visando à tomada de decisão 
e resolução de problemas (GASQUE; TESCAROLO, 
2010, p. 43). 

Tal termo é tido como novo, teve origem nos anos de 1980 
(GASQUE, 2010), e atualmente recebe atenção especial na área 
da educação. O letramento, na área da educação formal, é tido 
como a efetividade do domínio da escrita com competência no 
dia a dia e com os mais diversos objetivos (SOARES, 1998). Para 
Campello (2009), o Letramento Informacional deve considerar 
outras ações de letramento, e fragmentar a aprendizagem não 
é o ideal, e assim, acredita-se que a ação educativa deve ser 
efetivamente desenvolvida por toda comunidade educativa na 
escola, pois quando ocorre o trabalho em conjunto na unidade 
escolar com vistas ao efetivo letramento informacional do edu-
cando, ocorre por consequência o desenvolvimento da compe-
tência informacional efetivamente. 
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3.2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL

O interesse pelos estudos relativos à competência informa-
cional tem aumentado muito nos últimos tempos, o que reflete a 
grande quantidade de publicações acerca desse assunto além da 
biblioteconomia e da ciência da informação, e agora a educação 
também tem abordado muito o tema.

A competência informacional para Soares (1998) é a capa-
cidade do aprendiz de mobilizar o próprio conhecimento que o 
ajuda a agir em determinada situação.

O filósofo Pierre Lévy (2000, p. 157) destaca a velocidade 
do surgimento e a necessidade da renovação do conhecimento 
diante do desenvolvimento da cibercultura, tida como a cultura 
globalizada aliada ao fluxo da informação digital quando se diz da 
competência informacional.

À formação do profissional da informação se acrescentam os 
imperativos do trato com a informação, os quais são mutantes, 
e a compreensão tanto de sua origem (produção, registro e di-
vulgação) quanto de suas finalidades sociais, tal como utilizá-la 
para gerar conhecimento (SMIT e BARRETO, 2002). Esse conceito 
sugere a necessidade de uma competência única, fundamental e 
multidimensional, própria das profissões que fazem uso intensivo 
da informação no dia a dia do seu desenvolvimento.

As teorias de Jean Piaget, John Dewey e Jerome Bruner, tem 
sido alvo de muitos estudos e pesquisas sobre o letramento in-
formacional, quando se observa um incentivo à integração dos 
conhecimentos e práticas na Educação, com vistas ao aprofunda-
mento de questões de aprendizagem, informação, conhecimento, 
comportamento informacional e pesquisa no espaço escolar, de 
maneira colaborativa, integrada e planejada. 
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Nos últimos tempos tem-se buscado investir em projetos e 
programas de letramento informacional no Brasil, mas as inicia-
tivas ainda são incipientes, o que deveria ser intensificado, pois 
segundo Miranda (2004) o desenvolvimento de competências in-
formacionais pode tornar mais efetivo o trabalho de qualquer pro-
fissional, principalmente em atividades intensivas em informação.

3.3 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL

Para Furnival e Abe (2008, p. 159) o Comportamento informa-
cional é todo comportamento humano relacionado às fontes e ca-
nais de informação, incluindo a busca de informação e o uso desta. 
Esse comportamento então está relacionado à busca, ao uso e ao 
manejo de informações e fontes para satisfazer necessidades espe-
cíficas do indivíduo mediante determinada situação ou momento. 

Venâncio (2008, p. 95) diz que “o comportamento informa-
cional inclui a comunicação pessoal e presencial, assim como a 
recepção passiva de informação sem qualquer intenção específi-
ca em relação à informação fornecida”.

Para Costa (2000), os padrões de comportamento informa-
cional se apresentam em modos diferentes. A autora entende 
que estes se apresentam segundo as necessidades e individua-
lidades de cada indivíduo para a busca de determinada informa-
ção. A necessidade só pode ser descoberta por dedução, através 
do comportamento, ou por um ato de enunciação da pessoa que 
a detém. É ela quem define o que, quando e como se informar. 

Para Wilson (1981) o conceito de necessidade informacio-
nal descreve uma experiência subjetiva que ocorre apenas na 
mente de cada indivíduo, não sendo, portanto, diretamente 
acessível ao observador. 
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Figueiredo (1994) diz que o comportamento informacional 
engloba os estudos de necessidade, busca e uso da informação 
bem como os estudos sobre competência informacional. Esse 
comportamento informacional na escola deve ser desenvolvido, 
motivado e orientado.

Abreu (2002, p.25) diz que a pesquisa escolar é uma estratégia 
de aprendizagem muito boa e viável, porque ela permite a parti-
cipação direta e efetiva do aluno. O autor diz que esse processo 
aproxima o estudante da realidade e o permite trabalhar com um 
ensino individualizado, mesmo que a pesquisa seja realizada em 
grupo. Mas a pesquisa escolar tem se tornado uma atividade de có-
pia generalizada, sem reflexão ou intervenção dos alunos, e quando 
ela acontece desta forma não ocorre o Letramento Informacional.

4 METODOLOGIA 
O método utilizado para a referida pesquisa foi o indutivo 

hipotético visto a formulação de hipóteses na tentativa de res-
ponder a dificuldade que o problema evidencia. A hipótese ini-
cial para o estudo dizia que o principal desafio para implantação 
do LI nesta turma era o acesso à biblioteca da escola (GIL, 2010). 

Quanto à finalidade da pesquisa, esta foi aplicada á turma 
do 8º ano da Escola Municipal Crispim Marques Moreira – na 
região rural de Silvânia - GO, sobre o letramento informacional 
dos alunos da referida turma.

De acordo com os objetivos da pesquisa ela é considerada ex-
ploratória. Para Braga, (2007, p. 25) esta possui o propósito de se 
familiarizar com o problema, neste caso, conhecer quais os princi-
pais desafios para o Letramento Informacional desses estudantes.

Quanto à forma de abordagem do problema da pesquisa, 
esta será quantitativa, pois fará uso de recursos e técnicas esta-
tísticas e o uso de um questionário para traduzir em números, 
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opiniões e informações que serão analisadas a partir do estudo 
proposto mediante apresentação dos resultados em gráficos. 
Segundo Lakatos e Marconi (2009, p.48), esse tipo de abordagem 
“fornece uma análise mais detalhada sobre as investigações, há-
bitos, atitudes, e tendências de comportamento”.

A pesquisa se deu também com uma abordagem qualitati-
va, o que para Minayo (2001) esse é um tipo de pesquisa que se 
“preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantifi-
cado, ou com as relações dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. Algumas 
considerações dos alunos foram importantes durante a observa-
ção participativa, e não podem ser mensuradas quantitativamen-
te, daí o uso desta abordagem concomitantemente.

Sobre os objetivos da pesquisa, ela é descritiva, porque des-
creveu as características dapopulação em estudo e estabelece 
relações entre variáveis (PRODANOV E FREITAS, 2013, p. 52). 

O procedimento técnico metodológico utilizado foi a pes-
quisa ação, concebida e realizada em estreita associação com a 
resolução de um problema coletivo (VAZQUEZ E TONUZ, 2006, p. 
2), concebida e realizada em estreita associação com uma ação 
ou com a resolução de um problema coletivo. A pesquisadora e 
os participantes representativos da situação estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo.

Os instrumentos utilizados para a coletas de dados foram 
a observação participante, conversa com os alunos sobre os 
procedimentos realizados em sala de aula, uso de questionário, 
tabela com critérios para mensuração do desempenho deles 
nas atividades propostas, e mensuração dos resultados eviden-
ciados em gráficos expositivos.
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4.1 COLETA DE DADOS

Utilizou-se como instrumentos de coletas de dados para este 
estudo a observação participante, aplicação de questionário e 
tabela com critérios para mensuração dos resultados apurados.

4.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A atividade ocorreu a partir da aplicação de questionários aos 
alunos da turma do 8º ano da Escola Municipal Crispim Marques 
Moreira, o que foi previamente combinado com a direção e coor-
denação da escola. Os questionários visavam evidenciar que ape-
sar das incertezas que os estudantes encontram nos momentos 
iniciais de busca de informação, muitos deles normalmente não 
procuram ajuda da professora ou da bibliotecária. Geralmente, 
eles confiam mais nos próprios amigos ou no conhecimento que 
acreditam ter sobre o assunto (KOVALIK, 2013). 

Após o combinado com a equipe pedagógica, para que os alu-
nos ficassem bem a vontade durante a realização da atividade, ex-
plicou- se o que seria realizado, e como tudo ocorreria. Depois, foi 
encaminhado para os pais ou responsáveis pelos alunos o Termo de 
Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para que a pesquisa pudes-
se ocorrer. Após o recolhimento dos termos assinados, os alunos 
assinaram o TCLE, o qual foi preenchido junto com os alunos, onde 
se explicou para eles do que se tratava que os seus pais ou respon-
sáveis já haviam autorizado, e que por isso eles, se quisessem fazer 
parte da pesquisa deveriam também assinar os referidos termos. 

A grande maioria dos alunos aceitou realizar a atividade, a 
qual foi combinada para o dia seguinte. Apenas uma aluna re-
cusou-se a participar da pesquisa, e por isso não respondeu ao 
questionário. E um aluno faltou no dia da aplicação. Assim, na 
turma de 20 alunos, 18 questionários foram respondidos. 
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No dia combinado, a atividade se desenvolveu da seguinte 
forma: inicialmente foi realizada uma roda de conversa, atividade 
tida como “uma possibilidade metodológica para uma comuni-
cação dinâmica e produtiva entre alunos e professores” (HERVO-
LINO; PELICIONI, 2001). Os educandos foram orientados sobre 
como deveriam proceder, e que se tivessem dúvidas ou palavras 
que não conheciam poderiam questionar quando quisessem que 
seriam esclarecidos. Só não deveriam comentar as respostas mar-
cadas para não influenciar os colegas. 

A professora pesquisadora realizava a leitura de cada pergun-
ta duas vezes e na terceira vez eles podiam optar pela resposta 
apresentada de acordo com sua opinião, e realizar a marcação. 
Tudo ocorreu conforme o previsto, e os resultados apresentados 
são os que se evidenciam nos gráficos a seguir. 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Para melhor compreensão, a análise foi feita conforme obje-
tivos do estudo, os quais são levantar os principais desafios para 
implantação do Letramento Informacional dos estudantes do 8º 
ano da segunda fase do ensino fundamental da Escola Municipal 
Crispim Marque Moreira na Zona Rural de Silvânia – Go.

Objetivando identificar os conhecimentos prévios dos es-
tudantes sobre pesquisa, questionou-se “o que é pesquisa para 
você?”. Identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, por 
meio da apuração dos resultados a esse questionamento apontou 
o uso adequado de expressões relacionadas aos conteúdos e habi-
lidades do Letramento Informacional definidos por Gasque (2012). 
As respostas apontadas são as que se evidenciam no gráfico1:
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Gráfico 1 – Definição de pesquisa

Fonte: A autora, 2018.

As respostas apontadas pelos alunos evidenciam que eles têm 
noções básicas do que seja uma pesquisa escolar 11 (61,11%) alu-
nos apontaram que fazer pesquisa é “aprender algo novo sobre um 
assunto pré-estabelecido”, porém não dominam o processo desta. 

O questionamento seguinte (gráfico 2), diz “quais são os pas-
sos que percorres desde o momento em que a pesquisa é solici-
tada pelo professor até o momento da entrega do trabalho?” As 
respostas evidenciadas foram as seguintes: 
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Gráfico 2 – Como é realizada a busca pela informação

 
Fonte: A autora, 2018.

De acordo com esses resultados desses estudantes 6 (27,77%) 
possuem certa competência necessária de LI. Observa-se que os 
estudantes possuem poucos conhecimentos sobre as práticas de 
pesquisa, apesar de terem noções sobre o processo e as principais 
fases que constituem uma pesquisa. A hipótese para explicar o 
fato diz respeito a pouca valorização de práticas pedagógicas cen-
tradas em projetos e pesquisas. Sobre isso, Demo (2002) afirma 
que aspectos como a prática do professor, o ambiente da escola e 
da sala de aula, os trabalhos realizados em grupo, o tempo de aula 
e a entrega de materiais prontos aos estudantes influenciam dire-
tamente a prática da pesquisa. Além disso, os professores não se 
veem como pesquisadores, em virtude da crença de que pesquisa 
é algo especial e complexo, feita por gente especial, portanto, o 
próprio professor não estaria em condições de fazê-la. Assim, os 
professores não aprendem a pesquisar e, por conseguinte, não 
sabem ensinar como se faz uma pesquisa. 
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Quando se questionou como ele se sente quando tem uma 
pesquisa escolar para fazer, o gráfico 3 demonstra o seguinte 
resultado:

Gráfico 3 – Sentimento ao realizar uma pesquisa escolar

Fonte: A autora, 2018.

Os alunos apontaram como respostas mais evidentes sen-
timentos de ansiedade, 7 (33,33%), dúvidas 7 (33,33%), e con-
fusão 6 (27,77%). Para os estudiosos, esse estado emocional é 
visto como normal diante de uma atividade que exige mais dedi-
cação para sua realização. Os estudantes pesquisados têm entre 
13 e 17 anos de idade, e nesta fase da vida, esses sentimentos 
são característicos, e poucos escapam dos medos que povoam 
essas cabeças nesta fase da vida. 

Campelo et al. (2000) cita que nos momentos em que os 
estudantes precisam de ajuda para usar a internet, pais, mães, 
irmãos e colegas são mais solicitados do que professores e bi-
bliotecários. Gasque e Tescarolo (2010) dizem que muitas vezes 
as pessoas agem intuitivamente na buscae uso da informação. 
Williamson et al. (2007) também tem esse pensamento. Eles 
afirmam que a confiança dos estudantes é pouco fundamentada 
quando buscam informações e por isso ansiedade se evidencia. 
Esses autores dizem que os estudantes que têm mais contato 
com professores e bibliotecários têm mais informações de quali-
dade, e se influenciam com elas. 
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No gráfico tem 04 têm-se as respostas ao seguinte questiona-
mento: “Quando você faz uma pesquisa, coloca a sua opinião no 
trabalho?” As respostas apontadas foram:

Gráfico 04: Contribuição pessoal durante a realização da pesquisa

Fonte: A autora, 2018.

Apesar de 14 (22,22%) alunos terem dito colocar suas opiniões 
nas pesquisas que realizam, ficou claro que isso só se dá conclusão 
da pesquisa, e elas não são sobre o conhecimento adquirido, mas 
sim, sobre a realização da atividade que a professora solicitou. 

Sobre a pergunta “Você aplica na sua vida alguma coisa 
aprendida nas pesquisas que faz para escola?” 11 (61,11%) alunos 
afirmaram que sim. As respostas apresentadas no gráfico 5 são:

Gráfico 5 - Aplicabilidade das pesquisas escolares no cotidiano
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Fonte: A autora, 2018.
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Para a pesquisadora, isso ocorre porque mediante a realização 
de atividades em sala de aula, os professoresrelacionam o conteúdo 
com a aprendizagem da pesquisa solicitada anteriormente. 

O gráfico seguinte, diz da questão se “Em geral, como se sente 
quando termina uma pesquisa escolar?”. Para esta questão, alunos 
poderiam apontar mais de uma resposta, e o que se tem na maioria, 
são sentimentos positivos como respostas, 9 alunos (50%) se disse-
ram animados, 7 (38,88%) se disseram satisfeitos e 5 (22,77%) se 
disseram otimistas ao fim da pesquisa, como se vê no gráfico abaixo. 
Para a autora, os sentimentos positivos após a realização de uma 
tarefa solicitada se evidencia mediante o senso de responsabilidade 
dos alunos que se dedicam à realização das atividades propostas 
com vistas ao aprimoramento de sua aprendizagem efetiva.

Gráfico 6 – Sentimento ao encerrar uma pesquisa escolar
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Fonte: A autora, 2018.

Como alguns alunos são mais dedicados, interessados e motiva-
dos para sua aprendizagem, os sentimentos positivos prevalecem. 

Quando se questionou se “Você acha importante fazer pes-
quisas escolares?”, as respostas apresentadas foram o que se 
evidencia a seguir. 
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Gráfico 7 – Importância das pesquisas escolares
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Fonte: A autora, 2018.

As respostas do gráfico acima reforçam a colocação citada 
anteriormente acerca da existência de alunos mais dedicados e 
outros nem tanto. Para 9 (50%) é importante realizar pesquisas 
escolares sim. 

Quanto ao conteúdo das pesquisas solicitadasquestionou-se 
se “quando as pesquisas são solicitadas pelos professores elas 
estão de acordo com o conteúdo em estudo?” para 15 (8333%) 
alunos as pesquisas acompanham o que se vê em sala de fato.

Gráfico 8 – Pesquisas solicitadas pelos docentes estão de acordo com o conteúdo em estudo?

Fonte: A autora, 2018.

No gráfico 9 tem-se as respostas da pergunta: “Quais os prin-
cipais desafios ou dificuldades você encontra para realizar uma 
pesquisa solicitada pelos professores?” 
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Gráfico 9 – Desafios e/ou dificuldades para realização de uma pesquisa

0%

50%

100%

Dificuldades de 
acesso à Internet.

Dificuldades de 
acesso à biblioteca 
e/ou ao material de 

pesquisa.

Pesquisa 
complicada (o 
tema é difícil e 

desinteressante).

Falta de material 
de pesquisa na 

internet ou 
material impresso.

Pesquisa muito 
ampla. 

3 1 15

0

11

Fonte: A autora, 2018.

O que se tem no gráfico é a evidência do que ocorre na prática 
com 15 (83,33%) dos estudantes pesquisados quando têm que rea-
lizar determinada atividade de pesquisa. A sala de aula clássica não 
contribui para o desenvolvimento de pesquisas porque impede que 
o estudante participe de forma ativa, as aulas são sempre exposi-
tivas. O tempo de aula reduzido também é visto como dificultador 
para a implementação de pesquisas no contexto escolar. As aulas 
precisam ser ampliadas para que as tarefas sejam realizadas com 
mais participação dos estudantes e maior profundidade. Por fim, 
entregar todo o material da aula pronto para os estudantes, não 
contribui para o desenvolvimento da pesquisa em sala. 

É importante que a procura por ao menos uma parte do 
material seja iniciativa do aprendiz para que ele tenha garantido 
o direito da prática da investigação. Otrabalho em equipe (ou 
em grupos), que muitas vezes, configura-se em perda de tempo 
ou em exploração de algum colega de sala, é outra dificuldade 
apontada por Demo (2002).

Por fim, perguntou-se “Você acha que a biblioteca da escola 
auxilia na realização das pesquisas escolares e realização dos tra-
balhos em geral?” O resultado segue (gráfico 10):
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Gráfico 10 – Importância da biblioteca nas pesquisas escolares

Fonte: A autora, 2018.

Um dos fatores que impede a realização dos trabalhos em gru-
po nessa escola diz do fato de que ela sendo de uma região ruralos 
alunos não podem se encontrar no contra turno para a realização 
de uma pesquisa, o que quer dizer que ela só pode ser solicita-
da individualmente, já que em sala isso não é possível. O grande 
desafio é fazer do trabalho em equipe algo que seja realmente 
produtivo, que aprimore a participação conjunta sem esquecer-se 
da evolução individual de cada aluno, mas em sala de aula.

Outro grande desafio é a biblioteca fazer parte dos estudos 
dos alunos, já que sozinhos eles não a buscam, como se evi-
denciou na pesquisa. Para 8 (44,44%) alunos a biblioteca não é 
importante para a realização das pesquisas escolares, e para 4 
(22,22%) alunos, nem sempre.

6 CONCLUSÕES 

Os resultados do estudo indicam que a realização do LI pelos 
alunos do 8º ano da escola Municipal Crispim Marques Moreira, 
na região rural de Silvânia - GO não é satisfatória, e que os de-
safios são inúmeros. Evidenciou-se que os sujeitos da pesquisa 
não possuem as competências de LI, as quais deveriam dominar 
nesta fase do ensino.



... 508 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

O estudo foi realizado pela professora de língua portuguesa, e 
os resultados confirmam a hipótese inicial, à qual era de que o LI 
não ocorre na prática, e apontam que os principais desafios para 
implantação do Letramento Informacional dos estudantes do 8º 
ano da segunda fase do ensino fundamental da Escola Municipal 
Crispim Marque Moreira na Zona Rural de Silvânia – Gosão: inserir 
a biblioteca escolar no fazer pedagógico da escola, implantar o LI na 
estrutura curricular da escola e qualificar toda a equipe da escola 
para que esta seja inclusa numa abordagem de implantação de LI.

É preciso repensar vários momentos das aulas. Os alunos de-
vem ser alvo de ações que favoreçam a sua aprendizagem efetiva. 
É preciso deixar o modelo de aula tradicional, onde o professor 
ensina e o aluno aprende, e contribuir mais efetivamente para a 
formação de uma postura diferente dos aprendizes. É necessário 
o reconhecimento da forte relação entre o sucesso dos progra-
mas de LI e fatores como cultura institucional, concepção de ensi-
no e aprendizagem e organização curricular, como apontado por 
Gasque e Tescarolo (2010). Para que sejam eficazes e eficientes, 
tais atividades devem ser realizadas em tempo maior, o ideal é 
que ocorram por todo ensino fundamental e médio, tendo início 
desde a educação infantil. 

O LI deve ser ensinado e reforçado gradualmente numa prá-
tica que integre ao currículo escolar para favorecer a mudança 
da atual cultura de aprendizagem. A pesquisa em sala de aula 
realizada mais frequentemente pode garantir ao professor maior 
segurança e estímulo para implementar essas novas propostas de 
ensino, onde o aluno se faz também autor de sua aprendizagem, 
observando e monitorando-a, deixando de ser um sujeito passivo, 
e se fazendo ativo e com autonomia. Sendo assim, certamente há 
de se assegurar a continuidade da aprendizagem dos estudantes 
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na aplicação das habilidades de LI e contribuir para que o concei-
to de aprendizagem ao longo da vida, o aprender a aprender, seja 
efetivamente incorporado por eles em toda sua vida acadêmica. 

Finalmente espera-se que a realização desse estudo contribua 
como importante instrumento na elaboração de estratégias para 
se implementar o LI na educação básica. Recomenda-se ainda 
que mais pesquisas acerca do assunto sejam realizadas para que 
surjam mais possibilidades para a realização deste, considerando 
que a aprendizagem mais prazerosa é muito mais efetiva e eficaz.
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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo verificar como as biblio-
tecas universitárias contribuem para o desenvolvimento de compe-
tência informacional do usuário. A metodologia foi uma pesquisa 
bibliográfica de artigos nas bases BRAPCI, OASIS, REDALYC e SCIELO, 
que abordavam a relação dos serviços de referências oferecidos pelas 
bibliotecas universitárias com o desenvolvimento de competência 
informacional do usuário. Constatou-se que a literatura especializada 
aponta que os serviços de referência auxiliam no processo de compe-
tência informacional e sugeriu-se maior divulgação dos mesmos para 
a sua otimização e conhecimento.

12 Trabalho apresentado no GT Dimensão técnica, do II Seminário Letramento Informacio-
nal: a educação para a informação, Goiânia, 2018.



ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 513 ...

Palavras-chave: Competência informacional. Bibliotecas 
universitárias. Bibliotecas – Serviços de referência. Serviços de 
informação – Educação de usuários.

