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Uma escola sem biblioteca é um instrumento 
imperfeito. A biblioteca sem a educação, ou 
seja, sem a tentativa de estimular, coordenar e 
organizar a leitura e a pesquisa será, por seu 
lado, um instrumento vago e incerto 
(LOURENÇO FILHO, 1944). 



 
 

RESUMO 

 

Este estudo trata de investigar as ações da biblioteca escolar no Instituto Federal da 
Bahia (IFBA) compreendendo o estímulo à pesquisa e o desenvolvimento da 
competência em informação. A pesquisa iniciou-se com uma questão central, a 
pesquisa escolar é uma atividade que deve ser orientada tanto por professores 
quanto por bibliotecários, que devem introduzir práticas de competência em 
informação no cotidiano das bibliotecas escolares formando no aluno as habilidades 
de localização da informação em vários suportes informacionais combinando essas 
informações em um texto coerente. Essa questão constituiu os seguintes objetivos 
específicos: 1) analisar as ações do bibliotecário e do professor no desenvolvimento 
de competências em informação para apoiar a pesquisa escolar nas bibliotecas do 
Instituto Federal da Bahia (IFBA); 2) descrever a competência informacional dos 
atores envolvidos no processo da pesquisa escolar, (professores, bibliotecários e 
alunos); 3) identificar e analisar as atividades desenvolvidas nessas bibliotecas 
escolares que promovam a competência em informação na pesquisa escolar. 
Utilizou-se a metodologia de estudo de caso, que é uma tentativa de abranger as 
características mais importantes do tema que estamos pesquisando. Os dados 
foram obtidos por meio da observação direta nas bibliotecas e questionários 
semiestruturados. Fizeram parte da amostra sete bibliotecários, 13 professores e 98 
alunos do 4º ano do ensino médio dos cursos de Eletrotécnica, Eletromecânica e 
Técnico em Informática. A localização geográfica do IFBA é em todo território baiano 
e para este estudo foram selecionados os campi de Salvador, Simões Filho, 
Camaçari e Santo Amaro. A pesquisa traz como resultados a evidencia de que 
bibliotecários e professores trabalhando em conjunto podem oferecer oportunidades 
de aprendizagem para a competência em informação no processo da pesquisa 
escolar nas bibliotecas do Instituto e a falta dessa cooperação torna a biblioteca um 
lugar passivo dentro do contexto escolar.  
 
 
Palavras-chave: Competência em informação. Biblioteca escolar. Pesquisa  escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study investigates the actions developed by scholar library of Instituto Federal 
da Bahia (IFBA) to stimulate research and the development of information literacy of 
students. The central issue of this research is that school research is an activity that 
must be oriented by teacher as well as by librarians, who must introduce practices of 
information literacy in daily of school libraries, potentiating students in skills and 
abilities to locate information in different formats, including the coherent reading of 
information. This issue constituted the following specifics objectives: 1) to analyses 
the actions of both librarian and teacher in the process of development information 
literacy to support school research in the libraries of Instituto Federal da Bahia 
(IFBA); 2. To describe the information literacy of actors involved in the process of 
school research (teachers, libraries and students); to identify and analyses the 
activities developed by these libraries that contribute to promote information literacy 
to school research. For this work was used case study as method, which is an 
attempt to include the most important characteristics of the subject of research. The 
process of data collecting was performed through direct observation in libraries of the 
scope of this work. It were also applied questionnaires for 7 librarians and 13 for 
teachers and 98 directed to students of the fourth year of Middle School of the 
courses of electronic, electromechanical and computer technician. The geographic 
location of IFBA is in the whole territory of Bahia state and for the scope of this study 
were selected the campus of Salvador, SimõesFilho, Camaçariand Santo Amaro. 
The research brought as evidence that the collaboration of both librarians and 
teachers can offer the opportunity of learning for information literacy in the process of 
scholar research in IFBA libraries. So, the lack of this cooperation leaves the library 
as passive space within the context of the school. 

 
Key words: Information literacy. School Library.Scholar Research.Librarian. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A abordagem de Ciência da Informação (CI) traz em seu bojo a ideia de 

construtivismo, que se fundamenta na noção de que o próprio aluno constrói seu 

conhecimento com base em experiências anteriores e, em geral, utilizando variadas 

fontes de informação.  

Esta pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades de 

pesquisa que desenvolvam a competência em informação nos alunos de ensino 

médio do Instituto Federal da Bahia (IFBA), pela ação de orientação e mediação à 

pesquisa escolar pelos bibliotecários e professores da instituição. Ao analisar a 

competência em informação no processo da pesquisa escolar e o papel de 

mediação do bibliotecário nesse percurso, promovendo uma conscientização dos 

atores envolvidos nesse processo para a aquisição dessa competência é que, este 

estudo se propõe e poderá servir de base para novas investigações sobre o tema e 

o fortalecimento do mesmo no campo da Ciência da Informação. 

Com o advento da Revolução Industrial, a humanidade passa a vivenciar uma 

sociedade baseada no uso das máquinas, substituindo a sociedade agrícola que era 

baseada na manufatura. A mudança de uma sociedade do tipo rural para o tipo 

urbano de uma economia agrária para uma economia industrial representa 

transformações fundamentais nas estruturas sociais. A sociedade pós-industrial 

abarca, sobretudo, as mudanças na estrutura social, a crescente burocratização da 

ciência, além de uma maior especialização do trabalho intelectual e a valorização da 

técnica e do conhecimento.  

Desse conceito, nasceu a Sociedade da Informação com a revolução das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) que segundo Castells (1999, p. 69) 

“[...] o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 

conhecimento e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessas 

informações para a geração de novos conhecimentos”. Portanto, a Sociedade da 

Informação organiza-se em torno do conhecimento, e baseando-se nesse 

pressuposto, a qualificação do indivíduo passa a ser necessária neste contexto. 

Assim, o conhecimento teórico afirma-se progressivamente como um recurso 

estratégico e como o princípio fundamental de uma sociedade (BELL, 1973). 

Para a sociedade atingir esse princípio de organização baseada no 
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conhecimento, faz-se necessário que os indivíduos possuam habilidades, 

conhecimentos e atitudes para lidar com o ciclo informacional. As habilidades de 

saber reconhecer a necessidade de informação, de saber localizar, usar e 

transformar a informação em um novo conhecimento vem dos estudos baseados na 

competência em informação que na Sociedade da Informação corresponde às 

habilidades educacionais exigidas no Século XXI.  

Desde a década de 1980, inúmeros esquemas mostraram que bibliotecários 

já estavam envolvidos e comprometidos com a atividade da pesquisa escolar, 

demonstrando positiva influência desse profissional na habilidade de aprendizagem 

de pesquisa. O maior envolvimento do bibliotecário na pesquisa escolar ocorre 

quando este orienta os alunos na utilização de fontes de informação, ensinando-lhes 

a utilizar índices de enciclopédias e almanaques, orientando também na elaboração 

do trabalho escrito à apresentação e à normalização (CAMPELO, 2009).  

Muitos outros autores que investigam o tema em profundidade, como Coelho 

(2008), são unânimes em afirmar que o movimento da competência em informação é 

uma evolução de ações precursoras de bibliotecas, como educação de usuários e 

treinamento de usuários. A competência em informação é o resultado da 

aprendizagem do aluno, por meio de experiências formadas por bibliotecários e 

professores. Os bibliotecários devem introduzir práticas de competência em 

informação e facilitar essas atividades, mas trata-se de uma questão de 

aprendizagem individual do aluno.   

Para pesquisar, os alunos precisam ter compreensão clara de como agir, 

além das habilidades de localizar informações sobre um tópico, necessitam ter 

conhecimento de combinar informações de várias fontes em um texto coerente. A 

competência em informação concentra-se em dar aos alunos as ferramentas 

necessárias que lhe proporcionarão aprendizagem para atuarem com autonomia. 

Centraliza-se, portanto, na capacidade do indivíduo para fazer pesquisa 

independente, conduzida e direcionada pelos seus próprios entendimentos, para 

aprender e, por conseguinte, contribuir de forma positiva com a sociedade 

(COELHO, 2008). A autora também cita Silva et al (2005) que defendem a educação 

para a competência em informação necessária para acabar com a exclusão digital e 

acrescentam que os indivíduos mais bem informados atuam positivamente na 

Sociedade da Informação.  

Retomando o conceito de competência em informação empregado para 
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designar processos de construção de conhecimento a partir da necessidade, busca, 

utilização e criação de informações para tomada de decisões é que procuramos 

investigar as ações das bibliotecas escolares do Instituto Federal da Bahia (IFBA). 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

 

Investigar o papel da biblioteca escolar no Instituto Federal da Bahia, 

compreendendo o estímulo à pesquisa e o desenvolvimento da competência em 

informação.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar as ações do bibliotecário e do professor no desenvolvimento de 

competências em informação para apoiar a pesquisa escolar nas bibliotecas 

do Instituto Federal da Bahia (IFBA) com campi situados em Salvador, na 

Região Metropolitana de Salvador (RMS), no Recôncavo Baiano e na Região 

Metropolitana de Feira de Santana; 

b) Descrever a competência informacional dos atores envolvidos no processo da 

pesquisa escolar (professores, bibliotecários e alunos); 

c) Identificar e analisar as atividades desenvolvidas nessas bibliotecas escolares 

que promovam a competência em informação na pesquisa escolar. 

 

A pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, pois investiga as ações 

desenvolvidas nas bibliotecas escolares do IFBA que assegurem a competência em 

informação nos usuários e enquadra-se no nível descritivo, com abordagem 

qualitativa e quantitativa (quali-quanti). A coleta de dados foi baseada em 

questionários aplicados a docentes, discentes e bibliotecários, visando conhecer as 

ações e descrever as competências em informação dos atores envolvidos nesse 

processo além da observação direta nos espaços das bibliotecas selecionadas para 

esse estudo.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O tema dessa pesquisa insere-se no campo da Ciência da Informação (CI), 
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pois a competência em informação é um conceito muito utilizado para definir como 

uma pessoa pode se beneficiar cognitivamente, a partir de um conjunto de 

habilidades, atitudes e conhecimentos. O reconhecimento da necessidade de 

informação e a capacidade de usar a informação utilizando-a para a tomada de 

decisões na vida social, no trabalho e na pesquisa são o que os indivíduos buscam 

para um aprendizado contínuo.  

Justifica-se o tema, porque as pesquisas sobre essa temática enfatizam a 

necessidade que o individuo tem de uma informação e o uso que o mesmo faz da 

informação para o aprendizado. Desse modo, a biblioteca da escola precisa inserir-

se no contexto escolar assumindo uma de suas funções que auxilia o processo de 

ensino-aprendizagem. Sendo necessária para isso, a integração entre docentes e 

bibliotecários, oferecendo aos alunos melhores serviços.  

O diálogo constante transforma a biblioteca escolar e faz com que a busca 

pela informação realizada pelos alunos no processo da pesquisa possa ajudar-lhes a 

desenvolver a competência em informação.   

Diante dessa constatação, a presente pesquisa teve como campo de estudo 

empírico as bibliotecas do IFBA. Como a Instituição é multicampi, presente em vinte 

e uma cidades de todas as regiões da Bahia restringiu a apresentação dos 

resultados da pesquisa dos questionários aplicados a quatro bibliotecas que estão 

localizadas em Salvador, Região Metropolitana de Salvador e Recôncavo.  

A opção por esses espaços de pesquisa ocorreu pela razão de que a 

pesquisadora, enquanto bibliotecária do Instituto, atuou em uma biblioteca de 

campus localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), sendo esse um dos 

motivos profissional, pessoal e acadêmico para tal pesquisa quando se percebeu a 

necessidade de trabalho em conjunto com os professores para atuarem no 

desenvolvimento da competência em informação aos alunos da modalidade de 

ensino médio integrado ao curso técnico profissionalizante.   

A pesquisa serviu para embasar um planejamento que seja voltado para 

treinamentos de usuários em competência da informação nas bibliotecas do IFBA. 