ABSTRACT

The present work had as objective to verify how the university 
libraries contribute to the development of the informational lite-
racy of the user. The methodology was a bibliographical research 
of articles in the BRAPCI, OASIS, REDALYC and SCIELO databases, 
which dealt with the relationship of reference services offered by 
university libraries with the development of user informational 
literacy. It was verified that the specialized literature indicates 
that the reference services help in the process of informational 
literacy and it was suggested that they be more widely dissemina-
ted for their optimization and knowledge.

Keywords: Information literacy. Academic libraries. Referen-
ce services (Libraries). Information services - User education.

1 INTRODUÇÃO

O serviço de referência evoluiu ao decorrer das décadas ao 
acompanhar as demandas da sociedade e também com o sur-
gimento das novas tecnologias de informação e comunicação 
(TIC’s). Com isso, o bibliotecário de referência consolidou-se 
como um intermediador entre a informação e o usuário ao ofe-
recer serviços que possam contribuir com o seu crescimento 
cognitivo, profissional e no desenvolvimento de habilidades e 
competência informacional. O papel de educador tornou-se mais 
uma atribuição do bibliotecário de referência, que por meio de 
cursos, palestras e treinamentos transformou-se em um sujeito 
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protagonista, fundamental para disseminar produtos e serviços 
que a biblioteca tem a oferecer para a capacitação do usuário. 

Com o uso de materiais informacionais de qualidade e tecnolo-
gia para acesso às fontes de informação eletrônicas, o bibliotecário 
colabora com o desenvolvimento da competência informacional 
do usuário ao se preocupar com o processo de ensino-aprendi-
zagem dos estudantes nos aspectos relacionados a orientação a 
pesquisa, elaboração de estratégia de buscas, recuperação da in-
formação, o uso do catálogo da biblioteca entre outras atividades.

Entre os diversos serviços oferecidos pelo Setor de Referência 
destacam-se os treinamentos em bases de dados, apresentação 
e o uso do sistema gerenciador do acervo da biblioteca, orienta-
ções quanto ao uso de normalizações bibliográficas de trabalhos 
acadêmicos e a realização de levantamentos bibliográficos. Visto 
os inúmeros serviços que uma biblioteca possa oferecer inda-
ga-se: como as bibliotecas universitárias têm contribuído para o 
desenvolvimento da competência informacional do usuário? 

Na tentativa de responder essa pergunta, algumas hipóteses 
foram levantadas tais como: as bibliotecas ofertam treinamen-
tos em bases de dados que colaboram por uma autonomia do 
usuário durante a realização de sua pesquisa bibliográfica; con-
tribuem para que o estudante conheça as fontes de informação 
confiáveis; contribuem para o desenvolvimento de competência 
informacional do usuário durante os processos de busca, seleção 
e uso da informação; auxiliam na capacitação para o uso ético da 
informação; por meio de cursos, os usuários saberão utilizar as 
normas bibliográficas em toda a sua potencialidade.

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é verificar na 
literatura especializada as contribuições das bibliotecas univer-
sitárias para o desenvolvimento de competência informacional 
do usuário. Como objetivos específicos consideram-se: identi-
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ficar os programas de capacitação oferecidos para os usuários; 
verificar se há a realização de treinamentos em bases de dados; 
e verificar os serviços do Setor de Referência que são mais utili-
zados pelos usuários.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção, o assunto sugerido para o trabalho será contex-
tualizado a partir das subdivisões propostas: serviço de referência 
e competência informacional. Compreende-se que o contato 
inicial do usuário com a biblioteca geralmente ocorre no Setor de 
Referência, seja pela sua localização, pelos serviços oferecidos, 
que muitas vezes são solicitações de respostas simples e imediatas 
ou até mesmo a necessidade de uma orientação mais específica 
e individualizada. É por meio desses serviços de referência, que 
a biblioteca universitária pode contribuir com o desenvolvimento 
de competência informacional do usuário, ao possibilitar orienta-
ções quanto ao uso das normalizações bibliográficas, treinamen-
tos em bases de dados, apresentações de como utilizar o catálogo 
da biblioteca e ensinar estratégias de buscas no ambiente da 
web. A competência informacional é um processo continuado e 
em construção que colabora na perspectiva de crescimento pes-
soal e profissional do indivíduo tornando-o mais crítico e reflexivo 
quanto as suas ações e análise das informações disponibilizadas 
no meio impresso e online.

As bibliotecas universitárias são fundamentais nas instituições 
de ensino superior, uma vez que possuem como missão atender as 
necessidades informacionais da comunidade acadêmica e também 
colaborar no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. Uma das ações promovidas pelas bibliotecas univer-
sitárias que tem se destacado nos últimos tempos é o serviço de 



... 516 ...

ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

referência, que por meio da atuação do bibliotecário de referência 
tem oferecido programas direcionados a educação do usuário com 
a finalidade de contribuir para o desenvolvimento de competências 
e aprimorar a formação de pesquisadores e profissionais.

2.1 SERVIÇO DE REFERÊNCIA

Ao final do século XIX, nas bibliotecas públicas norte-ameri-
canas, o serviço de referência, inicialmente, era relacionado às 
obras da biblioteca que não poderiam ser emprestadas. O bi-
bliotecário colocava essas obras a disposição do público em local 
específico para a realização de consulta. Ao decorrer dos anos, 
essa perspectiva de ligação com o acervo modificou e o serviço 
de referência recebeu novas atribuições. Tornou-se híbrido, ao 
juntar o serviço tradicional com as tecnologias de comunicação 
e informação e interpessoal, ao compreender a importância de 
personalizar o atendimento ao seu usuário (ACCART, 2012).

O serviço de referência se modificou ao propiciar produtos e 
serviços diretamente relacionados com as tecnologias de informa-
ção e ao utilizar novos meios de comunicação com o usuário seja 
por e-mail, whatsapp, skype, redes sociais e outras plataformas 
digitais. A forma de interação com o usuário mudou e foi preciso 
perceber essa nova concepção para que o serviço de referência 
não permanecesse antiquado e distante das novas tecnologias. 
Inclusive foi por meio da inserção das TIC’s no cotidiano das bi-
bliotecas é que possibilitou uma melhor atuação do bibliotecário 
do Setor de Referência, em serviços como treinamentos em bases 
de dados, orientação a normalização de trabalhos acadêmicos e a 
realização de levantamentos bibliográficos. Segundo Pintro, Var-
vakis e Inomata (2017, p. 330) “o serviço de referência se justifica 
pelo fato deste setor ser uma das atividades essenciais de uma 
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biblioteca, por ser o bibliotecário de referência aquele respon-
sável pelo front end da biblioteca, isto é, que mantém constante 
contato com os usuários”. 

De acordo com Pintro, Varvakis e Inomata (2017, p. 334) “o 
bibliotecário de referência assume novas funções, agindo como 
um educador para a utilização de recursos informacionais e ofere-
cendo cursos e capacitações sobre esses recursos à comunidade 
universitária”. A mudança da postura profissional de um sujeito 
passivo para um indivíduo pró-ativo, interessado e que busca 
dialogar com os produtos e serviços oferecidos pelo serviço de 
referência mostra que, o bibliotecário de referência pode ser um 
agente colaborativo e transformador para o desenvolvimento da 
competência informacional do usuário.

Ainda que as TIC’s tenham remodelado os serviços de refe-
rência, Grogan (1995, p. 22) afirma que “O trabalho de referência, 
porém, é muito mais do que uma técnica especializada ou uma 
habilidade profissional. Trata-se de uma atividade essencialmente 
humana, que atende a uma das necessidades mais profunda-
mente arraigadas da espécie, que é o anseio de conhecer e com-
preender”. Assim, cabe ao bibliotecário de referência além das 
habilidades específicas, ele deve possuir sensibilidade, paciência, 
humildade, simpatia, características essenciais para o bom rela-
cionamento com o usuário. 

Souza e Farias (2011, p. 4) confirmam as informações supra-
citadas ao argumentarem que o bibliotecário de referência deve 
possuir características correspondentes a capacidade de síntese 
e análise com o objetivo em atender as necessidades informacio-
nais do usuário. As autoras salientam também que “outras qua-
lidades pessoais também são pertinentes como: acessibilidade, 
inteligência, conhecimento profissional e intelectual, iniciativa, 
prudência, perseverança, cortesia”.
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Figueiredo (1992, p. 35) já antecedia as reflexões de Grogan 
(1995) ao afirmar que 

A análise do serviço prestado pelo bibliotecário de 
referência representa uma grande dificuldade, pois 
é baseada na interação entre o usuário e o bibliote-
cário. A execução correta do serviço de referência 
depende da habilidade do bibliotecário em se rela-
cionar como usuário e a sua necessidade de infor-
mação, bem como da capacidade do bibliotecário 
em encontrar e selecionar as respostas adequadas 
ao pedido do usuário.

Isso comprova que, além de apresentar know-how, expertise 
e domínio adequado das técnicas, os aspectos psicológicos e o 
comportamento do bibliotecário são essenciais para que haja 
uma relação satisfatória com aquele indivíduo considerado a ra-
zão de ser de uma biblioteca: o usuário.

2.2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL

A busca pela informação pode se transformar em um pro-
cesso árduo no momento que o indivíduo desconheça as fontes 
de informação confiáveis, autores, editores e quaisquer outros 
elementos que asseguram a credibilidade daquela informação ou 
documento. Para que isso não ocorra é necessário que o sujeito 
aprenda e desenvolva algumas habilidades que possam contri-
buir para a estratégia de busca e seleção de materiais ao longo 
do processo de pesquisa. Assim, ele se tornará em um sujeito 
autônomo, crítico e independente para analisar e avaliar a infor-
mação veiculada nos canais formais e informais. Essa educação 
continuada e construída por meio de experiências anteriormente 
adquiridas aliada as habilidades de informação entre outras é o 
que se costuma abordar a competência informacional.
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Segundo Campello (2003), o termo competência informacio-
nal tem sido destacado por vários autores (Carenagto, Hatschba-
ch, Campello e Dudziak) nas publicações de biblioteconomia e 
ciência da informação, que compreenderam a importância de se 
ampliar a função pedagógica da biblioteca, ao expandir o concei-
to de educação de usuários e refletir sobre as novas contribuições 
do bibliotecário no processo de ensino-aprendizagem. A autora 
supracitada ainda afirma que 

uma das funções do bibliotecário seria a de profes-
sor, encarregado de ensinar não apenas as habilida-
des que vinha tradicionalmente ensinando (localizar 
e recuperar informação), mas também envolvido no 
desenvolvimento de habilidades de pensar critica-
mente ler, ouvir e ver, enfim ensinando a aprender a 
aprender (CAMPELLO, 2013, p. 30).

De acordo com Dudziak (2010) a presença cada vez mais 
constante das novas tecnologias da informação e comunicação 
evidenciou a necessidade de que os profissionais da informação 
buscassem alternativas de modo a facilitar o acesso ao novo 
universo informacional. A partir dessa reflexão, os bibliotecários 
visualizaram uma nova perspectiva aos usuários da biblioteca, 
como sujeitos aprendizes, independentes destacando a integra-
ção curricular e uma estreita relação com a comunidade. 

A competência informacional, ainda que esteja muito rela-
cionada a biblioteca escolar, principalmente durante o processo 
de realização de pesquisa escolar, também se encontra presente 
em diversos ambientes, pois o indivíduo utiliza de suas experiên-
cias, do aprendizado adquirido e a aplica no contexto em que se 
encontra inserido seja em arquivos, museus, bibliotecas universi-
tárias entre outros espaços.
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De acordo com Gasque (2012, p. 127) 

no letramento informacional no ensino superior 
são identificados problemas semelhantes àqueles 
encontrados na educação básica, em especial pela 
existência da relação de causa/efeito. As experiên-
cias dos aprendizes com pesquisas na educação 
básica e na educação superior (graduação) influen-
ciam o desenvolvimento dos pesquisadores na 
pós-graduação.

Diante disso, nesta pesquisa, pretende-se identificar o que 
as bibliotecas universitárias estão realizando como forma de 
contribuição no desenvolvimento de competência informacio-
nal do usuário.

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa, de acordo com os seus objetivos, é con-
siderada descritiva, uma vez que possui o propósito de conhecer 
as características da população e relacioná-las com o ambiente 
estudado, neste caso, conhecer como as bibliotecas universitárias 
contribuem para o desenvolvimento de competência informacio-
nal do usuário. A abordagem é qualitativa, pois necessita de análise 
dos fenômenos para que haja uma interpretação consistente das 
respostas obtidas. O procedimento técnico utilizado é a pesquisa 
bibliográfica, uma vez que o material consultado será constituído 
principalmente de artigos de periódicos disponíveis na internet 
para o desenvolvimento teórico e conceitual do tema em questão. 

Para a realização da pesquisa bibliográfica necessitou-se es-
tabelecer as bases de dados que seriam as fontes de informação 
e quais estratégicas de buscas seriam realizadas. Os critérios de 
inclusão utilizados na Base de Dados em Ciência da Informação 
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(BRAPCI), Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso 
Aberto (OASIS), Red de Revistas Científicas de América Latina, y el 
Caribe, España y Portugal (REDALYC) e Scientific Library Eletronic 
Online (SCIELO) foram: termos de busca (utilizou-se os termos 
competência informacional e bibliotecas universitárias; letramen-
to informacional e bibliotecas universitárias), idioma (português), 
ano de publicação (os últimos 5 anos), tipo de publicação (artigo 
e artigo de conferência). 

Na BRAPCI utilizou-se na estratégia de busca os termos com-
petência informacional AND bibliotecas universitárias selecionou-
-se na base a opção todos os campos, período de abrangência 
entre 2013 a 2018 e foram recuperados 15 documentos. Com a 
expressão de busca letramento informacional AND bibliotecas 
universitárias nenhum documento foi recuperado. Após a leitura 
dos resumos foram selecionados para essa pesquisa cinco artigos, 
que se adequavam ao tema proposto. 

Na base de dados OASIS utilizou-se os mesmos termos na 
BRAPCI, a busca foi refinada ao selecionar o idioma (português), 
ano de defesa (2013 a 2018) o tipo de documento (artigo e ar-
tigo de referência) e foram recuperados 69 documentos. Com a 
expressão de busca letramento informacional AND bibliotecas 
universitárias nenhum documento foi recuperado. Após uma 
análise mais específica identificou-se que apenas quatro artigos 
atendiam aos critérios previamente determinados. 

Na REDALYC utilizou-se os mesmos filtros da BRAPCI e OASIS 
diferenciando-se os resultados nas estratégias de busca. Ao utilizar 
as expressões competência informacional AND bibliotecas univer-
sitárias 74 documentos foram recuperados, entretanto nenhum 
deles estabeleciam uma relação entre os termos. Enquanto que 
na estratégia de busca letramento informacional AND bibliotecas 
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universitárias 15 artigos foram recuperados e apenas um atendia 
aos critérios previamente estabelecidos. Na SCIELO utilizou ambas 
as estratégias de busca e nenhum artigo foi recuperado.

Elaborou-se um gráfico, no qual foram contabilizados e men-
cionados quais são os serviços de referências oferecidos pelas 
bibliotecas universitárias e a partir dos artigos analisados verifi-
cou-se as suas contribuições para o desenvolvimento de compe-
tência informacional do usuário.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Após identificar inicialmente as informações relevantes a partir 
da pesquisa bibliográfica, evidenciou-se a necessidade de analisar 
os artigos recuperados para identificar e compilar os serviços de re-
ferências que são oferecidos pelas bibliotecas universitárias. A ave-
riguação desses serviços será o elemento essencial para fornecer 
condições para o planejamento de outras atividades relacionadas 
ao desenvolvimento de competência informacional do usuário.
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Quadro 1 – Artigos localizados nas bases de dados BRAPCI, OASIS e REDALYC (2013- 
2018), sobre competência informacional em bibliotecas universitárias.

Título do Artigo Objetivo Atividade(s) desenvolvida 
pelo serviço de referência 
de biblioteca universitária 
referente a competência 
informacional do usuário

Uso ético da 
informação e 
o combate ao 
plágio: olhares 
para as bibliotecas 
universitárias 
brasileiras / 2016.

 Abordar a questão da 
prevenção ao plágio 
acadêmico a partir de uma 
discussão que congrega o 
uso ético da informação 
na produção científica, 
o desenvolvimento da 
Competência Informacional 
e as ações empreendidas 
por bibliotecas 
universitárias para prevenir 
e combater o problema.

Capacitação em serviços gerais 
oferecidos pela Biblioteca/
Sistema e alguns cursos 
instrumentais (busca de 
informa ções, uso das normas 
da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) para 
documentação, uti lização de 
catálogos e bases de dados).

O papel das 
bibliotecas no 
contexto das 
tecnologias 
digitais e novas 
formas de 
aprendizagem / 
2017.

 Apresentar uma revisão 
de literatura sobre 
novas formas digitais 
de aprendizagem 
e a importância do 
bibliotecário como 
mediador para o 
desenvolvimento da 
competência info-midiática 
em espaços educativos 
como bibliotecas escolares, 
públicas ou universitárias.

a) cognitivo: contribuição para 
a resolução de problemas e a 
geração de conhecimento, em 
um trabalho interdisciplinar; 
b) pedagógico: formação dos 
usuários para a pesquisa e uso 
da informação; c) tecnológico: 
domínio das ferramentas para 
seu uso adequado, e d) sócio-
cultural: contribuição para a 
autonomia dos indivíduos e para 
a aprendizagem coletiva.

Competências 
do bibliotecário 
de referência 
em bibliotecas 
universitárias / 
2016.

Apresentar os resultados 
de pesquisa realizada 
com bibliotecários 
que atuam no setor 
de referência em duas 
bibliotecas universitárias 
da Universidade Federal do 
Ceará

Normalização de trabalhos 
acadêmicos, treinamento de 
usuários, orientação sobre o uso 
da biblioteca e do acervo.

Continua –›
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As competências 
profissionais do 
bibliotecário 
2.0 no espaço 
da biblioteca 
universitária 
discussão da 
pratica / 2013.

Apresentar o contexto da 
dinâmica proporcionada 
pela rápida adoção das 
mídias sociais pelas 
bibliotecas universitárias 
ocasionando um novo 
modelo de biblioteca 
universitária 2.0.

Apresentou apenas as 
competências que o 
bibliotecário 2.0 deve possuir 
e não o que tem sido feito 
para o desenvolvimento de 
competência informacional do 
usuário.

Analise das 
práticas 
educacionais dos 
bibliotecários 
em bibliotecas 
universitárias 
com enfoque 
na educação de 
usuários e na 
competência 
em informação 
/2016.

Analisar as práticas 
educacionais realizadas em 
bibliotecas universitárias 
por meio da análise de 
trabalhos apresentados 
no Seminário Nacional de 
Bibliotecas Universitárias 
e no Congresso Brasileiro 
de Biblioteconomia, 
Documentação e Ciência da 
Informação.

Introdução da metodologia 
científica, técnicas para 
elaboração de revisão de 
literatura; conceitos básicos 
acerca das tipologias de fontes 
de informação, estratégias e 
recursos de busca e orientações 
para o planejamento da 
pesquisa, levantamento 
bibliográfico em bases de dados 
com acesso gratuito e pago. 
Uso das normas da ABNT para 
trabalhos acadêmicos, Endnote/
Endnote Web e Mendeley. 

Formação de 
usuários para 
competência 
informacional em 
ambientes virtuais 
/ 2014.

Capacitar os usuários 
da Biblioteca Central na 
utilização de recursos 
informacionais virtuais 
existentes na Web de modo 
a desenvolver habilidades 
de pesquisa na utilização 
de buscadores, bancos e 
bases de dados, catálogos 
e no uso dos recursos 
disponíveis no Portal 
de Periódicos da Capes, 
por meio de capacitação 
frequentes.

Capacitação de usuários para 
que se apropriem das estratégias 
de busca, desenvolvendo suas 
habilidades de pesquisa na 
utilização de buscadores, bancos 
e bases de dados, catálogos e 
no uso dos recursos disponíveis 
no Portal de Periódicos Capes. 
O projeto compõe-se de três 
módulos/cursos: Fontes de 
Informação On-line, Portal de 
Periódicos Capes e Gerenciador 
Bibliográfico (EndNote Web 
Basic).

Continua –›
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Competências 
informacionais: 
o caso dos 
profissionais de 
informação de 
uma biblioteca 
universitária / 
2015.

Identificar se os 
profissionais que atuam 
em uma Biblioteca 
Universitária conhecem as 
atividades desenvolvidas 
nas diversas seções desta 
unidade, e verificar se estes 
profissionais necessitam 
de treinamento para 
uma melhor atuação 
profissional.

Apresentou apenas as 
competências informacionais 
desenvolvidas pelo bibliotecário 
e não pelo usuário.

Atuação da 
biblioteca do 
ICBS no Programa 
Jovens Talentos 
para a Ciência: 
experiência 
no curso De 
Biomedicina da 
UFRGS /2014.

Apresentar a experiência 
da Biblioteca do Instituto 
de Ciências Básicas da 
Saúde da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul junto aos estudantes 
do curso de graduação em 
Biomedicina participantes 
do Programa Jovens 
Talentos para a Ciência.

Sistema de Bibliotecas da 
UFRGS, SABi – Catálogo on-
line, Lume – Repositório 
Digital e SciElo – Scientific 
Eletronic Library; Plataforma 
Lattes; Livros eletrônicos 
disponíveis na UFRGS; Portal de 
Periódicos da Capes: recursos e 
funcionalidades; Normalização 
de trabalhos acadêmicos: artigos 
e resumos; Base de dados.

Avaliação do 
impacto do 
treinamento sob 
a perspectiva 
da competência 
informacional: 
o caso do Portal 
de Periódicos da 
Capes /2015.

Verificar o impacto 
dos treinamentos para 
o uso do Portal de 
Periódicos da Capes no 
nível da competência 
informacional.

Treinamento para o uso do 
Portal de Periódicos da Capes.

FONTE: Dados da pesquisa, 2018.

De acordo com os artigos analisados, a prática de educa-
ção do usuário tornou-se habitual na maioria das bibliotecas 
universitárias promovido por meio do serviço de referência. Se-
gundo Santin, Schardong e Souza (2014, p. 18), o programa de 
capacitação de usuário oferecido pela biblioteca do Instituto de 
Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande 
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do Sul (UFRGS) tem “contribuído para ampliar o conhecimento 
dos alunos sobre ferramentas, normas técnicas relativas à docu-
mentação e fontes de informação nas áreas biomédicas”. Após a 
avaliação das atividades desenvolvidas sugere a continuidade e a 
expansão das ações de educação de usuários atingindo também 
demais integrantes da comunidade acadêmica.

Alves, Casarin, Fernandez-Molina (2016, p. 13) discutem 
que “as ações para o desenvolvimento da Competência Informa-
cional, ainda é incipiente e mais focada na formação básica do 
usuário do que efetivamente na complexidade da Competência 
Informacional”. Para esses autores, é necessário repensar as ati-
vidades realizadas atualmente que se dizem direcionadas para o 
desenvolvimento da competência informacional.