Com os resultados dessa pesquisa, busca-se a percepção de bibliotecários e 

professores uma parceria para a mediação de alunos no processo da pesquisa 

escolar e a conscientização desses profissionais que devem proporcionar aquisição 

de conhecimento nos alunos de nível médio. Além de uma colaboração para as 

políticas públicas de informação e de educação, e também das políticas voltadas 
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para as questões que envolvam a biblioteca escolar no contexto pedagógico da 

instituição. 

 

1.4 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Seis capítulos integram esta dissertação, nos quais discorremos sobre 

competência em informação, o ambiente da biblioteca escolar e a função mediadora 

do bibliotecário e do professor no desenvolvimento da competência em informação 

em alunos de ensino médio. Quanto a sua estrutura, a pesquisa foi delineada da 

seguinte forma:  

O primeiro capítulo é constituído pela introdução, onde apresentamos um 

panorama da pesquisa, os objetivos e os métodos utilizados, o problema investigado 

e as justificativas para essa investigação. 

No segundo capítulo apresentamos uma visão geral sobre o tema abordado, 

trazendo um contexto histórico sobre o termo informação aos dias atuais e o 

processo de transformação da informação em conhecimento, que ocorre através de 

mudanças no comportamento de busca e uso da informação. 

 Abordando também a educação desejada para o Século XXI e o papel da 

biblioteca nesse cenário como um setor estratégico para o desenvolvimento da 

competência em informação. 

No terceiro capítulo discorremos sobre a competência em informação, o 

ambiente da biblioteca escolar e a mediação da informação exercida pelo 

bibliotecário e pelo professor além de uma abordagem específica sobre a pesquisa 

escolar, que é importante instrumento para o desenvolvimento da competência em 

informação nos alunos de ensino médio. 

No quarto capítulo caracteriza-se a pesquisa e suas limitações, justificando a 

metodologia adotada, descrevemos o universo estudado, definindo os instrumentos 

e procedimentos adotados para a coleta de dados. 

No quinto capítulo é apresentado à análise dos dados colhidos através dos 

questionários e da observação. Resultados da pesquisa.  

No sexto capítulo apresentamos nossas considerações finais resaltando 

algumas sugestões e os anseios sobre a biblioteca escolar ideal no Instituto Federal 

da Bahia.  
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2 APRENDIZADO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

 

Nesta seção pretende-se contextualizar a pesquisa ao campo da CI, 

explorando os conceitos de informação como uma fonte necessária de aprendizado 

ao longo da vida e a sua apropriação que se transforma em conhecimento. A 

sociedade da informação aparece nesta pesquisa como o cenário da competência 

em informação onde as TIC e a internet propicia formas de acesso à informação. Por 

fim, no âmbito da educação e da biblioteca escolar no desenvolvimento de 

habilidades informacionais e o papel do mediador – professor e bibliotecário, que 

prepara o aluno na vivência da sociedade da informação.  

 

2.1 INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO: NECESSÁRIO PARA APRENDER A 
APRENDER 

 

A Sociedade da informação, baseada em uma multiplicidade de fontes de 

informação, exige do individuo uma formação continuada para que o mesmo possa 

reconhecer as suas necessidades de informação e ao mesmo tempo saber onde 

localizar e acessar essa informação. Barreto (2007) apresenta o ideal de acessar a 

informação como sendo o compartilhamento oferecido pela sociedade do 

conhecimento, assim, a sociedade da informação passa a ser uma utopia de 

realizações tecnológicas e a do conhecimento uma esperança de realização do 

saber, pois para o autor, a sociedade do conhecimento contribui com a formação do 

individuo, compreendendo as dimensões éticas, políticas e culturais. 

Capurro (2008) desconsidera essas mudanças cronológicas que distinguem 

os períodos da sociedade pelas ciências sociais de época agrária, industrial e da 

informação. O autor considera que em todas essas divisões históricas os processos 

informativos sempre estiveram presentes, dessa forma, o que diferencia a atual 

sociedade das anteriores são os processos midiáticos da informação digital que 

transmitem a informação de forma ampla.   

Para compreendermos esse momento de mudanças na sociedade 

precisamos também conhecer a etimologia do termo informação, que teve origem no 

latim informare, que significa dar forma, colocar em forma, criar, mas também 

representar, construir uma nova ideia ou noção, assim como o de comunicar o 

conhecimento a uma pessoa (MACHADO, 2007).  
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A concepção do conceito de informação remonta à Antiguidade onde a 

informação tinha um caráter objetivo, ontológico, e subjetivo, epistemológico. Na 

Idade Média a informação passa a ser privilégio dos poucos eruditos, vigiada pelos 

muros dos mosteiros, o que corrobora com Barreto (2007, p.14) quando cita que “a 

informação sempre esteve cativa em universos simbólicos divinos por longos anos.” 

No período do Iluminismo surgiu o pensamento que defendia a valorização do 

homem e da razão, pregando uma sociedade de transição com as classes e tendo 

mais oportunidades iguais de conhecimento para todos os cidadãos.  

O aparecimento da enciclopédia de D‟Alembert e Diderot, configuram bem 

esse pensamento como uma das primeiras redes de saber acumulado, facilitando o 

acesso ao conhecimento humano. Na sequência, Paul Otlet e La Fontaine sonharam 

em facilitar o acesso à informação para um número maior de pessoas, criando uma 

biblioteca internacional e associações para montar uma rede de conhecimento 

mundial. Esse período nos permite perceber o que seria o início do acesso livre, 

permitindo ainda, verificar que o ideal do acesso ao conhecimento livre e para todos 

não surgiu com o advento da internet (BARRETO, 2007).  

A passagem da concepção de informação do período da Antiguidade ao 

período da Modernidade, do sentido objetivo ao sentido subjetivo da informação, 

pode ser percebida na filosofia de René Descartes quando o mesmo chama ideias 

de „formas de pensamento‟ e na percepção e comunicação do conhecimento 

(CAPURRO, 2008). 

Já em termos epistemológicos, o mesmo autor considera que a “Informação 

tem a ver com a atividade humana de percepção e conhecimento do mundo, [...]. O 

modelo dessa concepção epistemológica moderna da informação é o ato humano de 

comunicar um acontecimento a alguém” (CAPURRO, 2008, p.9). A percepção de 

informação do autor está associada à ideia de saber alguma notícia, tomar 

conhecimento de algum fato ou até mesmo de receber uma mensagem. 

Em meados do Século passado, a concepção de subjetividade da informação 

juntou-se com as teorias científicas e trouxeram um avanço para a sociedade, 

principalmente no campo tecnológico, basilar para o progresso econômico, ancorado 

no binômio, Ciência e Tecnologia (C&T) (PINHEIRO; LOUREIRO, 1995). Nesse 

período houve um grande desenvolvimento no uso da informação geral, científica e 

tecnológica e a necessidade de desenvolvimento de terminais que armazenassem e 

posteriormente buscassem essas informações, tornando, assim, necessário o 
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surgimento da ciência que tivesse como objeto de estudo a informação (LE 

COADIC, 2004).  

A informação agora é tratada sob o prisma da teoria matemática de Shannon 

e Weaver de 1949, quando apresentaram os cenários que prenunciava o advento da 

Ciência da Informação envolvendo uma concepção quantificada da informação, 

substituindo a linguagem ordinária pelas equações matemáticas, sem nenhuma 

referência a seus possíveis significados (MACHADO, 2007).  

Carvalho Silva e Freire (2012) asseguram que Shannon e Weaver procuraram 

analisar o processo de comunicação e para tanto, apresentaram um enunciado 

científico que tem como enfoque central a informação. Shannon e Weaver 

ponderaram o desenrolar da informação e de suas fontes de transmissões. 

Segundo Capurro (2008), Shannon abre suas perspectivas para o uso 

objetivo e formal desse conceito deixando explicitamente de lado os aspectos 

semânticos e pragmáticos que são características dos sistemas psíquicos e sociais. 

A informação é tida como uma mensagem que é transmitida por um emissor e 

recebida por um receptor, por meio de um sistema informatizado, pois pode ser 

medida e quantificada. Com Shannon resgata-se o uso objetivo da informação e 

surge o campo de estudo dos fenômenos da comunicação e das propriedades dos 

sistemas de comunicação, a Ciência da Informação (CI) (PINHEIRO; LOUREIRO, 

1995).  

Para Araújo (2009) a Teoria Matemática da Informação enunciou, pela 

primeira vez, um conceito científico de informação, pois os autores Shannon e 

Weaver se preocuparam com a eficácia do processo de comunicação e elegeram o 

conceito central da teoria como a noção de informação. “A informação é definida 

como uma medida da incerteza – não como aquilo que é informado, mas como 

aquilo que se poderia informar.” (ARAÙJO, 2009, p. 194). Portanto, a informação 

situa-se no domínio das probabilidades. 

Shannon e Weaver priorizam o processo de comunicação a partir do seu 

contexto físico e com a eficácia da transmissão. Isso implica dizer que os autores 

priorizam a noção de linearidade e objetividade no processo comunicacional em 

detrimento da subjetividade (CARVALHO SILVA; FREIRE, 2012). E para esclarecer 

melhor esse processo de comunicação foi desenvolvido por Shannon e Weaver 

(1949) um esquema, demonstrando como o meio comunicacional é concebido e a 

importância central da informação. 
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Este campo de estudo muito tem a contribuir sobre o conceito do termo 

informação, sintonizando o mundo com o presente e a perspectiva do futuro, não 

esquecendo as memórias do passado. Assim, o conhecimento do indivíduo se 

localiza no presente contínuo que é o espaço de apropriação da informação.  

A informação não é um termo matemático, mas também filosófico, a 

informação não pode ser compreendida como entidade objetiva, pois julga-se que o 

conteúdo registrado não é diretamente utilizável, uma vez que exige esforço e 

capacidade para selecionar, interpretar e adequar os dados às necessidades e 

propósitos (ZEMAN, 1970 apud MACHADO, 2007, p.19). 

O fim da dicotomia do conceito da informação surge com os estudos 

cognitivos da CI a partir da década de 1970. A informação é definida tendo como 

base os aspectos subjetivos da modernidade e objetivos da Antiguidade.  

Nesse sentido, Pinheiro e Loureiro (1995) citando Belkin (1978), asseveram 

que informação é tudo o que for capaz de transformar as estruturas mentais. 

Shannon complementa assegurando que a informação é uma redução de incertezas 

oferecidas quando se obtém respostas a uma pergunta. Sendo assim, a pesquisa 

em CI investiga as propriedades e comportamentos da informação, a sua utilização 

e a transmissão da informação, bem como o processamento, armazenagem e a 

recuperação da informação e sua apropriação.  

Com isso, a informação seria a matéria-prima que deriva o conhecimento, 

assim como dados são a matéria-prima a partir da qual se estruturam ou se baseiam 

as informações.   

Pinheiro e Loureiro (1995) consideraram que o teórico Saracevic foi quem 

melhor elaborou o conceito de informação na CI quando ele associou informação à 

relevância, mecanismos da comunicação seletiva e a orientação aos usuários de 

sistemas de recuperação da informação.  

Para Le Coadic (2004, p.4) informação é um significado transmitido a um ser 

consciente por meio de uma mensagem inscrita em um suporte espacial-temporal, 

impresso, sinal elétrico, onda sonora, e conceitua dizendo que “informação é um 

conhecimento inscrito (gravado) sob a forma escrita (impressa ou numérica), oral ou 

audiovisual.” 

Nesse contexto, a informação é considerada como um bem simbólico ao qual 

é necessária a cognição, essencial para transformar informação em conhecimento, 

um bem subjetivo a cada indivíduo, conforme asseguram Kobashi e Tálamo (2003, 
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p.9) quando afirmam que “a carência de informação provoca a ausência de 

conhecimento.” 

Não basta apenas produzir informação e fazer com que ela chegue aos 

usuários, é preciso formar esse individuo na busca da informação, para que ele 

tenha a atitude de chegar sozinho às fontes de informações, além de possuir a 

habilidade de transformar essa informação em conhecimento.   

Barreto (2002) apresentou um modelo similar a Teoria Matemática da 

Informação, que os fluxos informacionais voltados apenas para o processo de 

comunicar a informação, para uma condição de apropriação da informação pelo 

sujeito por meio de um processo de transferência que ocorre entre a ação 

mediadora da informação e o conhecimento gerado por ela.  