Talim, Cendón e Talim (2018) avaliam que os treinamentos 
em bases de dados só possuem sentindo se atingirem o objetivo 
em desenvolver as competências informacionais pretendidas 
nos usuários. Os autores relatam ainda a escassez na literatura 
de publicações em língua portuguesa que abordam esse assun-
to e afirmam que

o treinamento teve um impacto bastante positivo 
sobre o comportamento de busca informacional 
dos alunos. A reação dos alunos, que é o primeiro 
nível de avaliação do modelo de Kirkpatrick, foi al-
tamente positiva indicando que os alunos gostaram 
do treinamento, considerando-o útil para o desen-
volvimento de suas habilidades de pesquisa (TALIM; 
CENDÓN; TALIM, 2018, p. 100).

Mata e Alcará (2016, p. 18) argumentam que 

as atividades de formação de usuários desenvolvidas 
nas bibliotecas universitárias contribuem no proces-
so ensino-aprendizado dos estudantes, desenvol-
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vendo habilidades, atitudes e conhecimentos acerca 
do universo informacional e de seus processos, de 
forma a aplicá-los para a realização dos trabalhos 
acadêmicos, projetos de pesquisas e, posteriormen-
te, em sua vida profissional, social e pessoal.

Observou-se que algumas atividades realizadas pelas bi-
bliotecas universitárias em relação a capacitação do usuário são 
comuns a todas, como a normalização de trabalhos acadêmicos, 
uso do catálogo online, treinamento em bases de dados e a busca 
por informações ou pesquisa. Isso demonstra o quão já se en-
contra caracterizado e consolidado o papel do bibliotecário de 
referência dentro do espaço da biblioteca universitária, que se 
tornou de fato um intermediador entre o usuário e o potencial 
conhecimento que ele possa vir a adquirir com a oferta desses 
serviços de referência.

Verificou-se que as ações realizadas pelas bibliotecas universi-
tárias para a educação do usuário são avaliadas de forma positiva, 
que de fato contribuem para o processo de ensino-aprendizagem 
do usuário de forma a melhorar a sua atuação como profissio-
nal, discente ou pesquisador e promovem o desenvolvimento de 
habilidades para uma perspectiva de competência informacional. 

A partir das análises realizadas nos artigos pesquisados e 
com o GRÁFICO 1 é perceptível que determinados serviços de 
referência oferecidos pelas bibliotecas universitárias se destacam 
mais em relação a outros, tais como: normalização bibliográfica, 
treinamento em bases de dados, uso do catálogo da biblioteca e 
busca de informações ou pesquisa.
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GRÁFICO 1 – Serviços de referência ofertados em bibliotecas universitárias

FONTE: Dados da pesquisa, 2018.

A adequação de trabalhos acadêmicos e artigos para submis-
são em periódicos, congressos e eventos são essenciais para que 
se tenha a aprovação pela comissão avaliadora. Dessa forma, o 
conhecimento da normalização bibliográfica torna-se uma obri-
gação por parte do usuário e evidencia a relevância desse serviço 
oferecido pela biblioteca, que contribui para a formação profis-
sional e consequentemente o desenvolvimento da competência 
informacional. O conhecimento das normas bibliográficas seja 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), American 
Psichological Association (APA) e Vancouver possibilita ao usuário 
certa autonomia para que seja independente nas publicações no 
ambiente acadêmico e da pesquisa.

Descobrir como utilizar adequadamente as bases de dados 
eletrônicas é fundamental para que as mesmas sejam aproveitadas 
em toda a sua potencialidade. Para que isso ocorra é necessário 
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que o usuário realize um treinamento, visto que as bases possuem 
peculiaridades em seu vocabulário controlado e muitas vezes a 
necessidade de empregar estratégias de buscas, como o uso dos 
operadores booleanos para localizar a informação ou documento 
desejado. Almeida e Cendón (2015, p. 46) salientam que

a partir das entrevistas (avaliação subjetiva), todos 
os participantes relataram ganhos ou aparentaram 
entusiasmo com os possíveis ganhos após sua 
participação nas sessões de treinamento. Os parti-
cipantes foram unânimes ao afirmar a importância 
e utilidade do treinamento. Os entrevistados des-
tacaram como ponto positivo a seleção da opção 
mais adequada para a realização das pesquisas e o 
desenvolvimento das competências informacionais 
aplicadas à construção da estratégia de busca.

O catálogo da biblioteca é instrumento que registra, organiza 
o acervo e orienta o usuário em relação a quantidade de obras 
disponíveis para empréstimo, reserva e sua localização na es-
tante. São requisitos básicos saber buscar a obra desejada pelo 
assunto, título ou autor no catálogo online para que o aluno saiba 
se comportar perante as novas tecnologias. Conhecer as formas e 
critérios de buscas no catálogo online poderá contribuir para que 
o usuário adquira habilidades e um melhor desenvolvimento no 
processo de competência informacional. 

Para ser competente em informação a pessoa deve 
ser capaz de reconhecer quando precisa de infor-
mação e possuir a habilidade para localizar, avaliar e 
usar efetivamente a informação. Em última análise, 
pessoas que têm competência em informação são 
aquelas que aprenderam a aprender. Essas pes-
soas sabem como aprender porque sabem como 
a informação está organizada, como encontrar a 
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informação e como usar informação, de tal forma 
que outros possam aprender com elas. (AMERICAN 
LIBRARIAN ASSOCIATION, 1989) 

A busca de informações e a pesquisa são ações praticadas 
pelos usuários quando desejam suprir as suas necessidades infor-
macionais para finalidades pessoais, profissionais ou acadêmicas. 
Em certas ocasiões, o conhecimento de métodos de estratégias 
de busca se torna relevante e fundamental para localizar deter-
minada informação ou documento seja na biblioteca universitária 
ou no ambiente online. Saber a utilização correta dos operadores 
booleanos (AND, OR e AND NOT), o vocabulário controlado das 
bases de dados e o discernimento em avaliar as fontes de infor-
mação são habilidades adquiridas no processo de competência 
informacional. Kuhlthau (1996, p. 26) discorre que para os usuá-
rios serem competentes em informação é preciso que estejam 
“preparados para aplicar habilidades informacionais e de uso da 
biblioteca ao longo de sua vida. Ou seja, uma pessoa competente 
em informação domina as habilidades necessárias para desenvol-
ver o processo de pesquisa”.

Levantamento bibliográfico, Metodologia de pesquisa, Re-
visão de literatura, orientação quanto ao preenchimento da 
Plataforma Lattes e busca no Repositório digital foram serviços 
de referência apresentados nos artigos analisados, mas pouco 
utilizados ainda nas bibliotecas universitárias segundo a análise 
no GRÁFICO 1. Conforme salienta Souto (2004, p. 22)

acredita-se que grande parte dos usuários aca-
dêmicos ainda desconhece as formas de acessar 
estas fontes de informação em formato digital, e 
ainda, ignoram a existência de muitas das fontes 
impressas (advances, anuários, anais) fazendo 
uso somente daquelas mais tradicionais (livros, 
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dicionários, enciclopédias, artigos). Diante desse 
quadro, é notória a necessidade de projetos de 
Educação de Usuários que estimulem a aceitação 
dos recursos digitais e que ampliem o uso dos 
recursos impressos, permitindo aos usuários das 
bibliotecas universitárias uma maior compreensão 
de suas características e aplicabilidade. 

Ressalta-se que esses serviços são bem específicos e ne-
cessários para uma formação mais completa do estudante uni-
versitário, no entanto pouco explorados em comparação a sua 
importância. Constatou-se que poucas bibliotecas universitárias 
oferecem esses serviços e para entender o porquê disso seriam 
necessários novos estudos. 

5 CONCLUSÕES 

A busca por informação é uma constante na atualidade, visto 
a democratização de alguns equipamentos eletrônicos (tablets, 
smartphones, notbooks) e a expansão do acesso à Internet con-
tribuiu para que a população se inserisse mais facilmente no 
mundo digital. No entanto, a essa praticidade, a disseminação de 
informações falsas (fake news) tornou-se algo comum no cotidia-
no e para distinguir, avaliar a veracidade da informação é preciso 
muita perspicácia, conhecimento prévio e reconhecer as fontes 
confiáveis e fidedignas de informação. Para que o indivíduo pos-
sua essas características, ele precisa participar de ações educati-
vas, pois o desenvolvimento de competência informacional é um 
processo de construção adquirido por meio de práticas, estudos 
e uma educação continuada que pode ser oferecida em diversos 
ambientes, inclusive por meio dos serviços de referência de bi-
bliotecas universitárias.
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O presente trabalho, por meio da análise dos artigos sele-
cionados nas bases de dados BRAPCI, OASIS, REDALYC e SCIELO 
identificou que os serviços de referência mais utilizados nas 
bibliotecas universitárias são a normalização bibliográfica, trei-
namento em bases de dados, uso do catálogo da biblioteca e 
busca de informações/pesquisa são formas de contribuição para 
o desenvolvimento de competência informacional do usuário. 
No entanto, ressalta-se um baixo número de publicações que 
relacionavam os temas competência informacional e bibliotecas 
universitárias. Segundo Almeida e Cendón (2015, p. 46)

programas de desenvolvimento de competências 
informacionais nos estudantes universitários bra-
sileiros ainda são incipientes, sendo muito impor-
tante que o sistema brasileiro de educação superior 
invista ainda mais esforços para que a formação em 
competências informacionais tenha presença garan-
tida nos currículos acadêmicos.

Constatou-se por meio da leitura dos artigos selecionados, a 
importância de oferecer treinamentos nas mais diversas bases de 
dados para os usuários, uma vez que são recursos informacionais 
diferenciais para que o aluno obtenha uma base teórica, consis-
tente, confiável durante o seu processo de pesquisa auxiliando 
também nos aspectos de ensino-aprendizagem e autonomia. O 
bibliotecário de referência deve permanecer atento as novas tec-
nologias e as atualizações as quais as bases de dados são subme-
tidas para que ele continue a oferecer um serviço de qualidade 
para o seu usuário.

Verificou-se então que as bibliotecas universitárias por meio 
do serviço de referência auxiliam o usuário no seu desenvolvi-
mento de competência informacional, no entanto ainda é preciso 
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uma maior divulgação desses serviços seja por meio de boletins 
informativos, sistema de alerta ou no próprio site da instituição 
demonstrando que a biblioteca é um espaço que promove pro-
dutos, serviços e diálogo com a sua comunidade. 
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RESUMO

A biblioteca é um espaço onde o aluno tem o contato com 
recursos informacionais variados. Este trabalho tem como ob-
jetivo identificar os recursos que são mobilizados colaborativa-
mente por professores e bibliotecários para o desenvolvimento 
do letramento informacional na educação básica. A pesquisa e 
qualitativa, bibliográfica de natureza exploratória e descritiva. A 
análise ocorreu a partir de buscas em banco de teses e disser-
tações e outras publicações especializadas no âmbito brasileiro, 
nos últimos cinco anos. Por meio dessa pesquisa observamos a 
necessidade de despertar a importância da biblioteca escolar e 
do trabalho cooperativo entre professores e bibliotecários. 

13 Trabalho apresentado no GT Letramento Informacional: dimensão político e insti-
tucional, do II Seminário Letramento Informacional: a educação para a informação, 
Goiânia, 2018. 
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Palavras-chave: Letramento informacional. Trabalho colabo-
rativo. Bibliotecário. Professor.

ABSTRACT

A library is a space where the student has access to varied 
informational resources. This work aims to identify the resources 
that the people with mobility and the librarians for the develop-
ment of informational education in basic education. Research and 
qualitative, bibliographic of exploratory and descriptive nature. 
The analysis was made from a report of a thesis and dissertation 
bank and a list of books in the northeast of Brazil, in the last five 
years. Through this research, it is necessary to develop a strategy 
for obtaining scholastic results between teachers and librarians.

Keywords: Information literacy. Collaborative work. Librarian. 
Teacher.

1 INTRODUÇÃO

Na sociedade atual, as práticas sociais de comunicação 
evoluíram de uma maneira extraordinária. O surgimento da in-
ternet possibilitou o acesso a informações diversificadas, para 
as mais diversas finalidades. Antes, não tínhamos tanto acesso a 
informações como temos hoje.

Cada vez mais, alunos acessam a internet para buscarem 
informações para realizar suas pesquisas escolares. Nem sem-
pre, as fontes ali disponibilizadas são confiáveis. E necessário o 
desenvolvimento de determinadas competências para encontrar 
a informação certa e confiável. Nesse sentido, o letramento infor-
macional, no âmbito educacional, objetiva capacitar os alunos na 
sua busca na internet e isso, cada vez mais, tem exigido o trabalho 
colaborativo entre professores e bibliotecários.
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O trabalho colaborativo dos professores e bibliotecários 
precisa ser mais consolidado. E preciso que ambos desenvolvam 
atividades que tornem os alunos cada vez mais aptos na busca e 
na organização do uso das informações disponíveis em todos os 
suportes. De acordo com Fonseca e Spudeit (2006, p.2): 

Ao trabalharem unidos subsidiados pelas tecnolo-
gias e recursos atuais, bibliotecários e professores 
devem ser capazes de propiciar um ambiente em 
que os alunos possam desenvolver competências 
para uma formação crítica e reflexiva capazes de 
analisar prós e contras de qualquer situação do coti-
diano, num constante aprender a aprender. 

A biblioteca escolar e um espaço onde o aluno poderá con-
solidar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, por isso ela 
deve ser um ambiente de interação que possibilite aos alunos 
trocas de ideias, compartilhamento de experiências e diferentes 
pensamentos. Os recursos nela existentes propiciam o desenvol-
vimento de conhecimentos e habilidades para viver e conviver na 
sociedade da informação. Dentro desse contexto, é necessário 
que professor e bibliotecário desenvolvam atividades de busca e 
do uso de suportes de informação. 

Os alunos ainda veem a biblioteca como um espaço desa-
gradável e até como um ambiente de punição, onde o silêncio 
impera. Mais isso se dá também devido à falta de profissionais 
capacitados, falta de investimentos para dinamizar esses espaços 
ou, até mesmo, completa ausência de bibliotecas nas escolas. Ob-
serva-se que os governantes têm demostrado pouca ou nenhuma 
preocupação com a criação de espaços de bibliotecas escolares. 
Percebemos isso pela pouca ou nenhuma mobilização nas esco-
las para o atendimento à criação da lei 12.244 de 24 de Maio 
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de 2010 que diz respeito à obrigatoriedade de todas as escolas 
terem o espaço da biblioteca, até 2020. 

A partir do exposto acima, a presente pesquisa estrutura-se 
a partir da seguinte questão problema: Na literatura da área, 
como se dá a colaboração entre professores e bibliotecários na 
educação básica? Qual a importância; vantagens e desafios des-
sa colaboração na formação do aluno? O que diz os relatos de 
experiência? O objetivo geral da pesquisa e, a partir da revisão 
bibliográfica, identificar o trabalho colaborativo entre professores 
e bibliotecários na educação básica. Como objetivos específicos 
estabelece-se: levantar, na literatura especializada da área, a 
importância, vantagens e desafios no trabalho colaborativo en-
tre professor e bibliotecário; identificar os tipos de colaboração; 
pontuar a parceria entre bibliotecário e professor em projetos de 
leitura no desenvolvimento do trabalho colaborativo; identificar, 
na literatura, relatos de experiências no trabalho colaborativo 
entre professor e bibliotecário na educação básica.

Trata-se de pesquisa e qualitativa pautada na pesquisa bi-
bliográfica. Foram considerados, prioritariamente, teses e artigos 
disponíveis na biblioteca digital de teses e dissertações (TED) 
mantida pelo IBICT – Instituto Brasileiro de Informação Científica 
e Tecnológica, artigos disponibilizados no portal Scielo, no perío-
do de 2013-2017. Foram definidos os seguintes descritores para 
a busca bibliográfica: Trabalho colaborativo entre professor e 
bibliotecário; Recursos informacionais; Bibliotecário e Professor. 

O levantamento bibliográfico no scielo recuperou um (1) 
trabalho sobre a relação do bibliotecário e professor; na base do 
IBICT, dois (2) trabalhos discutiam a colaboração entre professor e 
bibliotecário. A busca em outros periódicos e revistas resultou na 
identificação de 10 trabalhos que pautavam a relação entre esses 
dois profissionais da educação.
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2.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

Letramento é [...] um mapa de quem você é, e 
de tudo que você pode ser.
(CHONG, 1996 apud SOARES, 2009, p. 41)

Para conduzir a pesquisa, o referencial teórico passa pela 
discussão das seguintes categorias conceituais: educação bá-
sica – seus conceitos e estrutura no Brasil; Letramento e suas 
dimensões; Letramento informacional – equipe multidisciplinar; 
e Letramento e a Biblioteca escolar. 

2.1 EDUCAÇÃO BÁSICA 

A educação é uma das atividades primordiais para a forma-
ção de uma sociedade que, a partir da informação, desenvolve o 
conhecimento e o aprendizado. A escola é a principal instituição 
responsável pela educação, pela qual tem um papel no desenvol-
vimento social e intelectual dos sujeitos. 

A concretização dos sistemas de ensino no país 
na gestão democrática da educação foi fruto da 
Constituição Federal de 1988, posteriormente 
regulamentada pela LDB/1996, bem como pela 
Resolução n. 4, de 13 de julho de 2010, de 
inciativa da Câmara de Educação Básica (CEB) 
do Conselho Nacional de Educação (CNE), que 
define as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Básica (DCN), ratificada, mais 
recentemente, no Plano Nacional de Educação 
(PNE), Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014. 
(SILVA, 2017, p. 76) 

A educação básica agrega a Educação Infantil - que vai da cre-
che até a Pré- Escola; Ensino fundamental - que compreende duas 
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fases 1°ao 5°ano anos iniciais e dos 6° ao 9° ano anos finais, tem, 
portanto, a duração de 9 anos, conforme Lei 11.274/06 e; o Ensino 
médio que corresponde aos três anos últimos anos do ciclo. No 
total, o ciclo da educação básica tem a duração de 18 anos, con-
siderando-se aqui o período pré-escolar e a creche. No entanto, a 
Lei citada, nos artigos 4o e 32o estabelece que a educação básica 
e obrigatória é gratuita a partir da faixa etária de 6 anos, perfa-
zendo uma trajetória de 9 anos, e tem o objetivo de “desenvolver 
o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para 
o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores” (LEI 9394/96, art. 22). Em 4 
de abril de 2013 foi homologada a lei n° 12.796, que altera a Lei 
nº. 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação que precede 
a inserção das crianças com quatro anos na educação básica, 
também houve a inserção da educação infantil, pré-escola como 
a primeira etapa da educação básica. A educação básica passou a 
ser obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada 
em pré-escola, ensino fundamental, ensino médio.

O ensino fundamental obrigatório e gratuito tem, de acordo 
com a lei, o objetivo de promover, dentre outras metas, 

“I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo; II - a compreensão 
do ambiente natural e social, do sistema político, 
da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade; III - o desenvolvimento 
da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a for-
mação de atitudes e valores; (Redação dada pela Lei 
nº 11.274, de 2006)

Estudos como o de Gasque (2014) e Silva, Jambeiro, Lima e 
Brandão (2005) tem apontado o letramento informacional como 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm#art3
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abordagem pedagógica que pode auxiliar a escola a enfrentar os 
desafios de formar alunos capazes de aprender a aprender, numa 
perspectiva de aprendizagem contínua ao longo da vida, e de se-
rem protagonistas e autônomos no seu aprendizado. São atitudes 
essenciais para os enfrentamentos colocados por uma sociedade 
em que os conhecimentos se tornam rapidamente obsoletos. 

Dentre as contribuições na implantação de programas de 
letramento informacional no âmbito escolar, 

[...] destaca-se aqui a reversão dos baixos desem-
penhos educacionais e, conseqüentemente, a 
promoção da qualidade do ensino, isso porque 
as competências desenvolvidas pelo letramento 
informacional (pesquisa, seleção e tratamento da 
informação) capacitam o aluno para “aprender a 
aprender”, “aprender a fazer” e “aprender a fazer 
junto” (FURTADO, 2009). Patrão e Figueiredo (2011) 
argumentam que os princípios e práticas do letra-
mento informacional estão em consonância com 
a proposta de Paulo Freire quando este aponta a 
autonomia e auto-capacitação como dimensões 
importantes para o empoderamento dos alunos na 
sua formação. (PROJETO…, 2013, p.14)

Os conteúdos de letramento Informacional para a Educação 
Básica brasileira devem ser organizados por ano de ensino e ida-
de correspondente a cada fase do percurso escolar. De acordo 
com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica a 
“organização do tempo curricular deve ser construída em função 
das peculiaridades de seu meio e das características próprias dos 
seus estudantes, não se restringindo às aulas das várias discipli-
nas” (BRASIL, 2013, p. 27). 

Para a consolidação do letramento informacional na educa-
ção básica e preciso que ocorra o trabalho integrado entre biblio-
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tecários e professores no que diz respeito à formação de compe-
tências informacionais dos estudantes, a partir de metodologias 
adequadas a cada etapa do percurso escolar. Segundo Gasque e 
Fialho (2014, p.5), “Em relação ao programa pedagógico, ressalta-
-se no currículo a importância do trabalho colaborativo entre pro-
fessores e bibliotecários para o planejamento e desenvolvimento 
das atividades que envolvem a leitura e a prática de pesquisa”. 

A educação básica deve propor uma maior liberdade no que 
diz respeito à modalidade de ensino e pesquisa, pois a escola tem 
um grande papel na função social e formação de sujeitos, partindo 
para um projeto pedagógico que possibilite elaborar programas e 
projetos visando o desenvolvimento de competências. E impor-
tante lembrar que a LDB (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 22º es-
tabelece, que “a educação básica tem por finalidade desenvolver 
o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para 
o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores”. O mais significativo desse per-
curso escolar e a compressão da dimensão social que a aprendi-
zagem exerce na construção da cidadania, e principalmente como 
instrumento de compreensão da realidade em que vivem.

2.2 LETRAMENTO INFORMACIONAL E A NECESSIDADE DE 
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 
COMPETÊNCIAS INFORMACIONAIS

O progresso do letramento informacional veio estender-se 
na sociedade pós- segunda guerra mundial nos desdobramentos 
científicos, econômicos e políticos. O fato que ficou conhecido 
como explosão informacional conduziu a alguns desafios aos 
países no que diz respeito à administração e produção de infor-
mação. De acordo com Gasque e Fialho (2014, p.3): 
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Nos Estados Unidos, na década de 1950, tal preo-
cupação abrangia os profissionais ligados à área de 
informação como bibliotecários e profissionais da 
computação. Os Estados Unidos assumiram o papel 
de liderança no mundo em relação ao desenvolvi-
mento do letramento informacional.

O termo e o conceito de letramento informacional que vem 
do termo original information literacy, surgiu em 1974 em um 
relatório intitulado pelo presidente da Associação das Empresas 
de Informação dos Estados Unidos, Paul ZurKowski. O campo de 
estudos da biblioteconomia foi o precursor do letramento infor-
macional, no qual as discussões se iniciaram nas bibliotecas ame-
ricanas no período de 1950, com objetivo de direcionar o leitor 
no uso do espaço da biblioteca. Gasque e Fialho (2014, p.4): 

Em 1976, o conceito se expandiu e passou a incluir 
a localização e o uso da informação para solução de 
problemas e tomada de decisões (FIALHO, 2009). 
Nesse mesmo ano, um novo sentido foi acrescen-
tado, o de emancipação política, incluindo o valor 
da informação para a cidadania (DUDZIAK, 2003). A 
mudança de paradigma na área de Biblioteconomia 
teve papel relevante em todo o processo, os estudos 
passaram a centrar-se mais no acesso intelectual da 
informação do que no acesso físico, ou seja, dava-se 
maior importância ao uso que se faz da mesma do 
que ao funcionamento do sistema (aparato físico, 
interface, recuperação, organização da informação 
dentro da biblioteca).

No período de 1980, foram realizados muitos estudos fo-
cados na abordagem cognitiva da informação. No ano de 1990, 
foi fundado o Fórum Nacional de Letramento Informacional 
(NFIL), que a partir da união de diversos membros entre diversas 
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instituições, tinha como intuito conscientizar a importância do 
desenvolvimento do letramento informacional. No período de 
1998, foi desenvolvido nos Estados unidos os “Padrões do letra-
mento informacional” que vai desde educação infantil com obje-
tivo de constituir padrões para o uso responsável da informação. 
O letramento informacional se consolida na formação para a 
vida, auxiliando na tomada de decisões e no desenvolvimento 
profissional. Segundo Gasque e Fialho (2014, p.5): 

Os pressupostos principais do conceito de 
letramento informacional apontam para o tra-
balho integrado de bibliotecários (ou professor 
bibliotecário, como denominado em Portugal) 
e professores no desenvolvimento das com-
petências informacionais dos estudantes; pro-
cesso contínuo de amadurecimento durante a 
educação básica, com metodologias adequadas 
às etapas da vida escolar [...]. 

A escola do século XXI e impelida a implantar dentro do pro-
cesso de aprendizagem dos alunos o letramento informacional 
e promover “uma educação para informação” (SILVA, JAMBEIRO; 
LIMA; BRANDÃO, 2005) e suas múltiplas leituras em diversos 
meios e formatos para que os alunos sejam inseridos nesse con-
texto, assim desenvolvendo as suas habilidades e competências 
tanto cognitivas como linguísticas, bem como na utilização dos 
suportes tecnológicos e digitais.

Nesse contexto e necessário que o aprendiz desenvolva habili-
dades informacionais. E para que o letramento informacional atin-
ja os objetivos a que se propõe e necessário à existência de uma 
equipe multidisciplinar, composta por professores e bibliotecários 
capacitados e, principalmente, envolvimento da comunidade.
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O professor, por meio de projetos e trabalhos de pesquisa, 
deve orientar os alunos quanto ao conteúdo a ser pesquisado. De 
acordo com Fonseca e Spudeit (2016, p. 4), 

A partir desse ponto deve ser pensado o tema 
da educação continuada, que permitirá que 
as pessoas sejam capazes de transformar in-
formação em conhecimento. Para todo esse 
processo (de educação continuada) aconteça, 
Delors (2010) apresenta o que seriam os qua-
tro pilares da educação- Aprender a conviver, 
aprender a conhecer, aprender a fazer e apren-
der a ser - que devem nortear a formação de 
um cidadão no século XXI.

O envolvimento do professor em projetos escolares com 
colegas e a troca de experiências facilitam o desenvolvimento de 
competências. Essa prática colabora para o desenvolvimento tanto 
profissional como pessoal ao primar pela reflexão devido a parti-
lha de diferentes pontos de vistas entre todos os intervenientes. 

A ação interventora dessa equipe multidisciplinar pressupõe 
ação educativa e de extrema responsabilidade integrada ao currí-
culo ao planejamento e aos programas de formação continuada, 
avaliação, nas condições de trabalho e infraestrutura onde se 
destaca o espaço das bibliotecas compreendido como centro de 
recursos de aprendizagem, pois e no espaço das bibliotecas que 
ocorre o acesso à informação que contribui para a aprendizagem 
ao longo da vida. Segundo Fonseca e Spudeit (2016, p. 5-6), 

Na escola, uma das funções da biblioteca é de 
auxiliar o professor em seu trabalho e ampliar 
os conhecimentos vistos em sala de aula, 
bem como incentivar o gosto pela da leitura, 
pela pesquisa. Nesse contexto, o professor e 
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o bibliotecário influenciam diretamente o es-
tudante, por isso é necessário que esses dois 
profissionais trabalhem em conjunto, de ma-
neira colaborativa, para auxiliar um ou outro 
na formação integral dos cidadãos.

O uso das bibliotecas pelos aprendizes deve ter por inicio 
desde educação infantil, por isso a biblioteca tem o papel de 
instigar e fomentar nos aprendizes a curiosidade, a criar o gosto 
pela leitura, mais para isso a biblioteca precisa estar integrada pe-
dagogicamente no currículo e no sistema educacional principal-
mente nas escolas públicas. As instituições educacionais devem 
promover a autonomia e a criatividade, para tanto e necessário 
promover alguns programas de procedimento para o aperfeiçoa-
mento de seus agentes formadores aptos a ajudar a enfrentar os 
problemas culturais e contemporâneos.

2.3 LETRAMENTO E A BIBLIOTECA ESCOLAR

O espaço da biblioteca consiste, quanto à educação, em prio-
rizar a aprendizagem no que diz respeito ao processo de constru-
ção do conhecimento no que se infere na disponibilização e no 
uso da informação pelos seus usuários. Para a concretização do 
seu papel e necessário dar atenção à formação de leitores no seu 
ambiente, sendo que a prática da leitura e de suma importância 
para a formação de sujeitos letrados informacionalmente. Segun-
do Fonseca (2015, p. 34)

Bibliotecas e escolas possuem a mesma fun-
ção social, mais do que simplesmente promo-
ver o acesso à informação, a biblioteca escolar 
deve ser um local transdisciplinar, ou seja, é 
esse local que permitirá ao aluno ampliar os 
ensinamentos obtidos em sala de aula, porém 
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não de maneira fragmentada, mas interligada 
a fim de formar um pensamento que englobe 
várias disciplinas. 

Sabemos que a prática da leitura deve começar desde cedo 
e deve durar por toda a vida. Quanto mais cedo o individuo co-
meçar a conviver com a diversidade de gêneros e estilos textuais 
e assuntos diversos mais autonomia de leitura ele adquirirá. O 
letramento, nesse cenário da sociedade atual, demanda que se 
vá além de simples aquisição do código escrito e de sua leitura; 
e preciso apropriar-se a leitura na função social, e nas relações 
sociais. Fonseca (2015, p. 35) aponta que, 

[...] a biblioteca escolar transforma-se em importan-
te componente do processo educacional, pois ela 
colabora para a formação de um cidadão capaz de 
organizar as informações que recebe, transforman-
do-as em conhecimentos que serão aplicados de 
maneira correta nas tomadas de decisões. 

O professor é a ponte entre o aluno o bibliotecário e a bi-
blioteca. E preciso investir em atividades de incentivo a leitura 
e debates que incentivem a autonomia e a curiosidade dos es-
tudantes na busca do conhecimento. A prática da leitura deve 
ser compartilhada por todas as disciplinas, já que o letramento é 
um processo que deve ser trabalhado na visão de um todo e não 
apenas de uma perspectiva fragmentada. A biblioteca deve ser 
organizada e a participação dos estudantes na escolha do acervo 
pode ser uma forma interessante de aproximá-los desse espaço. 

As bibliotecas são um espaço de conservação tanto de me-
mória, como um patrimônio literário e artístico. Mais infelizmen-
te ainda são pouco integradas á ação pedagógica das escolas, que 
está vinculado à cultura da sociedade e algumas questões educa-
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cionais por falta de estímulo ao uso das bibliotecas escolares. A 
biblioteca potencializa o letramento informacional, propiciando 
a autonomia, constituído um instrumento indispensável no pro-
cesso de formação dos indivíduos. Segundo Araújo (2014, p. 14), 

A biblioteca é o lugar ideal para fazer convergir as 
atividades que se desenvolvem no âmbito da pro-
moção da leitura, cabendo-lhe a tarefa de planificar 
atividades que aproximem os alunos dos livros, 
criando um clima de leitura e favorecendo a partici-
pação ativa, reflexiva e crítica do aluno, a quem deve 
ser dado todo o protagonismo no ato da leitura. 

O bibliotecário tem um grande papel na educação, pois e a 
partir dele que se darão os resultados das ações executadas no 
espaço da biblioteca, a atribuição do bibliotecário não se limita em 
apenas fornecer informações, mais fazer com que o usuário tenha 
acesso e saiba encontrar essas informações, para isso o bibliotecá-
rio deve ter o domínio dos meios e métodos informacionais. 

A biblioteca deve gerenciar o letramento e proporcionar es-
paço onde as pessoas se apropriem do conhecimento, fazendo 
o uso social da escrita e da leitura nas suas relações sociais. Para 
que isso ocorra e necessário que a biblioteca possua os recursos 
informacionais necessários para tender as demandas de cada 
sujeito, que possua um profissional capacitado e instrumentos 
que possibilite o usuário torna-se um ser crítico e reflexivo. Um 
dos pontos a ser destacado e a importância de uma infraestrutura 
adequada com um espaço onde desperte no sujeitos a potenciali-
dade da escrita e o incentivo a leitura e a curiosidade. 
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3.0 COLABORAÇÃO ENTRE BIBLIOTECÁRIOS E 
PROFESSORES NO CONTEXTO ESCOLAR: 
A REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Para a análise do material levantado, classificamos os trabalhos 
identificados e selecionados como pertinentes para o propósito da 
nossa pesquisa nos seguintes tópicos: A importância e vantagens 
da colaboração; Desafios na colaboração; tipos de colaboração; e 
o papel dos projetos de leitura no desenvolvimento do trabalho 
colaborativo; Mudança de atitudes; e Relatos de experiência no 
trabalho colaborativo entre professor e bibliotecário.

3.1 IMPORTÂNCIA E VANTAGENS DA COLABORAÇÃO 

Em qualquer organização a colaboração hoje é entendida como 
um das estratégias fundamentais para alcançar uma devida meta, 
pois a partir do trabalho colaborativo por meio do trabalho articu-
lado possibilita o sucesso das aprendizagens de maneira conjunta, 
permitindo alcançar melhor os resultados que se almeja, assim por 
meio da interação e possível ampliar o conhecimento, resultado da 
interação de uns com os outros. Segundo Araújo (2016, p. 4), 

Em suma, o trabalho colaborativo, porque possi-
bilita a discussão de ideias, a procura de consen-
sos e a superação de conflitos, tende a aumentar 
o grau de satisfação dos docentes, incentivando 
maior envolvimento na apropriação de novos 
conhecimentos e resolução de problemas, para 
além da construção de novas práticas pedagó-
gicas, com impacto decisivo na melhoria das 
aprendizagens dos alunos, objetivo que vai ao 
encontro da missão do professor bibliotecário.

O trabalho colaborativo entre professor e bibliotecário é es-
sencial para potencializar o letramento informacional dos servi-
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ços da biblioteca. Professores e bibliotecários precisam trabalhar 
juntos para desenvolver a aprendizagem dos alunos, no que diz 
respeito à competência dos alunos em informação, integrar tec-
nologias de informação, e mostrar a importância do espaço da 
biblioteca escolar. 

[...] a parceria entre os professores e o bibliotecá-
rio em particular é fundamental, pois o primeiro é 
quem lida mais diretamente com a aprendizagem 
dos alunos, com o conteúdo curricular e tem do-
mínio das teorias de ensino aprendizagem. Já o 
bibliotecário é coadjuvante desse processo. Ele 
deve participar do planejamento e da execução das 
atividades, enfocando em particular as atividades 
relacionadas ao uso de recursos e fontes de infor-
mação e à leitura. (CASARIN et al. , 2013, p. 5) 

Uma colaboração de sucesso exige que esses dois profissio-
nais saibam trabalhar de forma passiva e ativa, que ambos te-
nham capacidade de iniciativa, possuam boas competências de 
comunicação e informação e principalmente estejam dispostos a 
enfrentar riscos. Segundo Fonseca (2015, p. 39), 

A colaboração entre bibliotecários e professores é 
de extrema importância e deve ser buscada com 
afinco, uma vez que ela irá cooperar para formar nos 
alunos o hábito de usar a informação, de pesquisar e 
utilizar a biblioteca de forma crítica. Em sala de aula 
o professor necessita ser uma pessoa questionadora 
e instigante, muito mais do que trabalhar com o cer-
to e com o errado, o professor precisa entender o 
porquê da resposta do aluno, qual o pensamento o 
levou até lá. É o caminho que conta. É fundamental 
que professor e aluno andem juntos, buscando dife-
rentes meios de resolver determinados problemas.
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Dentro de todo esse contexto, vemos a importância dessa cola-
boração, ainda mais pelo fato de que as tecnologias da informação 
estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano e também nas 
escolas, sendo que estamos passando pela cultura informacional 
digital sem ter passado pela experiência do uso da biblioteca. Tor-
na-se importante que esses educadores desenvolvam atividades 
juntos para tornar os alunos cada vez mais aptos na busca, na orga-
nização, na recuperação, na análise e no uso da informação.

3.2 DESAFIOS NA COLABORAÇÃO; TIPOS DE COLABORAÇÃO; E 
O PAPEL DOS PROJETOS DE LEITURA NO DESENVOLVIMENTO 
DO TRABALHO COLABORATIVO

Embora vejamos a importância e os pontos positivos dessa 
colaboração entre professor e bibliotecário, esse trabalho em 
conjunto entre ambos infelizmente ainda não ocorre na prática, 
um desses fatores e a cultura escolar, em alguns casos não se 
reconhece a biblioteca escolar também como um instrumento 
de aprendizagem, assim como não se reconhece o bibliotecário 
como educador. O trabalho colaborativo que ambos estão desen-
volvendo ainda não se situa num nível de envolvimento pleno. 
Por meio do trabalho colaborativo entre a equipe pedagógica e 
possível desenvolver um processo de ensino e aprendizagem, por 
meio da instrução, da cooperação, do trabalho por meio do currí-
culo integrado. Neste sentido, Fonseca (2015, p. 38) afirma que:

Para que se possa chegar ao nível de colaboração 
do currículo integrado, é preciso que o bibliote-
cário passe a exercer um papel mais efetivo na 
escola e procure cumprir a sua função educati-
va de forma adequada, trabalhando junto aos 
professores buscando oferecer apoio aos seus 
trabalhos em sala de aula, para que dessa forma 
consiga ganhar espaço na comunidade escolar.
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Existem alguns fatores que condicionam a eficácia do traba-
lho colaborativo entre bibliotecário, professor e principalmente 
da gestão escolar. Dentro do trabalho colaborativo e do trabalho 
com projetos podemos associar a leitura dentro das relações 
colaborativas, a leitura é um grande componente social. Assim o 
bibliotecário irá subsidiar o desenvolvimento da busca e leitura, o 
professor irá desenvolver um projeto, e a gestão escolar irá pro-
mover condições para a execução de tal projeto. Não e possível 
desenvolver um trabalho colaborativo sem o apoio e a participa-
ção de toda a comunidade escolar. 

Por isso destacamos os projetos de leitura como um dos re-
cursos que pode ser mobilizados pelo professor e bibliotecário 
com objetivo de fomentar o desenvolvimento do trabalho cola-
borativo nas escolas. Os projetos de leitura têm como propósito 
criar hábitos de leitura, formando leitores competentes e críticos. 
Araújo (2016, p. 13) afirma que: 

[...] Tornar-se um leitor competente é um processo 
demorado e quanto mais cedo se iniciar o contacto 
com os livros mais eficaz será a aprendizagem leitora. 
Os projetos de leitura também devem obedecer a 
alguns critérios fundamentais: a leitura deve incidir 
em obras completas; a leitura deve ser voluntária, 
continuada e por prazer; as obras escolhidas devem 
ser adequadas aos interesses e motivações dos parti-
cipantes e ao seu desenvolvimento; devem desenvol-
ver-se atividades lúdicas que estimulem e reforcem 
os hábitos de leitura e melhorem a compreensão. 

O projeto de leitura deve estar integrado ao projeto curricu-
lar da escola. Deve haver a participação de toda a equipe escolar, 
também e necessário registrar todas as atividades envolvendo 
um processo de autoavaliação, criando um clima e uma cultura 
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leitora em toda escola, mobilizando toda a comunidade educa-
tiva, definindo assim as funções e responsabilidade de cada um. 
Segundo Araújo (2016 p 13), 

Faz todo o sentido associar a leitura às relações 
colaborativas porque a leitura é ela própria congre-
gadora, plural e possui uma forte componente social. 
Por esse motivo, a existência de projetos de leitura, 
que se distinguem da rotina quotidiana das escolas 
e se centram numa visão comum, pressupondo o 
empenho, o envolvimento e a responsabilidade de 
muitos professores, pode fomentar o desenvolvi-
mento do trabalho colaborativo nas escolas e ajudar 
os professores bibliotecários a estabelecer novos 
compromissos com os docentes.

O ambiente da biblioteca escolar precisa bem estruturada 
para que seja desenvolvido o projeto, realizando um trabalho 
multidisciplinar, onde as tecnologias deverão ser aproveitadas, 
integrando o projeto de leitura. Portanto os projetos de leitura 
podem ajudar a desenvolver um trabalho colaborativo porque 
envolve os alunos nas atividades, unem professor e bibliotecário 
em um objetivo comum. Araújo (2016, p. 13) diz que, 

Os projetos de promoção da leitura pretendem criar 
hábitos de leitura e desenvolver a competência lei-
tora e a leitura literária. Estes projetos são criados 
para formar e atrair novos leitores e contribuir para 
melhorar e aumentar a compreensão leitora, for-
mando leitores competentes, críticos e autónomos.

O projeto com leitura permite articular atividade entre bibliote-
ca e as disciplinas, e também envolver um maior número de turmas, 
e conduz uma maior valorização da leitura e no trabalho voltado ao 
letramento informacional e a formação de competências.
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3.3 RELATOS DE EXPERIÊNCIA DE COLABORAÇÃO 

Para dar ênfase a pesquisa, elencamos alguns relatos de 
experiência na parceria bibliotecário-professor. Esses relatos 
encontram-se no trabalho de conclusão de curso de Bibliote-
conomia da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como pré-requisito 
para obtenção do título de Bacharel em Biblioteconomia de De-
bora Cabrera Spolavari. A pesquisa ocorreu nos colégios da Rede 
Marista Porto Alegre, Colégio Marista Assunção, Colégio Marista 
Champagnat, Colégio Marista Ipanema, Colégio Marista Rosário 
e Colégio Marista São Pedro.

A pesquisa envolveu um (1) professor de cada área do co-
nhecimento e um bibliotecário de cada colégio da rede em Porto 
Alegre. Eram no total 20 professores e 5 bibliotecários, mais 
obteve-se apenas as respostas de três bibliotecários e sete pro-
fessores, para a coleta de dados utilizou um questionário online 
Google Docs , entre os dias 04 e 28 de outubro de 2016.

A partir das respostas dos professores e bibliotecários (qua-
dros 1 e 2) chegamos a algumas conclusões. Tanto professores e 
bibliotecários evidenciaram que o trabalho colaborativo intercor-
re quando há um planejamento; desenvolvimento e processo de 
tomada de decisões coletivos, ambos tendo os mesmos objeti-
vos. A partir das falas de cada profissional foi possível perceber 
a necessidade do compromisso e da grande responsabilidade de 
cada profissional em prol de uma educação de qualidade. 



ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 555 ...

Quadro 1 : identificado a questão 1 : O que você entende por trabalho colaborativo?

Sujeitos das escolas Respostas

Bibliotecário 1
O tipo de trabalho onde não alcançamos nada sozinho, 
e sim, com o trabalho conjunto entre os colegas, em que 
cada um pode colaborar um pouquinho.

Bibliotecário 2

Entendo trabalho colaborativo como aquele em que 
profissionais/setores diferentes trabalham juntos, cada 
um contribuindo com o que é de sua alçada ou de seu 
conhecimento, para uma mesma finalidade.

Bibliotecário 3 Trabalho com colaboração tanto minha quanto de colegas

Professor 1 Quando mais de um profissional trabalham em conjunto, 
um auxiliando o outro.

Professor 2

Uma equipe que trabalha em ajuda mútua e contribui 
pra o crescimento não só da sua área, como para o 
crescimento de todas as áreas. Neste tipo de trabalho 
todos os componentes tomam decisões em conjunto.

Professor 3

É um trabalho desenvolvido com contribuição de diferentes 
públicos e áreas do saber. É um trabalho conjunto que 
propicia o protagonismo da diversidade, onde os diferentes 
sujeitos envolvidos logram êxito com o que é proposto. 
O trabalho colaborativo resulta em processos plurais e 
possivelmente mais completos que trabalhos solitários, pois 
abarcam diferentes pontos de vista.

Professor 4 Aquele no qual todos os envolvidos trabalham engajados, 
empenhados em atingir objetivos comuns.

Professor 5

É o trabalho onde todos compartilham as decisões 
tomadas e todos são responsáveis pela qualidade do que 
é produzido em conjunto. É uma forma onde os vários 
colaboradores fazem um esforço para discutir a mesma 
questão ou resolver o mesmo problema.

Professor 6 Trabalho em equipe, com responsabilidades 
compartilhadas e objetivos comuns.

Professor 7 Trabalho em que há empenho e colaboração de todos os 
envolvidos no processo.

Fonte: Trabalho colaborativo entre professores e bibliotecários: um estudo nos 
Colégios Maristas de Porto Alegre (2016).
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Quadro 2 – Identificando a questão 2 : O que você sugere como parâmetros para o 
desenvolvimento do trabalho colaborativo?

Sujeitos das escolas Respostas

Bibliotecário 1
Projetos de incentivo a leitura, hora do conto, pesquisa, 
inclusive a avaliação do acervo da instituição deve ser um 
processo colaborativo.

Bibliotecário 2

Não entendi muito bem o conceito de parâmetros... 
vou respondê-lo como se fosse «premissas»: 
compreensão do objetivo comum; compromisso com 
este objetivo; flexibilidade de conhecimento e de 
atuação para se relacionar com o outro; facilidade de 
comunicação e de relação interpessoal para proposição 
de atividades em parceria.

Bibliotecário 3 A troca mutua entre os indivíduos na qual um contribui 
com o trabalho do outro.

Professor 1

Deve haver disponibilidade de ambas as partes para que 
o trabalho seja realizado de maneira eficaz, bem como 
momentos de planejamento para que as intencionalidades 
sejam coincidentes.

Professor 2

Partilha dos problemas e dos pontos fortes participação na 
tomada de decisões desenvolvimento de atividades que 
visam o atendimento de várias áreas do conhecimento 
trabalho em prol de uma coletividade.

Professor 3
Que esteja assegurada a contribuição de todos os agentes 
envolvidos. Que se busquem soluções conjuntas aos desafios 
encontrados. Que se desafie a integrar diferentes saberes.

Professor 4 Planejamento claro que contemple pré-requisitos que 
possibilitem o alcance dos objetivos determinados.

Professor 5 Confiança e respeito.

Professor 6
Metas possíveis de serem alcançadas; carga horária para 
trabalho conjunto; parceria e corresponsabilidade pelos 
compromissos assumidos.

Professor 7 Planejamento conjunto.