Kobashi e Tálamo (2003, p. 13) consideram que “a transferência de 

informação requer, portanto, a elaboração de mensagens que propicie 

interpretações produtivas” e, segundo Barreto (2002, p. 70), “a transferência tem 

uma conotação de passagem, deslocamento; [...]; pode ser vista como 

transformação que ocorre mediante uma reação de mudança de uma estrutura em 

outra”.  

Assim, Barreto (2002, p. 56) considera que a informação passa a ser 

qualificada como um instrumento modificador da consciência humana, quando 

apropriada adequadamente produz conhecimento no saber do individuo e traz 

benefícios para o desenvolvimento social. E para isso é essencial que entre a 

criação da informação e a sua assimilação pelo receptor, exista a condição da 

informação caracterizada como o elemento organizador, onde a informação possa 

ser armazenada e recuperada no momento oportuno.  

Dessa forma, o conhecimento, destino da informação, é organizado em 

estruturas mentais por meio das quais um sujeito assimila a informação (BARRETO, 

2002). A assimilação é encarada como o agente mediador da informação que 

provocará alterações no estado cognitivo do individuo, transformando-a em 

conhecimento. Conhecer é um ato de interpretação individual, uma apropriação do 

objeto informação pelas estruturas mentais de cada sujeito realizadas pelas suas 

competências cognitivas.  

Entretanto, a própria oposição entre as duas abordagens (Objetiva e subjetiva 

da informação) também pode ser vista como uma espécie de passagem, já que 

parte da noção de incerteza que pode ser sanada pela informação por acrescentar a 
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produção de sentido, a partir da visão de mundo do indivíduo. 

O movimento cognitivista entra na CI, propondo uma mudança radical nas 

pesquisas do campo e no conceito de informação, agora remetido à produção 

singular de sentido, a partir da estrutura cognitiva de cada indivíduo, ao que se 

encontra fora dele. 

Ingwersen (1996, p.6) aponta que qualquer transformação do estado do 

sistema de categorias e conceitos – presente estado de conhecimento do indivíduo – 

deve estar associada ao seu presente modelo de mundo. Uma vez que uma 

mensagem seja recebida, percebida e reconhecida, ela pode transformar o presente 

estado em um novo estado de conhecimento, significando reconfiguração, 

reconstrução, ou uma compreensão parcial das estruturas de conhecimento do 

receptor. Para o mesmo autor, o conceito de informação é menos relevante do que a 

sua compreensão e de como as diferentes abordagens cognitivas podem usá-la na 

CI. 

Em sua teoria Ingwersen (1996, p.7) sugere que o estado atual de 

conhecimento do receptor em uma situação específica, problemática, em que ele 

reconheça sua falta de conhecimento, e que se ele não for capaz de resolver a 

situação o seu estado mental pode levá-lo a um estado de incerteza, que poderá ser 

reduzida pela informação. Assim, cria uma aproximação entre a proposta do ponto 

de vista cognitivo com o então, consolidado entendimento de informação alicerçado 

na Teoria Matemática de Shannon (INGWERSEN, 1996). 

Esta visão enfatiza o papel do real estado de conhecimento dos envolvidos no 

processamento da informação (seja humano ou máquina), mediando à mensagem. 

A informação não é uma coisa, ou algo que exista à priori, mas uma produção de 

sentido, individual, cuja percepção é controlada pelas estruturas de conhecimento 

real de um usuário/receptor num determinado universo de problema. Ocorrendo a 

produção de sentido, a informação pode interferir no estado de incerteza do 

individuo, transformando o estado de conhecimento daquele usuário. Se não há 

percepção, ou produção de sentido, então não há informação, apenas dados 

permanecendo como potencial de informação para outros (FERNANDES, 2011). 

2.2 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A sociedade sempre vivenciou mudanças no comportamento dos indivíduos 
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em diversos momentos da história da Humanidade e a economia sempre ditou o 

ritmo de aceleração dessas vivenciais sociais. Dentre estas mudanças que 

ocorreram na vida do homem, três momentos são considerados os principais pelos 

teóricos da sociologia por se tratar de mudança no paradigma social, a Revolução 

Agrícola, a Revolução Industrial e o pós-industrialismo ou Sociedade da Informação. 

Durante longos anos, vivemos a relação social formada por pequenos grupos, 

onde os mesmos pescavam, caçavam e pastoreavam para a sua sobrevivência. 

Após esse período o homem percebeu que precisava viver em grupos maiores e os 

pequenos grupos foram transformados em aldeias, posteriormente em colônias e 

terras agrícolas, que vieram logo depois a se tornar na primeira revolução da 

Humanidade, a Revolução Agrícola, talvez o maior período de tempo de uma 

mudança social, classificada como a Primeira Onda (TOFFLER, 1997).  

A Revolução Agrícola durou muitos séculos de trabalho agrícola o homem 

sentiu a necessidade de produzir não apenas para seu próprio consumo e de sua 

família, mas produzir excedentes, aumentando o seu capital e para isto, precisava 

mecanizar os instrumentos que facilitassem a produção em massa. Assim iniciamos 

por volta do Século XVI, a Revolução Industrial, primeiramente na Europa com as 

indústrias de siderurgia, fábricas de automóveis, fábricas de têxtil, ferro e outros. 

Considera-se este momento como a Segunda Onda (TOFFLER, 1997) e ainda 

completa, afirmando que diferentemente da Revolução Agrícola que se esgotou por 

completo a industrialização ainda não esgotou suas forças principalmente nos 

países subdesenvolvidos, convivendo perfeitamente com as tecnologias de 

automação e informação.   

Em relação a este convívio, podemos afirmar que os países do Norte 

desenvolveram as tecnologias e possuem mão-de-obra especializada para o 

trabalho no novo modelo de sociedade baseada nas TIC, enquanto os países do 

Sul, não desenvolvidos, e com profissionais não qualificados para o novo modelo de 

sociedade, recebem as grandes indústrias para desenvolverem os trabalhos com 

mão-de-obra mais barata e com menos taxas de impostos, assim, percebemos que 

de fato para a sociedade baseada na informação e comunicação se tornar universal 

será preciso acabar com a exclusão social e educacional (LYON, 1992). 