Fonte: Trabalho colaborativo entre professores e bibliotecários: um estudo nos Colé-
gios Maristas de Porto Alegre (2016).
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A respeito da importância do trabalho colaborativo os respon-
dentes confirmam que o mesmo e importante no que diz respeito 
ao processo de ensino e desenvolvimento da aprendizagem, e 
ambos evidenciam a necessidade da proximidade do bibliotecá-
rio com os docentes, por meio da participação no planejamento 
e execução de ações realizadas no espaço da biblioteca. O biblio-
tecário 1 na questão número 2 citou alguns exemplos que vale 
a pena ser destacados em relação ao compromisso do trabalho 
colaborativo “Projetos de incentivo a leitura, hora do conto, pes-
quisa, inclusive a avaliação do acervo da instituição deve ser um 
processo colaborativo” . O bibliotecário e o professor tem que 
saber e aproveitar oportunidades para desenvolver com os do-
centes, competências no âmbito das literacias. 

Para os bibliotecários que responderam as questões e neces-
sário ter uma maior participação nas reuniões pedagógicas, ou 
seja, o bibliotecário precisa estar ciente das atividades a serem 
devolvidas no espaço da biblioteca, sendo um agente efetivo 
desenvolvendo e planejando junto aos discentes, assim estabele-
cendo uma relação de confiança entre os bibliotecários e profes-
sores. Uma proposta pensada pelos respondentes das questões 
foi expandir os espaços de ação, assim passando a ocorrer trocas 
de espaços entre ambos profissionais. 

4.0 CONCLUSÕES 

Para que um sujeito se torne competente há um longo ca-
minho e atores que interferem nesse processo da construção 
do conhecimento. Dois desses atores – o bibliotecário e o pro-
fessor, ao trabalharem juntos podem desenvolver estratégias de 
ensino visando o desenvolvimento no letramento informacional. 
Os objetivos propostos por essa pesquisa foram alcançados e se 
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conseguiu verificar que a ausência desse trabalho colaborativo no 
ambiente escolar afeta diretamente um individuo em formação, 
pois de certa forma priva o aluno na ampliação do conhecimento. 

Pode-se perceber que o espaço da biblioteca tem grande 
importância no ambiente escolar, ela e um espaço que tem como 
objetivo ampliar as informações dadas em sala de aula, e prin-
cipalmente produzir novos conhecimentos. Professor e biblio-
tecário devem de forma colaborativa preparar os alunos para a 
vida além da escola, não só os professores e bibliotecários mais 
também a direção escolar deve incentivar os alunos os benefícios 
que a biblioteca pode oferecer. 

Voltando para os objetivos desse trabalho as atividades reali-
zadas pelos bibliotecários e professores vêm mostrando algumas 
tentativas por meio de recursos buscando desenvolver habilida-
des necessárias para o uso de informação por meio da leitura. O 
projeto de leitura que citamos nesse trabalho e um dos recursos 
informacionais com intuito de reforçar essa colaboração, a realiza-
ção desses projetos de leitura visa incentivar ainda mais o trabalho 
cooperativo entre professor e bibliotecários e a direção pedagó-
gica, buscando resgatar ações realizadas na escola e incremen-
tá-las possibilitando ao aluno o desenvolvimento de habilidades 
necessárias para lidar com as informações. Um dos pontos que foi 
possível perceber nessa pesquisa e algumas limitações nesse pro-
cesso, como a falta de biblioteca, da estrutura, falta do trabalho 
entre ambos profissionais e ainda falta de atividades voltadas para 
as competências em informação. A realização da pesquisa com 
essa temática e muito importante para área, pois permite que os 
profissionais reavaliem as suas formas de trabalhar. 

A partir dessa pesquisa foi possível observar que ainda exis-
tem poucas trabalhos sobre esse assunto e que e preciso des-
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pertar a compreensão da importância da biblioteca escolar e do 
trabalho cooperativo entre professores e alunos, para a formação 
de uma sociedade composta por cidadãos críticos, autônomos e 
preparados para viver ativamente na sociedade contemporânea.
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RESUMO

Discorre sobre a importância de projetos de letramento infor-
macional em instituições de ensino superior e da atuação em con-
junto entre bibliotecários e professores. Foi proposto um estudo 
de viabilidade para a implementação de projetos de letramento 
informacional para os cursos de Cinema e Jornalismo da ESPM RJ. 
Para isso, analisou-se os Planos de Ensino e Aprendizagem dos refe-
ridos cursos. Os resultados indicam que a disciplina de metodologia 
científica é a mais adequada para a realização de parcerias entre 
biblioteca e sala de aula. Conclui-se que se torna cada vez mais 
necessário o trabalho em conjunto entre docentes e bibliotecários 
para que projetos de Letramento Informacional obtenham êxito.

14 Trabalho apresentado no GT Dimensão política, do II Seminário Letramento Informacio-
nal: a educação para a informação, Goiânia, 18 de agosto de 2018.
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Palavras-chave: Letramento Informacional. Instituição de 
Ensino Superior. Bibliotecários. Ensino-aprendizagem. 

ABSTRACT

It discusses the importance of information literacy projects in 
institutions of higher education and of the joint action between 
librarians and teachers. A feasibility study was proposed for the 
implementation of information literacy projects for the Cinema 
and Journalism courses at ESPM RJ. For this, the Plans of Teaching 
and Learning of said courses were analyzed. The results indicate 
that the discipline of scientific methodology is the most adequate 
for the accomplishment of partnerships between library and clas-
sroom. It is concluded that it becomes more and more necessary 
to work together between teachers and librarians in order for 
projects of Information Literacy to be successful.

Keywords: Information literacy. Institution of Higher Education. 
Librarians. Teaching and learning.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho se propõe a estudar a viabilidade de 
implementação de um projeto de letramento informacional na 
instituição de ensino Escola Superior de Propaganda e Marketing 
do Rio de Janeiro (ESPM RJ). Investiga também possiblidades de 
parceria entre bibliotecários e corpo docente no desenvolvimen-
to de programa de letramento informacional voltado a comuni-
dade acadêmica, visando o desenvolvimento de competências 
informacionais e capacitação dos usuários. 

O letramento informacional pode ser conceituado como 
uma forma de “estruturação sistêmica de um conjunto de com-
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petências que integra as ações de localizar, selecionar, acessar, 
organizar e gerar conhecimento, visando à tomada de decisão e 
à resolução de problemas” (GASQUE; TESCAROLO, 2010, p. 44). 
Sendo assim, pode-se compreendê-lo como o meio pelo qual o 
usuário conseguirá usufruir da informação de forma competente 
e produtiva, fazendo o uso eficiente da informação, uma vez que 
terá consciência das fontes mais adequadas para pesquisa, bem 
como das suas estratégias de busca. 

Deste modo, percebe-se que o letramento informacional 
ocupa uma posição de vital importância no ciclo informacional, 
se configurando como uma ferramenta pela qual o usuário irá 
acessar a informação pertinente às suas indagações, competência 
cada vez mais necessária na contemporaneidade, tendo em vista 
a grande quantidade de informação que é produzida e consumida 
nos dias de hoje. 

Nesse aspecto, pode-se compreender o bibliotecário como 
um curador de conteúdo, principalmente no âmbito acadêmico, 
onde os discentes da graduação, a priori, terão o seu primeiro 
contato com a pesquisa acadêmica e precisarão fazer uso da 
informação de forma mais cuidadosa e consciente. Para que os 
alunos sejam capazes de desenvolver tais habilidades de forma 
autônoma no futuro, é fundamental a presença de um profissio-
nal que seja capaz auxiliá-los a expandir os seus horizontes da 
pesquisa, abordando estratégias para tornar a pesquisa mais 
eficaz e menos poluída, bem como promover treinamentos, tra-
balhar em conjunto com os docentes etc. 

Nessa direção, justifica-se a presente investigação em termos 
práticos, posto que, percebe-se que é cada vez mais necessário 
formar cidadãos críticos e que saibam fazer o uso adequado da 
informação, mas para que isso seja possível, é fundamental que 
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atividades de letramento informacional sejam desenvolvidas no 
âmbito acadêmico. Em termos teóricos pode-se contribuir para 
o avanço nos estudos sobre letramento informacional e sua apli-
cabilidade em Instituições de Ensino Superior. Por esse motivo, 
o trabalho tem como problema a seguinte questão: quais são as 
possibilidades de implantação de projetos de letramento infor-
macional na ESPM RJ?

O objetivo geral do estudo é: analisar as possibilidades de 
implantação de projeto de letramento informacional na ESPM 
RJ. Como objetivos específicos, tem-se: investigar possibilidades 
de atuação do Bibliotecário em parceria com o corpo docente da 
disciplina de metodologia científica e a viabilidade da inserção 
de etapas do letramento informacional nas ementas de referida 
disciplina, buscando tornar os estudantes aptos para desenvolver 
suas pesquisas de forma consciente, ética e autônoma.

Apresenta-se, na sequência, o referencial teórico, metodo-
logia, apresentação e análise dos dados e conclusão, que dará 
corpo ao presente artigo e suscitará reflexões acerca do tema.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A presente seção aborda algumas bases conceituais do 
letramento informacional visando um melhor entendimento 
do termo, bem como sua relação com instituições de ensino 
superior e a sociedade, considerando o bibliotecário como um 
agente importante nos processos de ensino/aprendizagem. 
Nesse sentido, pretende-se chamar atenção para o fato de que, 
o bibliotecário também atua como um educador no que diz res-
peito as fontes e recursos informacionais, e é preciso que essa 
tomada de posição esteja mais presente e orgânica no cotidiano 
da Instituições em que atuam, para que seja possível a criação 
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de uma comunidade letrada informacionalmente e consequen-
temente competente no que diz respeito a utilização dos recur-
sos informacionais disponibilizados.

2.1 LETRAMENTO INFORMACIONAL, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE

Segundo Campello (2009, p. 68), podemos considerar que 
o termo “letramento informacional” (information literacy) foi 
utilizado pela primeira vez nos Estados Unidos, na na década de 
1970, visando tipificar as competências pertinentes para a utili-
zação dos recursos informacionais produzidos na época. Fazendo 
um recorte para o contexto brasileiro, podemos perceber que 
as primeiras publicações acerca do letramento informacional 
tiveram seu expoente no início do século XXI. Torna-se pertinen-
te ressaltar a polissemia do termo no cenário brasileiro, tendo 
em vista que a sua terminologia na língua portuguesa ainda não 
foi consolidada, porém, destaca-se que a noção de “letramento 
informacional” está mais ligada a processos que integram ações 
como: localizar, selecionar, acessar, organizar e usar a informação, 
tendo como objetivo tanto a tomada de decisão como a geração 
de conhecimento (SIQUEIRA; SIQUEIRA, 2012, p. 15).

Para Guedes e Farias (2007, p. 28) o conceito de letramento 
informacional pode ser definido como “Área de estudos e práticas 
que trata das habilidades acerca do uso da informação em rela-
ção à sua busca, localização de novas tecnologias e a capacidade 
de resolução e problemas de informação” (HATSCHBACH, 2002, 
p. 95 apud GUEDES; FARIAS; 2007, p. 116). 

Sendo assim, podemos compreendê-lo como o meio pelo 
qual o usuário conseguirá usufruir da informação de forma com-
petente e produtiva, fazendo o uso eficiente da informação, uma 
vez que terá consciência das fontes e recursos informacionais 
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mais adequados para a pesquisa, bem como sobre o funciona-
mento dos mecanismos e estratégias de busca.

De acordo com Dudziak, podemos compreender o conceito de 
letramento informacional como:

[...]o processo contínuo de internalização de fun-
damentos 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 (DUDZIAK, 2003, p. 28).

Deste modo, percebe-se que o letramento informacional atua 
como uma ferramenta pela qual o usuário poderá encontrar as 
respostas para as suas necessidades informacionais, competência 
cada vez mais necessária na contemporaneidade, tendo em vista 
a grande quantidade de informação que é produzida nos dias de 
hoje. Esse “boom informacional”, torna cada vez mais urgente que 
a utilização e consumo da informação seja feita de forma seletiva, a 
fim de se evitar a “desinformação”. Faz-se necessário pontuar que 
o letramento informacional ultrapassa os limites do âmbito acadê-
mico, tendo em visa que as competências informacionais desenvol-
vidas dizem respeito também a nossa vivência cotidiana no campo 
ampliado, conforme exposto por Gasque no fragmento abaixo: 

[...] O letramento informacional abrange a capacida-
de de buscar e usar a informação eficazmente, por 
exemplo, identificando palavras sinônimas no dicio-
nário, produzindo artigo para submissão em con-
gresso, comprando algo a partir da interpretação e 
sistematização de ideias ou ainda obtendo informa-
ções atualizadas e apropriadas sobre determinada 
doença, dentre outros (GAQUE, 2012, p. 32).
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Mediante o referido cenário, observa-se que a biblioteca ocu-
pa uma posição estratégica, podendo ser compreendida como o 
local que, por sua natureza, irá movimentar as engrenagens do 
processo. Nesse sentido, Sales nos esclarece que:

[...] é importante que a formação de uma identidade 
pedagógica seja atribuída ao bibliotecário que atua 
em ambientes escolares. Uma vez ciente de seu pa-
pel de agente escolar, ciente de suas responsabilida-
des pedagógicas que são diretamente relacionadas 
ao aluno e ao trabalho do professor, o bibliotecário 
escolar pode mostrar à escola sua importância den-
tro do contexto educacional (SALES, 2005, p. 56). 

Para que os alunos sejam capazes de desenvolver as habilida-
des necessárias para a construção de referido conhecimento de 
forma autônoma, é fundamental a presença de um profissional 
que seja capaz de auxiliá-los a expandir os seus horizontes de pes-
quisa e o bibliotecário possui todas as prerrogativas necessárias 
para desempenhar esse papel. Ressalta-se que a parceria entre 
bibliotecário e professor é fundamental para o andamento do 
processo, em que a Biblioteca se torna uma ponte com a sala de 
aula, deixando de ocupar apenas o perímetro físico dedicado a 
ela, passando a interagir de forma mais orgânica com a sala de 
aula e o cotidiano das instituições de ensino da qual está inserida.

Trazendo a discussão para o âmbito da chamada “Sociedade 
da Informação”, vale destacar que somos estimulados e expostos 
a vários tipos de informação, a todo momento. À luz de Bauman 
(2013, p. 22-23) temos a seguinte reflexão: 

[...] quando quantidades crescentes de informação 
são distribuídas a uma velocidade cada vez maior, 
torna-se progressivamente mais difícil criar narrati-
vas, ordens ou sequências de desenvolvimento. Os 
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fragmentos ameaçam se tornar hegemônicos. Isso 
tem consequências para as maneiras como nos rela-
cionamos com o conhecimento, o trabalho e o estilo 
de vida num sentido amplo. 

Por isso, torna-se cada vez mais necessário formar cidadãos 
críticos e que saibam fazer o uso adequado da informação, criando 
relações e reflexões acerca do que é consumido como informação, 
pautando-se no binômio da eficácia/eficiência informacional. Para 
que isso seja possível, é fundamental que atividades de letramen-
to informacional sejam desenvolvidas em instituições de ensino. 
Ressalta-se que o processo de letramento informacional deve ser 
visto como uma ação a longo prazo, e que deverá ser desenvolvida 
ao longo da vida. É sobretudo uma tomada de posição reflexiva 
perante a vida e ao que nos é apresentado, fazendo com que o in-
divíduo possa agir de forma consciente, autônoma e ativa perante 
as suas necessidades informacionais, indagações e resoluções.

2.2 ENSINO SUPERIOR E A BIBLIOTECA ESPM RJ 

As Instituições de Ensino Superior se caracterizam por ofertar 
e realizar atividades de ensino e pesquisa. A biblioteca univer-
sitária, ao estar vinculada a uma instituição de ensino superior 
(pública ou privada), serve de apoio a esse binômio, desempe-
nhando, assim, papel fundamental na vida dos alunos, professo-
res, pesquisadores e comunidade acadêmica em geral. Pensando 
em atender as necessidades e visando o crescimento profissional 
e aperfeiçoamento do público ao qual se destina, esse tipo de 
biblioteca deve pensar em ações constantes que visem o desen-
volvimento da sociedade acadêmica. 

À luz de Dudziack, (2010, p. 3), percebe-se as instituições de 
ensino superior como um lugar plural, de encontros e diferenças:
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Nas instituições de ensino superior a diversidade está 
presente nas pessoas e nas atividades. Os estudantes 
não só representam diferentes origens sociais, eco-
nômicas, étnicas e culturais. Há também uma grande 
diversidade de idade, motivação e necessidades. 

Deste modo, a Biblioteca deve estar preparada para atender 
aos anseios desse público diverso, voltando-se também para a 
comunidade em um sentido macro. Torna-se necessário pontuar 
também que o público discente alvo das instituições de ensino 
superior privadas faz parte da chamada Geração Y, ou Millenials, 
tendo um comportamento informacional diverso do cenário das 
décadas anteriores. Por comportamento informacional, Martíne-
z-Silveira e Oddone (2007, p. 121), nos ensina que: 

Comportamento informacional é todo comporta-
mento humano relacionado às fontes e canais de 
informação, incluindo a busca ativa e passiva de 
informação e o uso da informação. Ou seja, é to-
mada de decisão do usuário em relação ao uso de 
fontes de informação visando suprir a suprir a sua 
necessidade de informação. 

Por isso, é importante que a estratégia de ensino-aprendi-
zagem abordada esteja em sintonia com o público alvo da ação, 
bem como com o contexto da Instituição de Ensino Superior (IES). 
Contextualizando o campo de estudo, a ESPM RJ está localizada 
no centro da cidade do Rio de Janeiro, possui um único campus 
na cidade, subdividido em duas unidades: uma destinada à gra-
duação e cursos de extensão e outra destinada à pós-graduação. 
A ESPM possui ainda mais três Campus em São Paulo e um em 
Porto Alegre. A instituição particular, voltada para o ensino supe-
rior, oferece cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, dou-
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torado, escola de criação (curso de criatividade complementar e 
específico), extensão, ensino à distância e educação executiva. 

Em relação ao planejamento estratégico, sua missão é gerar 
valor para a sociedade formando líderes transformadores pela 
educação. Sua visão é ser a mais importante instituição de ensino, 
aprendizagem e pesquisa – em comunicação, gestão e tecnologia 
– orientada para o mercado. Possui como valores: sustentabili-
dade econômica, social e ambiental; valorização e promoção da 
cultura brasileira; sistema social baseado na livre iniciativa, liber-
dade de expressão, padrões éticos e meritocracia; transformação, 
criativa e inovadora, como principal elemento motivador de nos-
sas ações; pessoas comprometidas, respeitadas e valorizadas. 

A Rede de Bibliotecas ESPM, presente em três cidades do 
Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, tem por obje-
tivo atuar de forma colaborativa como um centro disseminador 
de informação e conhecimento. Essa rede visa à unificação das 
bibliotecas, procurando oferecer à comunidade acadêmica orien-
tações, recursos e tecnologias que possibilitem a satisfatória 
recuperação de dados para elaboração de pesquisas, com base 
no reconhecimento da importância estratégica da gestão da 
informação/conhecimento. Estrategicamente, as bibliotecas pos-
suem autonomia no que diz respeito à gestão de suas respectivas 
unidades de informação, tendo como base uma filosofia de com-
partilhamento de ideias, sendo este, então, o caso da biblioteca 
foco do estudo (BIBLIOTECAS... 2018). 

A unidade da cidade do Rio de Janeiro da Biblioteca ESPM foi 
criada para atender aos cursos de graduação, pós-graduação e 
extensão. A unidade de informação tem, atualmente, seu acervo 
composto majoritariamente por meio de aquisição para atender 
as bibliografias dos cursos, sendo formado por livros, e-Books, 
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periódicos impressos e eletrônicos, bases de dados, recursos ele-
trônicos e monografias, que abrangem, em sua maioria, as áreas 
de Administração, Design, Jornalismo, Cinema e Publicidade. O 
atendimento é realizado de Segunda à Sexta-feira, das 6h40 às 
22h50; e aos Sábados, das 7h40 às 15h20. É importante ressal-
tar que a mesma apresenta como missão: “Promover o acesso 
e incentivar o uso e a criação de conhecimento, nas áreas de 
comunicação, marketing e gestão, contribuindo para a excelência 
do ensino, pesquisa e extensão e para a formação profissional 
de seus alunos”. A Biblioteca prima pela excelência, mantém seu 
acervo atualizado e faz uso de novas tecnologias de informação 
e comunicação que a diferencia na oferta de produtos e serviços 
(BIBLIOTECAS... 2018).

3 METODOLOGIA 

A pesquisa caracteriza-se como documental, desenvolvida 
junto aos planos de ensino dos cursos, de caráter descritivo 
a partir da análise detalhada dos mesmos, e se pauta em uma 
abordagem qualitativa visando investigar possibilidades de imple-
mentação de letramento informacional em IES.

3.1 PERÍODO DA EXECUÇÃO

No que diz respeito ao período de execução, iniciou-se a 
pesquisa pela construção do referencial teórico, no mês de abril 
de 2018, com a posterior constituição do problema, objetivos e 
justificativa bem como a realização da coleta de dados no decor-
rer dos meses de abril e junho de 2018, dedicando o mês de julho 
para a análise e a conclusão do estudo. 
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3.2 POPULAÇÃO

A população da pesquisa foram documentos institucionais da 
ESPM. O universo foi representado por Planos de Ensinoe Apren-
dizagem (PEA) e a amostra se constituiu sobre como fluxogramas 
dos cursos de Cinema e Jornalismo e ementas das disciplinas de 
Metodologia da Pesquisa.

3.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Após análise prévia dos planos de ensino, optou-se por foca-
lizar as atenções no curso de Jornalismo e Cinema, bem como no 
estudo de seus respectivos fluxograma e ementas, pois comparti-
lham a mesma coordenadoria e apresentam bons subsídios no diz 
respeito a cultura organizacional para a implantação de um projeto 
piloto, tendo em vista a prévia demanda do corpo docente de me-
todologia da pesquisa para que a Biblioteca esteja em sala de aula. 

No cotidiano da Biblioteca, ainda que de forma sazonal e em 
baixa frequência, há procura de determinados professores da 
disciplina acima mencionada para que a Biblioteca esteja em sala 
de aula apresentando os recursos e possibilidades de pesquisa 
ofertadas a comunidade acadêmica, portanto, pretende-se apro-
veitar esse nicho para firmar uma parceria mais sólida e duradoura 
entre a biblioteca e o corpo docente. Por isso, a disciplina escolhi-
da para ser o embrião do projeto piloto e trabalhar em parceria 
com a Biblioteca foi a de metodologia da pesquisa, tendo em vista 
a sua natureza investigatória, bem como a similaridade com o fa-
zer biblioteconômico. A técnica adotada para coleta de dados foi 
a observação participante, em que, de acordo com Gil (1999, p. 
113) “consiste na participação real do conhecimento na vida da 
comunidade, do grupo ou de uma situação determinada”. No que 
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diz respeito abordagem, optou-se pela qualitativa, por se adequar 
melhor ao entendimento da natureza do problema apresentado. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Ao analisar os fluxogramas dos cursos de Cinema e Jorna-
lismo, percebe-se que há uma diferenciação na disposição da 
disciplina de Metodologia da Pesquisa, sendo que para os cursos 
de Jornalismo é oferecida estrategicamente no 1º período, tendo 
em vista que o modus operandis da graduação possui algumas 
particularidades, tornando-se um momento propício para se tra-
balhar o letramento informacional. No curso de Cinema a mesma 
disciplina é oferecida apenas no 6º período, sendo ofertada antes 
da disciplina de TCC e concomitantemente a oficina de projetos, 
conforme tabelas abaixo. 

Ressalta-se que os docentes de Metodologia da Pesquisa 
tendem a utilizar o espaço da Biblioteca de forma mais orgânica, 
tornando-se mais presentes no cotidiano da Biblioteca, e solici-
tando o auxílio da Biblioteca para apoiar suas aulas expositivas.

É importante salientar que a matéria de Metodologia da Pes-
quisa está intimamente relacionada ao fazer acadêmico, e embo-
ra a ESPM tenha uma abordagem mais voltada para o mercado, é 
interessante congregar esses dois vieses a fim dar maior validade 
científica a produção de sua comunidade acadêmica. 
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Figura 1 – Fragmento do fluxograma do curso de Cinema.

         
6º PERÍODO CH 7º PERÍODO CH 8º PERÍODO CH

Workshops I 72 TCCI - Pitching 72 TCC II 72

Metodologia da Pesquisa 72 Workshops II 72

 

Ciclo de Produção VI 72 Estágio Obrigatório 180

Projeto Interdisciplinar VI 36 Projeto Interdisciplinar VII 36  

Fonte: Documento cedido pela Instituição (2018).

Figura 2 – Fragmento do fluxograma do curso de Jornalismo 

1º PERÍODO CH 2º PERÍODO CH 3º PERÍODO CH 4º PERÍODO CH

72 72 72 72

4 4 4 4

72 72 72 72

4 4 4 4

72 72 72 72

4 4 4 4

72 72 72 72

4 4 4 4

72 72 72 72

4 4 4 4

72 72 72 72

4 4 4 4

72 72 72 72

4 4 4 4

Estatística

Tecnologias da Informação e da 
Comunicação Ciência Política Aplicada

Jornalismo, sociedade e cidadania

Fundamentos de Marketing

Redação, Métodos e Práticas III
(TV)

Pesquisa Quanti e Quali

Técnica de Entrevista e Pesquisa 
Jornalística

Fotojornalismo

Produção e Edição de Som Produção e Edição de Video 

História do Jornalismo no 
Brasil

Teorias da Comunicação

Infográficos

Antropologia

Linguagem

Introdução ao Jornalismo 

Estética e Comunicação Produção Audiovisual

Teorias do Jornalismo

Redação, Métodos e Práticas I
 (jornal impresso)

Redação, Métodos e Práticas II
(rádio)

Economia

Fotografia

Metodologia de Pesquisa

Produção de Textos 
Jornalísticos I

Produção de Textos Jornalísticos 
II

Diagramação e Produção Gráfica

Fonte: Documento cedido pela Instituição (2018).

Ao averiguar as ementas de todas as disciplinas ofertadas nos 
oito períodos que contemplam o curso, representados no Plano 
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de Ensino e Aprendizagem (PEA), percebemos que a disciplina de 
Metodologia da Pesquisa é a que apresenta maiores subsídios 
para o desenvolvimento de uma parceria entre Biblioteca e sala 
de aula, tendo em vista a natureza da mesma. Foi estruturado um 
quadro comparativo com os objetivos e propósitos da disciplina 
de Metodologia da Pesquisa nos cursos de graduação em Cinema 
e Jornalismo, respectivamente:

Quadro 1 – Comparativo das disciplinas de metodologia da pesquisa

Metodologia da pesquisa - Cinema Metodologia da pesquisa - Jornalismo

Período ofertado: 6º Período ofertado: 1º

Carga Horária: 72h/aula Carga Horária: 72h/aula

Ementa: Abordagem de caráter 
conceitual sobre os métodos e técnicas 
para elaboração de um projeto de 
pesquisa. Os diferentes modos atuais 
de pesquisa para a distinção em todos 
os níveis. Desenvolvimento de um 
projeto e todas as suas especificidades 
de acordo com as normas da ABNT.

Ementa: Abordagem de caráter 
conceitual sobre os métodos e técnicas 
para elaboração de um projeto de 
pesquisa. Desenvolvimento de um 
projeto de pesquisa e todas as suas 
especificidades de acordo com as 
normas da ABNT

Objetivo geral: Ao final da disciplina, 
o aluno deverá ser capaz de 
compreender a complexidade da 
construção do conhecimento científico 
para a elaboração de um projeto 
de pesquisa, definindo problemas e 
métodos adequados de investigação 
aplicados à área de cinema e 
audiovisual.

Objetivo geral: Conhecer a lógica e as 
questões centrais do conhecimento 
e da pesquisa científica relacionada 
ao campo da Comunicação Social. Ao 
final do curso o estudante deverá estar 
capacitado a definir problemas de 
pesquisa bem como indicar os métodos 
adequados de investigação. Deverá 
também ser capaz de compreender 
a complexidade da construção do 
conhecimento científico.

Continua –›
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Objetivos específicos
O estudante deverá ser capaz de:
- reconhecer a especificidade do 
conhecimento científico;
- conhecer diferentes técnicas de 
estudo e metodologias de pesquisa;
- compreender o que define problemas 
de pesquisa;
- propor metodologias adequadas para 
os diferentes problemas;
- aplicar as normas ABNT na produção 
textual acadêmica;
- analisar narrativas, tecnologias 
e negócios relativos a cinema e 
audiovisual;
- refletir sobre a pertinência da 
metodologia escolhida para o problema 
de pesquisa em questão;
- produzir um projeto de pesquisa, 
utilizando os conceitos e metodologias 
adequados.

Não possui os objetivos consolidados 
no PEA.

Estratégia de Ensino e Aprendizagem: 
Aulas expositivas baseadas na leitura 
prévia dos textos indicados. Exercícios 
para aplicação dos conceitos e análise 
de projetos de pesquisa já realizados. 
Exibição de filmes focando a disciplina. 
Desenvolvimento em sala das etapas 
de um projeto e apresentação de uma 
proposta de projeto de pesquisa, en-
volvendo os conceitos e procedimen-
tos trabalhados durante o semestre.

Estratégia de Ensino e Aprendizagem: 
Aulas expositivas e dialogadas; leitura 
dirigida e debates de artigos científicos.

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Plano de Ensino e Aprendizagem (PEA) dis-
ponibilizado pela instituição (2018)

Tendo em vista o exposto, considera-se que a disciplina de 
metodologia da pesquisa no contexto da ESPM RJ configura-se 
como um terreno fértil para o estabelecimento de parcerias en-
tre bibliotecários e docentes, bem como para a implementação 
de um projeto piloto de letramento informacional nos cursos de 
Cinema e Jornalismo. 
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5 CONCLUSÃO 

Após análise dos Planos de Ensino e Aprendizagem, podemos 
confirmar que a atuação do bibliotecário trabalhando em parce-
ria com o professor da disciplina é de vital importância para que 
os objetivos propostos sejam alcançados. A biblioteca é o local 
que, por excelência, irá congregar os recursos e ferramentas 
necessárias para que sejam colocadas em prática as atividades 
propostas na disciplina. Para além do espaço físico da biblioteca, 
o bibliotecário poderá auxiliar os estudantes a desenvolver estra-
tégias de buscas para tornar o processo de pesquisa mais preciso 
e seguro, tendo em vista que é inerente ao fazer do Bibliotecário 
a avaliação das fontes bem como a atualidade das mesmas.

A pesquisa buscou no objetivo específico um investigar as 
possibilidades de atuação do bibliotecário em parceria com o 
corpo docente da disciplina de metodologia científica, confirman-
do referido cenário como o mais promissor mediante as outras 
possibilidades da Instituição de Ensino. O propósito do objetivo 
específico dois foi estudar a viabilidade da inserção de etapas do 
letramento informacional nas ementas de referida disciplina, e 
que será colocado em prática assim que o projeto for aprovado 
pelos coordenadores dos cursos. Após a implementação e poste-
rior avaliação do projeto pela comunidade acadêmica, pretende-
-se estender a abrangência para os demais cursos da instituição, 
visando criar uma uniformidade nos serviços oferecidos, bem 
como alcançar um maior número de usuários potencialmente 
letrados e competentes informacionalmente.
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ANEXOS – FLUXOGRAMA DOS CURSOS DE JORNALISMO E 
CINEMA DA ESPM RJ

 

1º PERÍODO CH 2º PERÍODO CH 3º PERÍODO CH 4º PERÍODO CH 5º PERÍODO CH 6º PERÍODO CH 7º PERÍODO CH 8º PERÍODO CH

72 72 72 72 72 72 108 108

4 4 4 4 4 4 6 6

72 72 72 72 72 72 72

4 4 4 4 4 4 4

72 72 72 72 72 72 36

4 4 4 4 4 4 2

72 72 72 72 72 72 72

4 4 4 4 4 4 4

72 72 72 72 72 72 72

4 4 4 4 4 4 4

72 72 72 72 72 36 72

4 4 4 4 4 2 4

72 72 72 72 72 72 36

4 4 4 4 4 4 2

OBSERVAÇÃO: 
* Para cursar o TCC I, o estudante deverá ter cursado todas as disciplinas do 1º ao 4º período e ter somente duas disciplinas em dependência ou adaptação do 5º ao 6º períodos. 
 As disciplinas pendentes estarão sujeitas à liberação do Coordenador do curso para serem cursadas junto ao Trabalho de Conclusão.
* As Atividades Complementares deverão totalizar 144 horas (8 créditos) até o final do 7º período.
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1º PERÍODO CH 2º PERÍODO CH 3º PERÍODO CH 4º PERÍODO CH 5º PERÍODO CH 6º PERÍODO CH 7º PERÍODO CH 8º PERÍODO CH

36 36 36 72 72 72 72 72

72 72 72 72 72 72 72

  

72 72 72 72 72 72 180

108 72 36 72 36 36 36  

36 72 72 36 36

 

36 72 72 72 72

 

72 36 72 36 36   

72 72 72 72   

36  36 36 36     

    

540 540 540 540 396 252 360 72

30 30 30 30 22 14 20 4

  

3240 144 3384

180   

2520 120 2640

   

Produção e Edição de Som

Distribuição e Exibição 
Cinematográfica

Projeto Interdisciplinar VII
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Edição e Montagem
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Marketing
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Leis de Incentivo Developing the Pitch I

CURSO DE CINEMA E AUDIOVISUAL
SERIADO SEMESTRAL (GRADE DE 2015-2) - PERIODO(S) VIGENTE(S): 1º ao 7º

OBSERVAÇÃO: 
* Para cursar o TCC I, o estudante deverá ter cursado todas as disciplinas do 1º ao 4º período e ter somente duas disciplinas em dependência ou adaptação do 5º ao 6º períodos. 
 As disciplinas pendentes estarão sujeitas à liberação do Coordenador do curso para serem cursadas junto ao Trabalho de Conclusão.
* As Atividades Complementares deverão totalizar 144 horas (8 créditos) até o final do 7º período.
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RESUMO

O trabalho apresenta os principais autores na área de Compe-
tência Informacional no Brasil, entre os anos de 2010 a 2018, com 
a proposta de se verificar o que foi publicado nesse período. O 
levantamento bibliográfico foi realizado a partir de artigos e teses 
disponíveis em bases de dados como Biblioteca Digital de Teses 
e Dissertações - (BDTD), Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – (CAPES), entre outras. Com o objetivo 
de conferir maior enfoque a propagação da Competência Infor-
macional e verificar como a mesma se relaciona com a Ciência da 
Informação, a Educação e o profissional bibliotecário. Conclui-se 
que ainda há muito a ser pesquisado sobre o tema, visto que o 
estudo ainda é muito encetativo.

Palavras-chave: Competência Informacional. Ciência da In-
formação. Habilidade informacional. Bibliotecário.
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ABSTRACT

The paper presents the main authors in the area of Informa-
tion Literacy in Brazil, between the years 2010 to 2018, with the 
proposal of verifying what was published in this period. The biblio-
graphic research was carried out from articles and theses available 
in databases such as Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
- (BDTD), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – (CAPES), among others. With the objective of giving a 
greater focus to the propagation of the Information Literacy and to 
verify how it is related to Information Science, Education and the 
librarian. It is concluded that there is still much to be researched to 
contribute to the topic, since the study is still very new.

Keywords: Information Literacy. Information Science. Infor-
mational Skill. Librarian. 

1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo realizar uma revisão de litera-
tura acerca do tema ‘competência informacional’, visto que tal 
assunto aborda o comportamento e habilidades que são impres-
cindíveis para lidar com a informação. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa direcionada ao estudo da competência informa-
cional no Brasil entre os anos de 2010 a 2018, com o intuito 
de trazer uma revisão de literatura a respeito das publicações 
científicas nacionais em relação ao tema durante esse período, 
na tentativa de evidenciar as possíveis contribuições ao campo 
da Educação, da Ciência da Informação e para o profissional Bi-
bliotecário, também conceituar a Competência Informacional, 
como trazer um histórico para a mesma.

Vivemos em uma sociedade que está em constante processo 
de mudança devido ao grande número de informações que são 
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produzidas diariamente e, também, à tecnologia que se atuali-
za com grande facilidade e rapidez, logo, somos bombardeados 
diariamente com muita informação e inovação, o que traz uma 
necessidade de adaptação para todos os sujeitos. Santa Anna, 
Pereira e Campos (2014, p. 68) destaca que “a diversidade de 
mudanças é fruto da trindade: tecnologias, inovação e aprimo-
ramento, os quais convergem para uma sociedade pós-moderna 
em (r)evolução, cujo produto mais competitivo é a informação, 
subsídio básico para sustentar a capacidade inovadora”, dessa 
forma é importante que profissionais e usuários de informação 
também se atualizem e sejam capazes de saber pesquisar, selecio-
nar e utilizar o que está disponível, logo é importante saber quais 
são as competências e habilidades necessárias a cada indivíduo.

Por se tratar de um tema atual, e, por vezes até pouco co-
nhecido, tanto entre as diversas classes profissionais até mesmo 
entre a classe bibliotecária, percebeu-se a importância de se 
fazer um levantamento bibliográfico do que já existe e o que 
há de novo sobre o tema, perpassando por um breve histórico, 
sua conceituação e buscando mostrar a relação com a classe 
profissional bibliotecária e a necessidade de se entender como 
o comportamento informacional influencia tanto profissionais 
quanto usuários de informação, dessa forma dando uma maior 
notoriedade ao assunto.

O foco da pesquisa se constitui em trazer uma reflexão sobre a 
relação que a competência informacional tem com a informação, 
principalmente com a Educação e com a Ciência da Informação.

Faz-nos pensar quais são as habilidades que o indivíduo/pro-
fissional precisa conhecer e desenvolver para encontrar a infor-
mação correta? O que é necessário para não ser marginalizado, 
não estar no centro, ou melhor dizendo à margem, da grande 
sociedade da informação?
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A Sociedade da Informação se insere nesse panora-
ma competitivo, em que competitividade, globaliza-
ção e tecnologias constituem a base triangular para 
aqueles que desejam manterem-se reconhecidos 
no mercado competitivo. Trata-se de um estágio 
revolucionário em que não há outra escolha: ade-
quar-se para não ser marginalizado (SANTA ANNA; 
PEREIRA; CAMPOS, 2014, p. 72).

Para que o sujeito se mantenha atualizado e compreenda 
suas necessidades informacionais frente a uma gama de infor-
mações e tecnologia, é preciso que ele entenda quais competên-
cias precisa desenvolver para localizar informações e utilizá-las 
de forma coerente e eficaz.

Dessa forma, a presente pesquisa vem fazer essa abordagem 
e mostrar não só como lidar com informações, mas também 
com as tecnologias que estão disponíveis e sempre evoluindo; 
saber como lidar com a inovação, buscando ainda apresentar o 
profissional bibliotecário como profissional capacitado para au-
xiliar os usuários nesse quesito. Mas para isso é necessário que 
o bibliotecário também entenda seu papel nesse cenário, como 
destaca Peres (2011, p. 23) é importante que “o profissional da 
informação passe a refletir sobre suas responsabilidades, atribui-
ções e habilidades, consequentemente a avaliar suas reais com-
petências para desempenhar um trabalho de qualidade perante 
a essa nova e tecnológica sociedade”.

Logo, o bibliotecário desempenha um papel de grande 
importância nesse contexto, seja o de auxiliar os usuários a 
se encontrarem em meio a um mar de informações, seja ele 
mesmo descobrir suas competências, auxiliar também edu-
cadores e trazer a real importância da biblioteca na sociedade 
contemporânea, demonstrando que aquele perfil de biblioteca 
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somente como guardiã de informação não existe mais. Por isso 
a pesquisa é de suma importância, porque ser bibliotecário não 
é estar somente na biblioteca para fazer serviço de referência ou 
catalogação, é auxiliar na formação de usuários cidadãos, cons-
cientizá-los de sua importância, da relevância da informação e 
do conhecimento gerado para suas vidas.

Por isso, não só usuários precisam estar cientes de suas 
habilidades, mas a classe profissional que lida diretamente com 
informação também possui essa necessidade. Precisa ter conhe-
cimento sobre comportamento informacional e as competências, 
tanto de usuários, quanto de si mesmo, saber como auxiliar no 
uso das informações de forma consciente, eficiente e como se 
manter em um mercado tão competitivo.

No Brasil, os estudos sobre esse tema são recentes e pouco 
divulgados, portanto se faz necessário fazer um levantamento 
bibliográfico que possibilite dar continuidade ao estudo da Com-
petência Informacional e contribuir com sua propagação.

2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL E UM BREVE HISTÓRICO

Para que possamos entender o que vem a ser a competên-
cia informacional, é preciso antes compreender de onde surgiu 
o termo e como se deu sua evolução. Para isso, vamos destacar 
aqui um breve histórico, dando uma maior ênfase nos seus es-
tudos no Brasil.

A competência informacional começou a ser estudada em 
meados dos anos 1970, nos Estados Unidos, surgiu com “a ideia 
de information literacy, ligada a concepção de sociedade da infor-
mação” (VITORINO; PIANTOLA, 2009, p. 133).

O termo até então era utilizado ligado às habilidades ao 
uso de informação eletrônica (CAMPELLO, 2003) não com o 
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sentido que atualmente damos a ele, relacionando-o às habi-
lidades educacionais.

O conceito de competência surgiu do campo 
empresarial e financeiro, com o objetivo de bus-
car, por meio de programas de ‘capacitação dos 
recursos humanos’, ‘reengenharia’ ou ‘qualidade 
total’, alternativas para melhorar a produtividade e 
a competitividade em decorrência especialmente 
do processo de substituição tecnológica que produz 
novas formas de organização do trabalho (GASQUE, 
2003 apud GASQUE, 2010, p. 86).

Como foi dado início ao estudo fora do país, houve a neces-
sidade de buscar uma tradução do termo em inglês (information 
literacy) para o português, o que gerou muitas controvérsias 
empregando termos na literatura como “competência em infor-
mação, competência informacional, letramento informacional 
e alfabetização em informação” (VITORINO; PIANTOLA, 2009, p. 
132, grifo do autor).

Já no Brasil, os estudos sobre o tema começaram nos anos 
2000, por Caregnato. A autora fez a tradução do termo como al-
fabetização informacional. A mesma fez um levantamento impor-
tante sobre a questão do estudo de usuários e suas relações com 
a biblioteca universitária, onde prezava que as bibliotecas ofere-
cessem aos alunos habilidades no uso não somente da bibliote-
ca, mas também das informações ali disponíveis (CAREGNATO, 
2000). Logo, o termo alfabetização informacional era empregado 
no sentido de uso da biblioteca e das informações nela contida. 
Posteriormente a própria autora optou pelo uso de “habilidades 
informacionais” para o termo em inglês.

Somente em 2002 o termo foi então traduzido como “compe-
tência informacional” pela autora Campello, que fez seu emprego 
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dentro do contexto da biblioteca escolar, utilizando o termo para 
buscar mudanças no papel desta.

Percebe-se, assim, que os autores brasileiros que 
trataram da information literacy, embora trabalhan-
do em perspectivas distintas, têm em comum o fato 
de perceberem a necessidade de ser este o momen-
to de se ampliar a função pedagógica da biblioteca 
(ou, em outras palavras, construir um novo paradig-
ma educacional para a biblioteca) e de se repensar 
o papel do bibliotecário (CAMPELLO, 2003, p. 29).

Viu-se uma oportunidade de aplicar o termo na área de 
Educação, ligando-o também a área da Ciência da Informação, 
mostrando como ambas as áreas estão bem integradas. E embora 
o termo tenha se consolidado na área de informação em tecnolo-
gia, percebe-se que ele se adequa muito bem nesses dois campos 
de estudo, porém com ênfase na questão das habilidades que são 
necessárias aos seus usuários e estudantes.

A preocupação desde então é de desenvolver nesses usuários 
e futuros cidadãos essas habilidades, ajudando-os a desenvolver 
um pensamento crítico e reflexivo a respeito das informações dis-
poníveis, gerando conhecimento para o exercício de sua cidadania:

A informação é elemento constituinte da cultura de 
um grupo, é, em sua essência, condição de perma-
nência e instrumento de mudança. Por isso, o acesso 
à informação e ao conhecimento é tido como com-
ponente fundamental para o exercício da cidadania 
no contexto democrático. Assume-se, porém, que a 
cidadania não se constrói apenas a partir do acesso 
material à informação, mas deve compreender tam-
bém a capacidade de interpretação da realidade e 
de construção de significados pelos indivíduos (VI-
TORINO; PIANTOLA, 2011, p. 101).
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Logo, informação por si só não tem sentindo completo, o que 
quer dizer que o sujeito tem que compreender o significado dela, 
interpretar, sendo assim capaz de gerar conhecimento, só assim 
ele poderá de fato exercer sua cidadania e ser capaz de mudar a 
sociedade em que ele vive, pois é através de informações que os 
indivíduos podem exercer de fato seus direitos e deveres. Vitori-
no e Piantola (2009, p. 132) destacam que “o desenvolvimento 
de habilidades e competências que permitam o uso consciente, 
criativo e benéfico da informação tornou-se essencial para a atua-
ção do sujeito no contexto social e contemporâneo”.

Conhecer as competências informacionais, tornou-se fator 
diferencial, o divisor de águas para o indivíduo, ainda mais nessa 
Sociedade da Informação, frente a tantas fake news – sejam elas 
notícias falsas ou aquelas notícias fabricadas afim de causar con-
flitos - e a tanta informação que se tem disponível. Saber selecio-
nar e utilizar de forma correta as informações é o que mantem o 
usuário realmente informado e a frente de tantos outros, fazendo 
o uso consciente daquilo que está disponível.

3 BUSCANDO SIGNIFICADO PARA COMPETÊNCIA 
INFORMACIONAL

Para falar como a competência informacional influencia no 
cotidiano dos usuários, precisamos primeiramente procurar uma 
definição para a compreensão do termo. De acordo com Carvalho 
(2014) competência é um conjunto de habilidades desenvolvidas 
pelo indivíduo que o permita a tomar decisões a partir de conhe-
cimentos que ele já tinha. Está diretamente relacionada a prática e 
a atitude, logo, mesmo que haja conhecimento de algo, não quer 
dizer que há competência se não houver transformação de conhe-
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cimento em ação. Logo competência tem relação com a prática de 
algo, colocar em ação o que se aprendeu.