Não foi com o fim desta Segunda Onda como sugerida (TOFFLER, 1997), 

mas, por volta da década de 1950/60 com o inicio de uma nova era para a 

sociedade com tecnologias mais poderosas, cidades maiores abarcando diversas 
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regiões metropolitanas, necessidade de transportes mais rápidos, a necessidade de 

educação em massa fez com que surgisse uma nova nomenclatura para a atual 

sociedade, definida por Bell (1973) como Pós-industrialismo, Toffler (1997) como 

Terceira Onda e Castells (1999) de Sociedade em rede ou informacional e outros 

falam ainda em: Idade Espacial; Idade da informação; Era Eletrônica; Aldeia global. 

Conforme também descritos por Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (IBICT) e na organização do livro sobre a Sociedade da Informação no 

Brasil de 1998:  

 

O fim do Século está trazendo à tona uma nova reorganização dos modos 
de produção e negócios e, consequentemente, da economia, da sociedade 
e da política. Esta mudança profunda toma por base as ideias, a 
informação, o conhecimento, a busca da eficiência e o inevitável risco que 
todas as instituições têm de enfrentar para garantir seu espaço e nele 
avançar. A globalização inexorável que estamos sofrendo tem como 
principal componente tecnológico e industrial a computação, a informação e 
a comunicação [...] (BRASIL, 1998, p. 27). 

 
 

 A nova ordem de mudança nas condições de trabalho, nas indústrias, na 

educação e em nossas casas são resultados da alteração que as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) proporcionaram em nossas vidas. A este impacto 

das TIC denominamos de Sociedade da Informação, que se refere a uma 

transformação social total no uso das TIC, principalmente pelo uso constante da 

Internet e da telefonia móvel de comunicação que levou as sociedades ao 

desenvolvimento do progresso tecnológico. 

Werthein (2000, p. 72) considera que neste modelo de sociedade, o foco está 

nas tecnologias, alimentando uma visão que o autor considera ingênua de um 

determinismo tecnológico esquecendo assim dos fatores sociais e políticos tais 

como: fatores sociais pré-existentes, criatividade, empreendedorismo e pesquisa 

científica que afetam o avanço das tecnologias e suas aplicações.   

Lyon (1992) defende um ponto de vista alternativo tanto para o lado social da 

Sociedade da Informação quanto o lado tecnológico, pois para ele ambos não se 

separam “as tecnologias são produtos sociais, da mesma forma que a modelagem 

da sociedade é em si mesma, um produto tecnológico”. 

A estrutura ocupacional da sociedade também foi transformada pelas 

tecnologias de comunicação e informação, embora críticos como Lyon (1992) não 

considerem esse determinismo tecnológico. Os empregos continuaram, mas a mão-
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de-obra precisava ser especializada. Os trabalhadores que não acompanhassem as 

mudanças sociais que exigiam conhecimentos e o uso das TIC permaneceram com 

pouca instrução e acabaram se tornando servidores terceirizados nas grandes 

empresas. As empresas passaram a trabalhar apenas com a produção de 

conhecimento. Nesse contexto, para se manterem nos empregos os trabalhadores 

precisavam de alto nível educacional – continuar a estudar, aprender a aprender, 

tornar-se competente – com essas transformações sociais muitas profissões foram 

sendo substituídas e outras tiveram uma grande elevação social.  

Segundo Castells (1999, p.51), a nova estrutura social está associada ao 

surgimento de um novo modo de desenvolvimento, o informacionalismo, 

historicamente moldado pela reestruturação do modo capitalista de produção, no 

final do Século XX, o autor completa, assegurando que no novo modo de produção 

informacional de desenvolvimento, a fonte produtiva acha-se na tecnologia de 

geração de conhecimento, de processamento de informação e comunicação de 

símbolos. Contudo o que é específico ao modo informacional de desenvolvimento é 

a ação de conhecimento sobre os próprios conhecimentos como principal fonte de 

produtividade.  

A conjugação da informática como as telecomunicações prenunciaram o fim 

de uma nova época, a industrialização, visando o crescimento econômico e o 

informacionalismo visando o desenvolvimento tecnológico e acumulação de 

conhecimento (LYON, 1992). O autor acrescenta ainda que o único caminho 

possível após essas transformações na sociedade nos leva a uma prosperidade de 

vida que está na qualidade da aprendizagem, ou seja, na Sociedade da Informação 

o indivíduo deverá conhecer o processo de manipulação, transformação, 

armazenamento e obtenção da informação, o que nos leva a pensar nas ideias de 

competências em informação na sociedade pós-industrial conforme foi previsto por 

Daniel Bell em 1973. 

As raízes do conceito de Sociedade da Informação estão associadas ao pós-

industrialismo, caracterizado como resultante da mudança nas estruturas sociais, 

característica primordial do Século XX (BELL, 1973). Outra característica da 

Sociedade da Informação pode ser perceptível no que diz respeito à moldagem das 

relações sociais, ao trabalho como fonte de valor, o conhecimento e a informação 

tornaram-se variáveis centrais da economia de um país, sendo a informação um 

bem de consumo e conferindo ao seu detentor um poder cada vez maior. Deste 
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modo, Lyon (1992, p.6) citando Stornier, esclarece que: “Viver num mundo pós-

industrial, significa não só que somos mais ricos, mais poderosos e menos 

propensos a guerras, como também mais atreitos à democracia”. E volta a sua 

crítica quanto à democracia no uso das TIC quando diz que não poderá existir 

democracia eletrônica enquanto as TIC estiverem concentradas nas mãos de 

poucos.  

Considerando este momento histórico, como a mudança que ocorre no modo 

de vida da família, no meio político, no meio econômico e em todos os ramos da 

sociedade que estão relacionados com o fim da industrialização e o começo de uma 

nova era chamada de a Terceira Onda (TOFFLER, 1997); ou contemporaneamente 

chamamos de Sociedade da informação, que muda às relações de poderes, os 

privilégios e as prerrogativas das elites, muda as economias, paralisa o sistema 

político e muda os nossos valores. 

Nessa mesma perspectiva, Unger (2006, p.13) apresenta as ideias de 

teóricos como Oltlet, La Fontaine, Vannevar Bush, Shannon e Weaver e afirma que 

estes teóricos são os precursores de um modelo de sociedade baseado em 

princípios para conduzir o ser humano à liberdade e à cidadania. Isso porque, o 

argumento é de que as TIC que tantos benefícios trouxeram para as nossas vidas, 

sejam no campo doméstico, do trabalho, da educação ou do lazer surgiram de um 

contexto histórico da automação das máquinas na Revolução Industrial no período 

compreendido entre 1750 a 1950, com a necessidade de aumentar o 

desenvolvimento industrial. 

Logo depois desse período, inicia-se a Segunda Guerra Mundial e a 

necessidade do homem em criar uma artilharia que pudesse evitar um ataque aéreo 

à cidade de Londres. Deste contexto surgiram as ideias que versaram sobre 

comunicação e controle, proferidas na teoria de Shannon e Weaver sobre a 

comunicação de homens para homens, de homens para máquinas e de máquinas 

para máquinas citadas por Unger (2006, p.15). Da mesma forma: 

 

Independentemente de quaisquer justificações que possam legitimamente 
ser apresentadas para explicar a expansão eletrônica das capacidades de 
„defesa‟ de uma nação, a maior parte das discussões sobre a sociedade da 
informação escondem a enorme apetência militar pela investigação e 
desenvolvimento no campo da TI (LYON, 1992, p. 20). 

 
Conforme Castells (1999, p.44) a internet, que tanto desenvolveu a 
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comunicação em redes das sociedades, originou-se de um esquema militar para 

defesa dos Estados Unidos na Guerra-Fria, evitando que um ataque Soviético 

interrompesse a comunicação do sistema norte-americano. O Resultado foi uma 

arquitetura de redes que não poderia ser controlada por nenhum centro e conectada 

em rede por vários computadores. Essa rede de comunicação, após a Guerra-Fria, 

tornou-se global e foi apropriada por indivíduos e grupos no mundo inteiro com 

diferentes propósitos e objetivos.  

De acordo com Unger (2006, p.16) foi neste contexto que Vannevar Bush 

idealizou o conceito de máquina computadorizada que incluiu uma categorização 

dos meios tecnológicos de armazenamento da informação, como indicativo de um 

sistema social em que o ser humano teria a possibilidade de armazenar e acessar a 

informação de maneira veloz e sem perda de dados. Este foi o advento para a 

tecnologia que hoje conhecemos como computador, para oferecer ao homem uma 

qualidade de vida diferente dos períodos anteriores onde se trabalhava 

excessivamente. 

A sociedade atual foi modificada por transformações que ocorreram nas 

tecnologias, economias e culturas. Todas essas transformações tiveram como mola 

propulsora os meios de comunicação de massa, antes tradicional e agora 

organizada por meio da internet e da comunicação sem fio.   

Nesse contexto, as TIC foram associadas a algumas das mais significativas 

mudanças que ocorreram na sociedade do Século XX e de início do Século XXI, 

sendo referidas como capazes de influenciar aspectos diversos e significativos da 

realidade social ao qual o sistema educativo deveria corresponder, adequando-se a 

nova realidade. 

Desde o final da década de 1960, quando teve início a primeira conferência 

das Nações Unidas sobre Informática, as TIC vêm sendo consideradas fatores 

importantes para o desenvolvimento econômico e social da sociedade. Nas décadas 

seguintes, 1970 e 1980, foram concebidos por diversos países planos nacionais de 

capacitação tecnológica da população, tendo em vista o desenvolvimento dessas 

regiões (TAKAHASHI, 2000). 

Com o objetivo de fornecer os subsídios necessários ao uso efetivo da 

informação e a inserção do Brasil na Sociedade da Informação, o Livro Verde, 

elaborado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), foi lançado no ano 2000. 

O livro apresenta análises e diretrizes para a implantação de ações com vistas ao 
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desenvolvimento social por meio da inclusão digital. O Livro Verde admite ainda que 

para alcançar a inclusão digital faz-se necessária, uma política de universalização do 

acesso à Internet. Assim, proliferam-se iniciativas que visam à alfabetização digital e 

o acesso às TIC, particularmente ao computador e à Internet. 

Portanto, a Sociedade da Informação é uma expressão que designa a 

inovação tecnológica, na qual as TIC e a internet proporcionam formas de acesso à 

informação, da mesma forma que foram integradas as atividades humanas. Mas 

esse processo da Sociedade da Informação não é homogêneo no sentido em que as 

TIC e a internet não chegam a todos os lugares e pessoas da mesma forma, nem 

com os mesmos propósitos (VIEIRA, 2005). A mesma autora relata que o discurso 

sobre a Sociedade da Informação tem apontado para objetivos e metas que 

enfocam a tecnologia e ignoram a complexidade dos processos sociais tendo como 

pressuposto a massificação do uso das TIC representadas como a solução dos 

principais problemas da humanidade, por isso esta autora traz em sua dissertação a 

seguinte citação: “se o conhecimento e a informação são os factores mais 

importantes da nova estrutura social que se está a formar, não existe nenhuma 

razão pela qual a sua distribuição se democratiza apenas pelo efeito do 

desenvolvimento técnico” (TEDESCO, 2001 apud VIEIRA, 2005, p.10). 

Nesse sentido, a Sociedade da Informação é percebida como um desafio de 

mobilização por parte de todos os cidadãos e a escola e os sistemas educacionais 

passam a ser parte fundamental do processo de mudança que no futuro dependerá 

das competências do indivíduo em saber acessar, usar e transformar a informação 

em conhecimento.  