Gama (2013, p. 134) destaca ainda que “a competência seria o 
resultado de um extenso processo de aprendizagem que o sujeito 
vivencia ao longo de sua vida. São, portanto, conhecimentos que 
se somam e que vão se acumulando gradativamente”. Ambas as 
autoras propõem que a competência tem relação com aprendiza-
gem e conhecimento, são dois termos que tem uma dependência, 
provando assim o quanto é importante dominar essas habilidades, 
ainda mais no estudo da informação e no âmbito da educação.

Por sermos submetidos diariamente a um volume muito 
grande de informações e com o avanço tecnológico, que teori-
camente veio para facilitar esse acesso, dominar a competência 
em informação, é se empoderar, seja para se capacitar para 
exercer cidadania, para estudo e conhecimento próprio ou para 
o mercado de trabalho, que a cada momento exige do indivíduo 
muito mais capacitação.

Não é porque muitas informações estão disponíveis que seja 
fácil localizá-las, acessá-las, muitas vezes falta conhecimento no 
uso de tecnologias, falta habilidade e até mesmo conhecimento 
de como chegar até alguma informação. É isso que destaca Dud-
ziak (2003, p. 23):

A informação passou a ser reconhecida como ele-
mento chave em todos os segmentos da sociedade. 
Tal é sua importância que se manter informado tor-
nou-se indicador incontestável de atualidade e sin-
tonia com o mundo. Paradoxalmente, como resulta-
do da ampla e por vezes caótica disponibilização de 
informações, principalmente via Internet, surgiram 
barreiras relacionadas ao seu acesso, tais como o 
número ilimitado de fontes e o desconhecimento 
de certos mecanismos de filtragem, organização e 
mesmo de apropriação da informação.
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Assim, faz-se necessário a habilidade de trabalhar com as 
fontes de informação, saber de que forma utilizá-las correta-
mente, de como tornar informação em conhecimento, de saber 
selecionar o que é ou não importante do conteúdo que está 
sendo disponibilizado.

Sabendo a definição de competência por si só, podemos 
tratar do conceito de competência informacional, que de acordo 
com Gasque (2013, p. 5) seria a: 

[...] capacidade do aprendiz de mobilizar o próprio 
conhecimento que o ajuda a agir em determinada 
situação. Ao longo do processo de letramento infor-
macional, os aprendizes desenvolvem competências 
para identificar a necessidade de informação, avaliá-
-la, buscá-la e usá-la eficaz e eficientemente, consi-
derando os aspectos éticos, legais e econômicos.

Já Miranda (2006) entende que a competência é ainda um 
conjunto de competências que cada um possui, são competên-
cias individuais, mas que são colocadas em ação nas situações de 
trabalho com a informação. É o saber avaliar informação, tecno-
logia da informação e os contextos em que elas se encontram.

Por isso possuir competência informacional se torna tão im-
portante, pois não se trata somente de saber localizar informa-
ção, mas de desenvolver habilidades e de aprender a aprender, 
que consiste em “compreender os processos de organização da 
informação, que possibilita ao indivíduo elaborar métodos de 
estudo que propiciem o aprendizado autônomo” (ORELO, 2013, 
p. 109). Além de proporcionar um aprendizado autônomo, pos-
sibilita que se transfira o conhecimento para outrem, que se 
aprenda também a passar informações.

Com isso podemos perceber que a competência informa-
cional está ligada ao saber fazer, ao saber localizar a informação, 
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organizar e saber onde utilizá-la e também como transmitir co-
nhecimento, dessa forma gerando aprendizado, trazendo para o 
indivíduo conhecimento e experiência. 

De tudo que já foi falado sobre competência informacional, 
vimos que ela é necessária a todos os sujeitos, seja no desempe-
nho de sua cidadania, quanto no dia a dia, ela é fator decisório na 
tomada de decisões acertadas acerca de informações, ela é quem 
traz empoderamento frente a sociedade.

4 O PAPEL DO BIBLIOTECÁRIO FRENTE A ESSE NOVO 
CONCEITO

Já se foi o tempo em que biblioteca era vista apenas como 
guardiã da informação, lugar de armazenagem de livros e o bi-
bliotecário somente como um auxiliar no processo de localização 
de livros em estantes, ou como um profissional de atendimento 
de referência – ajudando alunos e professores a pesquisar no 
sistema e nada mais, ou ainda como catalogador e indexador de 
exemplares, tarefas essas básicas da biblioteconomia.

São vastas as áreas em que o bibliotecário pode atuar e 
diversas as formas de auxiliar os usuários em suas buscas pela 
informação correta, afim de sanar suas necessidades informa-
cionais. E isso ficou ainda mais acentuado com o advento da 
competência informacional.

Observou-se que havia a necessidade de entender as com-
petências profissionais do bibliotecário que para Mata e Casarin 
(2010, p. 307) “devem originar-se a partir do conjunto de co-
nhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidos por ele para 
alcançar o papel de sua profissão”. Mas qual seria esse papel?

O bibliotecário trabalha como ponte ou elo entre informação 
e usuário, mas não de maneira passiva, não somente no quesito 
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de transmitir a informação, sobretudo de maneira ativa, sendo 
comunicador da informação e gestor do conhecimento, no senti-
do de que a informação seja compreendida e que haja transfor-
mação em conhecimento para melhor proveito do conteúdo.

Dessa maneira, o bibliotecário deve desenvolver as habilida-
des necessárias para trabalhar com qualquer tipo de tecnologia, 
se mantendo atualizado a fim de cumprir com sua missão e pro-
mover tanto a inclusão social quanto auxiliar no desenvolvimento 
cognitivo dos indivíduos, facilitando o acesso e também o uso da 
informação daqueles que dela necessitam.

A melhor maneira de trabalhar essas habilidades é desde sua 
formação acadêmica, aprender fazendo, ou seja, aprender pesqui-
sando. É importante que o aluno de biblioteconomia foque nesse 
campo, para que no futuro saiba como orientar seus usuários.

Para Gama (2013) um profissional competente deve ser 
capaz de entender a informação dentro de uma visão sistêmica, 
sabendo como o todo e suas partes se relacionam, compreen-
dendo o impacto que ela trará dentro de uma realidade específi-
ca. É preciso que o profissional bibliotecário, entenda bem isso, 
saiba analisar sua organização como um sistema, analisando o 
conjunto e suas partes também.

Trazendo à reflexão o papel educacional do bibliotecário, po-
demos perceber que ele é agente transformador da comunidade 
onde está inserido. Ou seja, o bibliotecário deve trabalhar pelo 
aprendizado, que está aqui definido em 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 
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ambos); transcendência (quando a experiência vai 
além da situação de aprendizagem, é extrapolada 
para a vida do aprendiz) (DUDZIAK, 2003, p. 33)

Portanto, o bibliotecário deve se envolver no processo da 
aprendizagem de seus usuários, não enxergar somente o usuário 
como um mero frequentador da biblioteca. Deve ter disposição 
para ensinar e também aprender com cada usuário, que possui 
demandas informacionais diferentes.

Precisa ver sua profissão com um olhar realmente de educa-
dor, um olhar ativo e de mediação, sendo capaz de instruir seus 
usuários as competências necessárias para saber trabalhar com 
as informações não somente no universo da biblioteca, entre 
quatro paredes, que extrapole esse ambiente e chegue em um 
âmbito geral, onde os aprendizes saibam lidar com qualquer 
tipo de informação.

Sabe-se que desempenhar esse papel não é algo fácil, ou 
que será executado com rapidez, mas é um trabalho que precisa 
ser desenvolvido diariamente e com persistência, até mesmo 
para mudar a visão de que só se vai a uma biblioteca apenas para 
fazer pesquisas com a finalidade de executar trabalhos escolares 
ou acadêmicos, ou somente para fazer empréstimos de livros 
para consulta em provas.

Desta forma, os bibliotecários necessitam se rein-
ventar, adotando uma postura mais ativa, deflagran-
do 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 qualifi-
cações e competências, principalmente em relação à 
comunicação, estabelecendo parcerias com docen-
tes, administradores, alunos e mesmo com seus pa-
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res, 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 (DUDZIAK, 2003, p. 33).

É o bibliotecário que vai fazer a promoção da biblioteca, 
demonstrar o quanto a mesma tem importância tanto na per-
petuação da história, no processo de pesquisa, na promoção da 
educação, leitura e pesquisa e também da cultura. Por isso esse 
profissional precisa andar lado a lado com os docentes, buscando 
trazer um ensino de qualidade; precisa estar ciente do que há de 
novo em sua área e buscar sempre se atualizar e inovar em sua 
profissão, a fim de não ficar estagnado.

5 METODOLOGIA

Quando pensamos em metodologia, nos remetemos ao mé-
todo que de acordo com Lakatos e Marconi (2005, p. 83) “é o 
conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conheci-
mentos válidos e verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido, 
detectando erros e auxiliando as decisões do cientista.”. Existem 
vários tipos de métodos que podem ser adotados em uma pesqui-
sa: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético. Analisando 
de acordo com a pesquisa desse trabalho, o método que mais se 
adequa é o dialético, por se tratar de um diálogo entre os textos 
dados pela revisão de literatura.

Já quanto a natureza da pesquisa, esta será qualitativa, “ela 
trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspira-
ções, das crenças, dos valores e das atitudes (DESLANDES, 2010, 
p.21). Logo, os dados obtidos derivam de uma pesquisa bibliográ-
fica, que de acordo com Gil (2010, p. 51) “se utiliza fundamental-
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mente das contribuições dos diversos autores sobre determinado 
assunto”. Abrange as iniciativas de explicitação, sistematização e 
expressão do conteúdo com a finalidade de se efetuarem teses, 
antíteses e sínteses a partir de um movimento dialético com a 
revisão bibliográfica.

A pesquisa foi realizada em publicações nacionais e em ar-
tigos e teses. O levantamento bibliográfico foi feito em bases 
de dados como Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior – (CAPES – Portal de Periódicos), Directory of 
Open Acess Journals – (DOAJ), Scientific Electronic Library Online 
- (SciELO), Base de Dados de Periódicos em Ciência da Informação 
– (BRAPCI) e na base da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 
- (BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tec-
nologia – (IBICT) e conceitos que surgirão a partir do problema da 
pesquisa e dos autores estudados. Serão permitidas também de-
duções lógicas e justificadas a respeito da definição do tema, bem 
como as conclusões a partir da temática de investigação adotada.

Ressaltando que a pesquisa quanto a sua finalidade será 
básica, pois busca a ampliação do conhecimento e a solução de 
um problema prático da Competência Informacional. Por fim, 
quanto ao objetivo, a pesquisa ainda é exploratória, pois propõe 
um maior conhecimento a respeito do tema e familiaridade e 
resolução do problema.

6 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL: UMA REVISÃO DE 
LITERATURA

Para construção desse trabalho, foram feitas pesquisas nas 
bases de dados: CAPES, BDTD, DOAJ, SciELO e BRAPCI, utilizando 
as expressões: competência informacional, ciência da informação, 
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letramento informacional e relacionando-as com os anos sugeri-
dos para o levantamento bibliográfico, ou seja, de 2010 a 2018.

A escolha das bases de dados citadas foi feita levando em 
consideração serem elas as principais bases de pesquisas cientí-
ficas no Brasil, nas quais se encontram os principais textos aca-
dêmicos brasileiros.

De acordo com o levantamento de dados proposto, foram 
obtidos os seguintes números em relação as publicações por ano 
e estão refletidos no Quadro 1 que remete aos trabalhos que con-
tinham as expressões adotada por esta pesquisa. 

Quadro 1- Trabalhos publicados nas bases de dados entre os anos de 2010 a 2018

BASES DE DADOS

ANOS BDTD BRAPCI DOAJ SciELO CAPES TOTAL

2010 2 9 1 1 2 15

2011 3 9 6 2 0 20

2012 4 14 8 1 1 28

2013 3 31 7 3 2 46

2014 3 28 15 2 2 50

2015 0 28 11 0 1 40

2016 2 34 5 1 1 43

2017 4 26 4 1 0 35

2018 0 12 4 1 0 17

TOTAL GERAL 294

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

No período de oito (08) anos foram publicados 294 trabalhos 
sobre competência informacional, divididos entre teses e artigos. 
Os mesmos foram divididos por anos, para facilitar a visualização 
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de quantas publicações ocorreram nesse período, reforçando a 
hipótese levantada nesse trabalho de que ainda há poucas publi-
cações s e o tema é pouco pesquisado e estudado no Brasil.

Das bases de dados consultadas a que trouxe menos revoca-
ção16 foi o Portal de Periódicos Capes, visto que se pode acessar 
uma parte gratuita de conteúdos e a maior parte do conteúdo de 
periódicos só está disponível para os acessos com IP identificado 
das instituições participantes (instituições públicas e privadas de 
ensino), que são cadastradas para receberem estes conteúdos. 
Mesmo contendo essa assinatura, cada instituição tem seu perfil e 
isso é levado em conta no momento de disponibilização das bases 
contidas no Portal, por isso nem mesmo quem assina os conteú-
dos tem acesso a todas as bases de dados do Portal de Periódicos, 
o que prova que nem tudo que está disponível está acessível.

Poucas foram as dissertações e teses defendidas e publicadas 
no recorte escolhido para esse trabalho, o enfoque maior foi dado 
aos artigos encontrados, inclusive em maior quantidade nas ba-
ses de dados da BRAPCI, que é de extrema organização e trata-se 
de uma base de dados da área de Ciência da Informação; DOAJ 
que também disponibiliza uma grande quantidade de artigos e a 
base da SciELO.

O Gráfico 1 evidencia o quantitativo das produções acerca 
do tema “competência informacional” no período de oito anos 
(2010-2018). 

16 Capacidade de recuperar documentos úteis ou também considerado como o que se 
obtém como resultado de uma busca, ou pesquisa.
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Gráfico 1- Trabalhos publicados entre os anos de 2010 a 2018

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

É perceptível que os estudos sobre competência informacio-
nal vêm crescendo com o passar dos anos, tanto que no ano de 
2010 houveram somente 15 publicações, já em 2014 o número 
foi consideravelmente maior, visto que o tema vem se tornando 
aos poucos conhecido e sendo inserido na comunidade de Ciên-
cia da Informação. O fato de no ano vigente (2018) só terem 17 
publicações se dá visto que a pesquisa foi efetuada ainda no pri-
meiro semestre, não sendo considerado o ano em sua totalidade.

Já em relação aos autores das publicações, pode-se notar que 
muitos artigos são produzidos pelos mesmos autores, logo, per-
cebe-se que há a predominância de alguns em relação ao tema. 
Este estudo escolheu destacar aqui (Gráfico 2) aqueles autores 
que mais publicaram na área de competência informacional nes-
se período de levantamento.
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Gráfico 2: Autores que mais publicaram na área no período de 2010 a 2018

Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Pelo gráfico acima podemos perceber que a professora Eli-
zete Vitorino é que mais tem publicado na área de competência 
informacional, pois trabalha realmente o tema em sua linha de 
pesquisa. A professora Kelly Gasque também tem destaque na 
área, pela quantidade de citações em outros textos/artigos até 
mesmo em anos que não foram englobados nesse trabalho, além 
de orientar nessa linha de letramento/competência informacio-
nal. O mesmo acontece com a professora Isa Maria Freire, que 
também trabalha com essa linha de pesquisa.

Há ainda trabalhos de autores oriundos nessa temática, mas 
que não foram mencionados pois derivam das orientações desses 
autores que são precursores no estudo do tema no Brasil. Muitas 
vezes os autores que encabeçam a pesquisa têm maior ênfase nas 
publicações, pois se dedicam realmente ao estudo da competên-
cia informacional em suas pesquisas e orientam outros pesquisa-
dores, explicando assim, o motivo destas autoras se encontrarem 
entre as mais citadas nas buscas realizadas por este estudo.
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6 CONCLUSÕES

O objetivo do estudo aqui feito era realizar uma revisão 
bibliográfica para conhecer o que havia sido publicado sobre 
competência informacional no Brasil, entre os anos de 2010 a 
2018 e pôde-se concluir que a produção na área de competência 
informacional ainda é incipiente e que há pouca divulgação da 
mesma, sendo que as publicações existentes são realizadas pelos 
mesmos autores (entre eles Gasque, Vitorino, Mata), o que de-
monstra que o tema ainda é pouco discuto no âmbito da Ciência 
da Informação, possuindo poucos estudiosos sobre esta temática.

No Brasil, as pesquisas têm evoluído gradativamente, mas en-
contra-se aqui uma necessidade de maior disseminação e comu-
nicação do tema, não somente na área de Ciência da Informação, 
mas de uma maneira geral, visto a importância que a competên-
cia da informação tem na geração de cidadãos mais informados e 
mais conscientes de seus direitos e deveres.

Embora em muitas universidades, o ensino da biblioteconomia 
ainda seja de certa forma ‘engessado’ no sentido da formalidade 
das disciplinas, já existe um pequeno movimento que visa mudar 
essa situação, cabe destacar a mudança do currículo do Curso de 
Biblioteconomia da UFG, que agora está voltado à formação do 
bibliotecário como educador, valorizando a importância da biblio-
teca escolar por meio de ações de letramento informacional.

Se o estudante de biblioteconomia for levado a compreender 
a importância do letramento informacional no processo de busca 
de informações, o mesmo desenvolverá habilidades para ensinar 
outrem a aprender, saindo da graduação com plena certeza qual é 
sua atribuição diante dos usuários: que é de levá-los à informação 
correta e desejada, e consequentemente, ao conhecimento. O 
movimento ainda é ínfimo, porém a tendência é que surjam novos 
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pesquisadores para adotarem a temática do letramento informa-
cional, visto sua importância em âmbito escolar e acadêmico. 

É bem certo que teoria e prática são coisas bem distintas, logo, 
o profissional bibliotecário aprende no dia a dia as habilidades 
necessárias para lidar com os usuários e com as informações. Por 
isso, é imprescindível inserir nos currículos de graduação de Biblio-
teconomia disciplinas acerca de competência informacional e de 
letramento informacional, buscando, também, meios de capacitar 
os profissionais que já estão no mercado de trabalho sobre o tema 
e mudar a realidade de muitas organizações e seus usuários que 
por vezes vão às bibliotecas e mal sabem qual é a informação que 
estão buscando ali, recorrendo (em muitos casos) a trabalhos 
prontos por falta de conhecimento. O que torna a prática de le-
tramento e comportamento informacional de suma importância 
para evitar frustrações destes usuários ao lidar com a informação.

Os profissionais da informação podem e devem contribuir na 
disseminação e no estudo da competência informacional, visto 
que são profissionais que possuem a incumbência de desenvol-
ver estratégias que facilitem o acesso e o uso da informação e 
do conhecimento. Portanto, torna-se crucial a inserção de novos 
pesquisadores a evidenciarem esta temática, tanto em ambiente 
acadêmico, quanto escolar.
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RESUMO

O artigo aborda o Letramento Informacional, o qual requer o 
desenvolvimento da competência Informacional com o objetivo 
de desenvolver habilidades para o uso de recursos informacionais 
de forma independente e ética, e assim desenvolver uma apren-
dizagem mais prazerosa e efetiva. Propôs-se a realização deste 
estudo em uma turma de 5º ano da Escola Municipal Crispim 
Marques Moreira, unidade da rede pública municipal de ensino 
em região rural de Silvânia – GO, com o objetivo de verificar quais 
as possibilidades de LI destes alunos. A metodologia utilizada foi 
roda de conversa, com o objetivo de conhecer o comportamento 

17 Trabalho apresentado no GT Eixo Temático – Dimensão Política, do II Seminário Letra-
mento Informacional: a educação para a informação, Goiânia,18 de agosto de 2018.
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Informacional dos estudantes. Os resultados demonstraram que 
o LI da turma não é satisfatório, que os sujeitos da pesquisa ainda 
não possuem as competências de LI, as quais deveriam dominar 
nesta fase do ensino que estão, e que há necessidade urgente 
de se promover ações para o desenvolvimento do Letramento 
Informacional desses estudantes.

Palavras-chave: Letramento Informacional. Competência 
Informacional. Alunos. Professores.

ABSTRACT

Information Literacy requires the development of informa-
tional competence in order to develop skills for the use of infor-
mation resources in an independent and ethical way, and thus 
to develop a more pleasant and effective learning. Especially in 
elementary school, the development of these skills contributes 
to the work with school research. Based on these considerations, 
it was proposed to carry out this study in a 5th grade class at 
the Crispim Marques Moreira Municipal School, a school in the 
municipal public school system in the rural region of Silvânia - GO. 
By means of a conversation wheel, it was aimed to know the 
Informational behavior of the students of said class. The results 
demonstrated the urgent need to promote actions for the deve-
lopment of Information Literacy of these students. 

Keywords: Informational Literature. Informational Compe-
tence. Students. Teachers.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo é parte integrante do projeto “A Leitura e 
suas concepções teóricas, históricas e conceituais: perspectivas 
no campo do letramento informacional, da comunicação e com-
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portamento informacional em diferentes instâncias educacionais 
formais e informais” aprovado sob o parecer de número 2.543.521.

Esta pesquisa propõe como objetivo principal conhecer 
quais as possibilidades de Letramento Informacional dos estu-
dantes do 5º ano da primeira fase do ensino fundamental da 
Escola Municipal Crispim Marques Moreira na região Rural de 
Silvânia – GO. Pretende ainda conhecer a prática, relacionar 
possibilidades e verificar aplicabilidades do Letramento Infor-
macional nesta turma de alunos.

A busca das informações para aquisição, absorção e assimi-
lação do conhecimento é muito importante, e torna o processo 
de ensino/aprendizagem mais fácil, mais interessante e atraente 
para alunos e professores. O desenvolvimento do Letramento 
Informacional é um excelente instrumento/ferramenta para que 
isso ocorra com eficiência. Mas utilizar a informação não é tarefa 
fácil, é preciso que o professor decodifique e interprete o que 
está sendo transmitido ao alunado durante as aulas. 

Com foco em uma turma de 5º ano da primeira fase do en-
sino fundamental na escola Municipal Crispim Marques Moreira, 
na região rural de Silvânia, percebe-se que a forma didática com 
que acontece normalmente não é tida como ideal pelos alunos, 
pois as aulas são meramente expositivas. Sabe-se que os estudan-
tes são capazes de aprender, e o fazem com certa rapidez, mas 
desejam algo mais interessante e atraente. Com essa realidade 
de alunos capazes, com acesso à tecnologia de qualidade a custos 
relativamente baixos, as escolas deixam de ser locais privilegiados 
do conhecimento, considerando que se tem no dia a dia muitas 
oportunidades de se aprender à partir da interação com pes-
soas e as mais diversas mídias existentes. Diante disso, surge a 
necessidade urgente de se utilizar de técnicas didáticas atrativas, 
educativas, divertidas e proveitosas. 
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O uso do Letramento informacional é uma das possibilidades 
viáveis e passível de ser aplicada nessa turma, por ser um pro-
cesso de desenvolvimento de competências para localizar, sele-
cionar, acessar, organizar, usar informação e gerar conhecimento, 
visando à tomada de decisão e à resolução de problemas.

O estudo se justifica mediante a pretensão de propiciar e 
facilitar o ensino dos mais diversos conteúdos, melhorar o de-
sempenho e o rendimento escolar dos alunos na realização das 
atividades dos professores, e por consequência, melhorar o inte-
resse, a dedicação e a realização do que se propõe na busca das 
informações e garantia de aprendizagem efetiva. 

Destaca-se que a equipe pedagógica e demais professores 
deverão caminhar juntos, visando o mesmo objetivo, o qual será 
implementação do letramento informacional dos alunos, conside-
rando que a aprendizagem mais prazerosa é muito mais efetiva.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para a construção do referencial teórico deste trabalho apre-
sentam-se três temáticas que respaldam a pesquisa e a sua cons-
trução, as quais são o Letramento Informacional, a Competência 
Informacional e o Comportamento informacional.

2.1 LETRAMENTO INFORMACIONAL

Campello (2009) ao refletir sobre o letramento informacio-
nal, afirma que esse termo foi usado pela primeira vez na década 
de 1970, para caracterizar competências necessárias ao uso de 
fontes eletrônicas de informação que estavam sendo produzidas 
nos Estados Unidos na época. Essa autora ressalta também a in-
fluência da norte-americana Carol Collier Kuhlthau, por meio de 
seus estudos sobre essa temática, desde meados da década de 
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1980 até os dias atuais. Ela desenvolveu o modelo Information 
Search Process – ISP, o qual é “muito utilizado por pesquisadores 
da área de ciência da informação.

Para Gasque (2012) o letramento informacional corresponde 
ao processo de desenvolvimento de competências para localizar, 
selecionar, acessar, organizar, usar informação e gerar conheci-
mento, visando à tomada de decisão e à resolução de problemas.

Gasque e Tescarolo (2010) afirmam que o termo Letramento 
Informacional é recentemente difundido e, ainda, de uso limita-
do. Para os autores, o termo é:

Definido como uma estruturação sistêmica de um 
conjunto de competências que permite integrar as 
ações de localizar, selecionar, acessar, organizar, usar 
informação e gerar conhecimento, objeto da apren-
dizagem, visando à tomada de decisão e resolução 
de problemas (GASQUE; TESCAROLO, 2010, p. 43). 

Esse é um termo o qual pode ser tido como sendo relativa-
mente novo. Ele teve origem nos anos de 1980 (GASQUE, 2010), e 
atualmente recebe atenção especial na área da educação. Essa é 
uma terminologia que já é empregada em muitas áreas do conhe-
cimento. Na área da educação formal, o letramento é tido como 
a efetividade do domínio da escrita no dia a dia com o objetivo 
de se alcançar os mais diversos objetivos com competência (SOA-
RES, 1998). Com relação ao letramento informacional, Campello 
(2009) diz que este deve considerar outras ações de letramento. 
Para a autora, fragmentar a aprendizagem não é o ideal, pois a 
ação educativa deve ser efetivamente desenvolvida por todos os 
funcionários da escola em conjunto.

Acredita-se que quando ocorre o trabalho em conjunto na 
unidade escolar com vistas ao efetivo letramento informacional 



ANAIS DO IV SEMINÁRIO DE LETRAMENTO INFORMACIONAL: EIXO COMPETÊNCIA.................................................................................................................................................

... 609 ...

do educando, ocorre por consequência o desenvolvimento da 
competência informacional. 

3.2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL

Ultimamente o interesse pelos estudos relativos à compe-
tência informacional tem aumentado consideravelmente, o que 
reflete na grande quantidade de publicações acerca desse assun-
to e vai além da biblioteconomia e da ciência da informação. Ob-
serva-se que esse assunto tem sido bastante abordado também 
na área da educação.

Para Soares (1998) a competência informacional refere-se à 
capacidade do aprendiz de mobilizar o próprio conhecimento que 
o ajuda a agir em determinada situação.

Sobre a competência informacional, o filósofo Pierre Lévy 
(2000) destaca a velocidade do surgimento e a necessidade 
da renovação do conhecimento diante do desenvolvimento da 
cibercultura, tida como a cultura globalizada aliada ao fluxo da 
informação digital.

A informação tem sua origem e seu destino na sociedade 
que a gera e a transforma em conhecimento, e à formação do 
profissional da informação se acrescentam os imperativos do 
trato com a informação, os quais são mutantes, e a compreen-
são tanto de sua origem (produção, registro e divulgação) quanto 
de suas finalidades sociais, tal como como utilizá-la para gerar 
conhecimento (SMIT; BARRETO, 2002). Esse conceito sugere a 
necessidade de uma competência única, fundamental e multi-
dimensional, chamada de competência informacional, a qual é 
própria das profissões que fazem uso intensivo da informação no 
dia a dia do seu desenvolvimento.
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Muitos estudos e pesquisas sobre o letramento informacio-
nal têm como centro as teorias de autores como Jean Piaget, 
John Dewey e Jerome Bruner, nos quais se observam incentivo 
à integração dos conhecimentos e práticas na Educação, com o 
objetivo de aprofundar questões de aprendizagem, informação, 
conhecimento, comportamento informacional e pesquisa no es-
paço escolar, de maneira colaborativa, integrada e planejada. 

Para Miranda (2004) o desenvolvimento de competências 
informacionais pode tornar mais efetivo o trabalho de qualquer 
profissional no tocante às tarefas ligadas à informação, princi-
palmente em atividades intensivas em informação. Sabe-se que 
nos últimos anos tem-se buscado investir em projetos e progra-
mas de letramento informacional no Brasil, mas as iniciativas 
ainda são incipientes.

3.3 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL

O Comportamento informacional é todo comportamento 
humano relacionado às fontes e canais de informação, incluindo 
a busca de informação e o uso desta (FURNIVAL E ABE, 2008, p. 
159). Esse comportamento então está relacionado à busca, ao 
uso e ao manejo de informações e fontes para satisfazer neces-
sidades específicas do indivíduo mediante determinada situação 
ou momento. Para Venâncio (2008, p. 95): 

o comportamento informacional inclui a comuni-
cação pessoal e presencial, assim como a recepção 
passiva de informação, como a que é transmitida ao 
público quando este assiste aos comerciais da tele-
visão sem qualquer intenção específica em relação 
à informação fornecida.
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De acordo com Costa (2000), os padrões de comportamento 
informacional se apresentam em modos diferentes. A autora 
entende que estes se apresentam segundo as necessidades e 
individualidades de cada indivíduo para a busca de determinada 
informação. O conceito de necessidade informacional descreve 
uma experiência subjetiva que ocorre apenas na mente de cada 
indivíduo, não sendo, portanto, diretamente acessível ao obser-
vador (WILSON, 1981). A necessidade só pode ser descoberta 
por dedução, através do comportamento, ou por um ato de 
enunciação da pessoa que a detém. É ela quem define o que, 
quando e como se informar.

Figueiredo (1994) diz que o comportamento informacional 
engloba os estudos de necessidade, busca e uso da informação 
bem como os estudos sobre competência informacional. A autora 
ainda destaca que: 

O usuário geralmente busca informação quando 
identifica necessidades de informação, sejam elas 
de natureza profissional, pessoal, social, de lazer ou 
quando tem um problema a resolver e, para tanto faz 
uma interação com um sistema de informação. Para 
ter sucesso nesta busca, o que conta é a sua compe-
tência informacional (FIGUEIREDO, 1994, p.154).

Assim, na escola, esse comportamento informacional deve 
ser desenvolvido, motivado e orientado. Para Abreu (2002, p.25) 
a pesquisa escolar é tida como uma estratégia de aprendizagem 
muito boa e viável, considerando que ela permite a participação 
direta e efetiva do aluno. Para o autor, esse processo aproxima o 
estudante da realidade e o permite trabalhar em grupo, mas com 
um ensino individualizado. 

Porém, existe um consenso entre professores e bibliotecá-
rios, e demais pessoas envolvidas com a pesquisa escolar, que se 
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tem tornado uma atividade de cópia generalizada, sem reflexão 
ou intervenção dos alunos. E fazê-la simplesmente desta forma 
não ocorre o Letramento Informacional, o qual deve ser o foco 
de atividades desse estilo. 

4 METODOLOGIA 

O método utilizado para a referida pesquisa foi o indutivo 
hipotético visto a formulação de hipóteses na tentativa de res-
ponder a dificuldade que o problema evidencia. (GIL, 2010). 

Quanto à finalidade da pesquisa, esta é aplicada, em uma tur-
ma de 5º ano da Escola Municipal Crispim Marques Moreira – na 
região rural de Silvânia - GO, acerca do letramento informacional 
dos alunos da turma em estudo. 

De acordo com os seus objetivos, a pesquisa é considerada 
exploratória, o que para (BRAGA, 2007, p. 25) esta é a que pos-
sui o propósito de se familiarizar com o problema, neste caso, 
conhecer quais as principais possibilidades para o Letramento 
Informacional desses estudantes. 

Quanto à forma de abordagem do problema da pesquisa, esta 
é quantitativa, pois “fornece uma análise mais detalhada sobre as 
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento 
etc.” (LAKATOS; MARCONI, 2009, p. 48). Esta fez uso de recursos 
e técnicas estatísticas e o uso de uma roda de conversas com 
gravação do seu áudio para traduzir em números, opiniões e in-
formações, as quais foram analisadas a partir do estudo proposto.

A pesquisa foi também realizada com abordagem qualitativa, 
o que é para Minayo (2001) uma pesquisa que se “preocupa com 
um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou com as 
relações dos processos e dos fenômenos que não podem ser re-
duzidos à operacionalização de variáveis”.
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Sobre os objetivos da pesquisa, tem-se que esta é descritiva, 
a qual segundo Prodanov e Freitas (2013) é a que descreve as 
características de determinada população ou fenômeno ou o es-
tabelecimento de relações entre variáveis. 

O procedimento técnico metodológico utilizado foi a pesqui-
sa-ação, à qual segundo Vazquez e Tonuz (2006) é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolu-
ção de um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo.

4.1 COLETA DE DADOS

Os instrumentos de coletas de dados utilizados para este 
estudo foram a observação participante, conversa com os alunos 
sobre os procedimentos realizados em sala de aula, e tabela com 
critérios para mensuração do desempenho deles nas atividades 
propostas, etc.

4.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A atividade se deu a partir da realização de uma roda de 
conversa com os alunos da turma do 5º ano da Escola Municipal 
Crispim Marques Moreira, o que foi previamente combinado com 
a professora regente. A roda de conversa evidencia que apesar 
das incertezas que os estudantes encontram nos momentos 
iniciais de busca de informação, muitos deles normalmente não 
procuram ajuda da professora ou da bibliotecária. Geralmente, 
eles confiam mais nos próprios amigos ou no conhecimento que 
acreditam ter sobre o assunto (KOVALIK, 2013). 

Após o combinado com a professora regente, para que os 
alunos ficassem bem à vontade durante a realização da atividade, 
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explicou- se o que seria realizado, e como tudo se daria. Depois, foi 
encaminhado para os pais ou responsáveis pelos alunos o Termo 
de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para que a pesquisa 
pudesse ocorrer. Após o recolhimento dos termos assinados, os 
alunos também assinaram o TCLE, o qual foi preenchido junto com 
os alunos, onde explicou-se para eles do que se tratava, que os 
seus pais ou responsáveis já haviam autorizado, e que por isso eles, 
se quisessem fazer parte da pesquisa deveriam também assinar os 
referidos termos. Todos aceitaram realizar a atividade, a qual foi 
combinada para o dia seguinte. Ninguém faltou à aula no dia.

No dia combinado, a atividade se desenvolveu da seguinte 
forma: foi realizada uma roda de conversa, atividade tida como 
“uma possibilidade metodológica para uma comunicação di-
nâmica e produtiva entre alunos e professores” (HERVOLINO; 
PELICIONI, 2001). Os educandos foram orientados sobre o que 
iria acontecer como seria tudo, e que se tivessem dúvidas ou 
palavras que não conheciam poderiam questionar quando qui-
sessem que seriam esclarecidos.

Cada pergunta era lida duas vezes e na terceira vez eles po-
diam optar pela resposta apresentada de acordo com sua opinião.

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A apresentação dos dados obtidos nas etapas quantitativa e 
qualitativa, assim como a análise dos resultados está diretamente 
relacionada aos objetivos específicos desse estudo. Para melhor 
compreensão, a análise foi feita conforme objetivo correspon-
dente, o qual é conhecer quais as principais possibilidades para 
o Letramento Informacional dos estudantes do 5º ano do ensino 
fundamental da Escola Municipal Crispim Marques Moreira, na 
região rural de Silvânia - GO.
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Com o objetivo de identificar os conhecimentos prévios dos 
estudantes sobre pesquisa, questionou-se “o que é pesquisa 
para você?”. A identificação dos conhecimentos prévios dos 
estudantes, por meio da apuração dos resultados a esse ques-
tionamento apontou o uso adequado de expressões relaciona-
das aos conteúdos e habilidades do Letramento Informacional 
definidos por Gasque (2012). As respostas apontadas são as que 
se evidenciam no gráfico1:

Gráfico 1 – Definição de pesquisa

Fonte: A autora, 2018.

As expressões apontadas demonstram que os estudantes 
têm noções básicas de como ocorre uma pesquisa científica, po-
rém não dominam o processo desta. 

O próximo questionamento (gráfico 2), aborda sobre “quais 
são os passos que percorres desde o momento em que a pes-
quisa é solicitada pelo professor até o momento da entrega do 
trabalho?” Evidenciou-se as seguintes respostas: 
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Gráfico 2 – Como é realizada a busca pela informação

Fonte: A autora, 2018.

Os resultados mostram que os estudantes do ensino básico 
possuem certa competência necessária de LI. Observa-se pelos 
dados que os estudantes possuíam poucos conhecimentos pré-
vios sobre as práticas de pesquisa, apesar de terem noções sobre 
o processo e as principais fases que constituem uma pesquisa. 
A hipótese para explicar o fato diz respeito a pouca valorização 
de práticas pedagógicas centradas em projetos e pesquisas. So-
bre isso, Demo (2002) afirma que aspectos como a prática do 
professor, o ambiente da escola e da sala de aula, os trabalhos 
realizados em grupo, o tempo de aula e a entrega de materiais 
prontos aos estudantes influenciam diretamente a prática ou 
não da pesquisa. O mesmo autor diz que os professores não se 
veem como pesquisadores, em virtude da crença de que pesquisa 
é algo especial e complexo, feito por gente especial, portanto, o 
próprio professor não estaria em condições de fazê-la. Assim, os 
professores não aprendem a pesquisar e, por conseguinte, não 
sabem ensinar como se faz uma pesquisa.

Quando se questionou como eles se sentem quando tem 
uma pesquisa escolar para fazer, o gráfico 3 demonstra o seguin-
te resultado:
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Gráfico 3 –Sentimento ao realizar uma pesquisa escolar

Fonte: A autora, 2018.

A resposta mais evidenciada diz da ansiedade, esse é um 
estado emocional tido como normal pelos estudiosos quando se 
considera uma atividade que exige mais dedicação por ocasião 
de sua realização. A ansiedade é um das características desta fase 
da vida, e poucos escapam dos medos que povoam essas cabeças.

Aspecto também confirmado por Campelo et al. (2000) ao 
afirmarem que nos momentos em que os estudantes precisam 
de ajuda para usar a internet, pais, mães, irmãos e colegas são 
mais solicitados do que professores e bibliotecários. Gasque e 
Tescarolo (2010) afirmam que as pessoas agem, muitas vezes, de 
forma intuitiva quando buscam e usam informação. Williamson et 
al. (2007) também compartilham dessa visão ao afirmarem que a 
confiança dos estudantes em buscar informação, muitas vezes, é 
pouco fundamentada, e daí surge a ansiedade. Para esses autores, 
estudantes que tiveram mais contato com professores e bibliote-
cários foram mais influenciados com informações de qualidade. 
Os dados do questionário mostram que o conteúdo de LI mais 
utilizado se relaciona também à “orientação sobre pesquisa”. 

O gráfico 4 evidencia respostas à seguinte pergunta: “Quan-
do você faz uma pesquisa, coloca a sua opinião no trabalho?” As 
respostas apontadas foram:
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Gráfico 04: Contribuição pessoal durante a realização da pesquisa

Fonte: A autora, 2018.

Observa-se que apesar de terem apontado colocar suas opi-
niões nas pesquisas que realizam, enquanto a conversa acontecia, 
ficou nítido que este procedimento só ocorre na etapa da conclu-
são da pesquisa, e elas não são sobre o conhecimento adquirido, 
mas sim, sobre a realização da atividade solicitada pela professora.

Sobre a pergunta “Você aplica na sua vida alguma coisa 
aprendida nas pesquisas que faz para escola?” As respostas apre-
sentadas no gráfico 5 foram:
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Gráfico 5 - Aplicabilidade das pesquisas escolares no cotidiano

Fonte: A autora, 2018.

Para a pesquisadora, essa aplicação se evidencia por ocasião da 
realização das atividades de sala de aula, quando a professora confe-
re a aprendizagem do conteúdo da pesquisa realizada.

A próxima questão (gráfico 6) da pesquisa pergunta se “em 
geral, como se sente quando termina uma pesquisa escolar?”. 
Para esta questão, as respostas foram bastante divergentes como 
se vê no gráfico 6.

Gráfico 6 – Sentimento ao encerrar uma pesquisa escolar

Fonte: A autora, 2018.

Ressalta-se que a turma tem alunos com comportamentos 
bastante divergentes, alguns mais dedicados, interessados, e ou-
tros nem tanto. A diversidade dos resultados evidencia isso.
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Quando foram questionados se “Você acha importante fazer 
pesquisas escolares?”. As respostas (gráfico 7) reforçam a coloca-
ção acima citada:

Gráfico 7 – Importância das pesquisas escolares

Fonte: A autora, 2018.

Sobre o conteúdo das pesquisas solicitadas (gráfico 8), ques-
tionou-se “quando as pesquisas são solicitadas pelos professores 
elas estão de acordo com o conteúdo em estudo?” Grande maio-
ria dos estudantes afirmaram que as pesquisas acompanham o 
que se vê em sala.

Gráfico 8 – Pesquisas solicitadas pelos docentes estão de acordo com o conteúdo 
em estudo?

Fonte: A autora, 2018.
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O gráfico 9 reflete a seguinte pergunta apresentada: “Quais 
os principais desafios ou dificuldades você encontra para realizar 
uma pesquisa solicitada pelos professores?” O gráfico apresenta 
respostas que evidenciam o que ocorre na prática com grande 
parte dos estudantes quando têm que realizar determinada ati-
vidade de pesquisa.

Gráfico 9 – Desafios e/ou dificuldades para realização de uma pesquisa

Fonte: A autora, 2018.

A sala de aula clássica, com aulas expositivas, não contribui 
para o desenvolvimento de pesquisas, pois impede que o estu-
dante participe de forma ativa. O tempo de aula reduzido também 
é visto como ‘dificultador’ para a implementação de pesquisas 
no contexto escolar. As aulas precisam ser ampliadas para que 
as tarefas sejam realizadas com mais participação dos estudantes 
e maior profundidade. Por fim, entregar todo o material da aula 
pronto para os estudantes, não contribui para o desenvolvimento 
da pesquisa em sala. 

É necessário que parte da procura por material seja uma 
iniciativa do aprendiz, garantindo a prática da investigação 
(DEMO, 2002). Outra dificuldade a ser considerada, de acordo 
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com Demo (2002), é o trabalho em equipe (ou em grupos), que 
muitas vezes, configura-se em perda de tempo ou em explora-
ção de algum colega de sala.

Perguntou-se “Você acha que a biblioteca da escola auxilia na 
realização das pesquisas escolares e realização dos trabalhos em 
geral?” Tem-se o seguinte resultado (gráfico 10):

Gráfico 10 – Importância da biblioteca nas pesquisas escolares

Fonte: A autora, 2018.

E outro fator que impede os trabalhos em grupo nessa escola, 
é que como ela é de uma região rural, os alunos não têm como se 
encontrarem no contra turno para uma pesquisa, assim, ela só pode 
ser solicitada individualmente porque em sala isso não é possível. 
O desafio é transformar o trabalho em equipe em algo realmente 
produtivo, que aprimore a participação conjunta sem esquecer-se 
da evolução individual de cada aluno, mas em sala de aula. 

6 CONCLUSÕES 

O estudo apresenta resultados que indicam que a realização 
do LI (Letramento Informacional) pelos alunos do 5º ano da esco-
la Municipal Crispim Marques Moreira, na região rural de Silvânia 
– GO não é satisfatória. Demonstra também que os estudantes 
sujeitos da pesquisa, ainda não possuem as competências de 
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LI, as quais deveriam dominar nesta fase do ensino que estão. A 
influência da formação de LI na aprendizagem dos estudantes é 
pequena, considerando que ela não ocorre na prática. 

O estudo realizou-se com a colaboração, mas sem a partici-
pação efetiva da professora regente da turma onde os relatos dos 
estudantes apontam que eles conseguem superar algumas difi-
culdades encontradas por ocasião da realização de uma pesquisa, 
especialmente o que fazem com segurança e autonomia em lidar 
com esse processo, da forma que entendem como sendo a ideal, 
mas que na prática, não o é. 

A pesquisa permite repensar vários momentos das aulas. O tra-
balho e a ação em sala de aula devem ser redirecionados, para que 
se favoreça a aprendizagem efetiva dos estudantes. Sair do modelo 
de aula tradicional, onde o professor ensina e o aluno aprende, 
contribui para uma postura diferente por parte dos aprendizes, e 
demonstra ser uma ótima estratégia de aprendizagem. 

O fato de o processo de o LI não ter sido evidenciado na prá-
tica dessa pesquisa requer aos profissionais da escola repensar 
as práticas tradicionais. É necessário reconhecer a forte relação 
entre o sucesso dos programas de LI e fatores como cultura insti-
tucional, concepção de ensino/aprendizagem e organização curri-
cular, como apontado por Gasque e Tescarolo (2010). Tais práticas 
não devem, entretanto, ser implementadas como treinamentos 
ou atividades pontuais, ao contrário, para que sejam eficazes e 
eficientes devem ser realizadas em um período de tempo mais 
amplo, idealmente, iniciando-se na educação infantil e ocorrendo 
ao longo do ensino fundamental e médio. 

É muito importante que o LI seja ensinado e reforçado gra-
dualmente, e que esta prática seja integrada ao currículo escolar 
para favorecer a mudança da atual cultura de aprendizagem. O 
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uso da pesquisa em sala de aula, com mais frequência, pode ga-
rantir ao professor maior segurança e estímulo para implementar 
essas novas propostas de ensino-aprendizagem. Por sua vez, os 
estudantes precisam reconhecer que são responsáveis pela pró-
pria aprendizagem, ou seja, devem observar e monitorar a pró-
pria aprendizagem, mudando a condição de sujeito passivo para 
ativo e autônomo. Isto, certamente assegurará a continuidade da 
aprendizagem dos estudantes na aplicação das habilidades de LI e 
contribuirá para que o conceito de aprendizagem ao longo da vida, 
o aprender a aprender, seja efetivamente incorporado por eles. 

Por fim, espera-se que a realização desse estudo contribua 
como instrumento importante na elaboração de estratégias para 
se implementar o LI na educação básica. Recomenda-se ainda 
que mais pesquisas centradas na implementação do Letramento 
Informacional no ensino fundamental sejam realizadas para que 
se ofereçam mais possibilidades para sua realização, consideran-
do que a aprendizagem mais prazerosa é muito mais efetiva.
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