 

Um bom exemplo […] é a rapidez com que se transitou da „revolução da 
microelectrónica‟ para a „sociedade do conhecimento‟ passando pela 
„sociedade da informação‟ e pela „sociedade da aprendizagem‟. […]. Os 
substantivos e adjectivos parecem combinar-se de maneira descuidada, 
retirados de uma gaveta onde se encontravam palavras como „organização‟, 
„rede‟, „economia‟, „sociedade‟, „era‟, „informação‟, „aprendizagem‟, 
„conhecimento‟, etc. Noutra gaveta, dedicada às soluções de política pública 
vamos encontrar „flexibilidade‟, „qualificação‟, „conhecimento‟, „competência‟ 
„empregabilidade‟, „aptidão‟, „iniciativa‟, „espírito de iniciativa‟, „organização 
com elevado nível de desempenho‟, etc. […]. E quando tudo isto se 
combina com um vastíssimo leque de interpretações de „globalização‟, 
referida como fenômeno natural quer como escolha de política pública feita 
pelos países ricos […], surge então uma poderosa mistura geradora de 
confusão e de verborreia fácil. (LINDLEY, 2000 apud VIEIRA, 2005, p.9.). 

 

As tecnologias envolvidas na Sociedade da Informação têm transformado o 
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modo de organização dos indivíduos que são afetados diferentemente pelo novo 

paradigma, em função das condições de acesso à informação, da base de 

conhecimentos e, sobretudo, da capacidade de aprender a inovar (TAKAHASHI, 

2000). 

Neste novo modelo de sociedade, não basta dispor de infraestruturas 

modernas oferecidas pelas TIC. É preciso ir além de saber utilizar essas 

ferramentas, o indivíduo incluído na Sociedade da Informação precisa saber 

transformar informação em conhecimento, precisa possuir habilidades 

informacionais em um mundo tomado por diversas infovias com diversificadas fontes 

de informações disponíveis, sobretudo na internet que se popularizou rapidamente 

proporcionando conectividade em rede e substituindo tecnologias antigas. 

A educação passa a ser nesta perspectiva, o elemento chave para a 

construção de uma Sociedade da Informação e condição essencial para que 

pessoas e organizações estejam aptas a lidar com o novo, a criar e, assim, a 

garantir seu espaço de liberdade e autonomia (TAKAHASHI, 2000). 

Alarcão (2011, p. 13) considera que a educação neste contexto tem muito a 

ver com o ambiente escolar e confirma que “as escolas são lugares onde as novas 

competências devem ser adquiridas, ou reconhecidas e desenvolvidas”. Nós 

consideramos que além do ambiente tradicional da escola, a biblioteca escolar é o 

ambiente propicio para a nova educação, ensinando ao aluno lidar com a quantidade 

de fontes de informações disponibilizadas por vários canais, sendo necessário a 

todos os cidadãos que os mesmos saibam lidar com a informação desenvolvendo o 

espírito crítico e competências que incluam o hábito de se questionar perante o que 

lhe é oferecido. 

 

 

2.3 EDUCAÇÃO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: NOVOS DESAFIOS PARA A 
BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

Para o convívio na Sociedade da Informação o sujeito precisa possuir 

requisitos educacionais necessários para um aprendizado contínuo, ao longo da 

vida, isso requer do individuo uma educação continuada, que lhe permita 

acompanhar as mudanças tecnológicas e, sobretudo inovar, criando competências 

sugeridas pela nova economia. 
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Para Le Coadic (2004, p.114) neste cenário globalizado, onde o fluxo de 

informação eletrônica circula constantemente nas redes virtuais leva o individuo a 

possuir habilidades, atitudes e conhecimentos necessários para aprender a se 

informar, a informar outros e saber onde encontrar a informação, e essas 

habilidades não encontraremos em um sistema tradicional de ensino, será preciso 

um programa que os estudantes possam aprender para ensinar informação. 

Carol Kuhlthau compartilha essa ideia de programas para ensinar a aprender 

e ensinar habilidades informacionais a alunos que, poderá ocorrer desde as séries 

iniciais até a universidade, a biblioteca da escola ou da universidade pode ser este 

espaço fora da educação tradicional e salas de aulas para fomentar programas de 

competência em informação, essenciais para aprender a aprender, que se aproxima 

do que Le Coadic (2004, p. 114) considera como “um programa de ensino “que” 

levará, [...], a aprender a se informar, aprender a informar, ou seja, aprender a 

pesquisar e a usar a informação e a construí-la e comunicá-la.” 

Nesse cenário o conhecimento se constrói a partir da relação do indivíduo 

com o mundo. A informação é condição necessária para o conhecimento, mas não é 

condição suficiente, não há conhecimento sem aprendizagem (ALARCÃO, 2011). E 

passa a ser necessário que entre a informação a ser utilizada e o indivíduo se façam 

presente a figura do mediador da informação a quem é imprescindível o 

conhecimento, comprometimento e a responsabilidade. Como asseguram Sanches e 

Rio (2010, p.107) “o mero acesso a documentos torna a biblioteca, um repositório 

informacional, eximindo o bibliotecário da participação construtiva de conhecimento.” 

Sendo assim, a mediação pressupõe atividade de interferência, que perpassa 

por todo o fazer bibliotecário. 

 

Mediação envolve a ação de quem intercede, interfere por alguém por outro; 
implicando em vários caminhos, opção e escolhas, constatamos que na 
mediação alguém está entre duas ou mais pessoas, coisas, facilita uma 
relação, serve de intermediário, sugere algo, sem agir pela pessoa ou lhe 
impor alguma coisa. (BICHERI, 2008, p 93.).  

 
 

Almeida Júnior (2009) apresenta o que desenvolveu como o conceito 

apropriado para a mediação da informação, que vai além de uma ligação ou ponte 

entre o usuário da informação e a informação propriamente dita. Para o autor, a 

mediação da informação está implícita e explicita em todos os fazeres do 

profissional da informação, e a este conceito tomamos como base para este estudo:  
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Toda ação de interferência – realizada pelo profissional da informação – 
direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual 
ou coletiva; que propicia a apropriação de informação que satisfaça, plena 
ou parcialmente, uma necessidade informacional. (ALMEIDA JÚNIOR, 
2009, p. 92). 

 

Para Carvalho Silva e Silva (2012, p.3) isso significa dizer que a mediação da 

informação inclui dois fatores fundamentais: a apropriação da informação que é 

inerente ao processo de produção/disseminação da informação, e interferência que 

é inerente aos procedimentos de como a informação será destinada ao usuário.  

Quanto a estes conceitos de apropriação da informação e interferência, 

Vygotsky (1978, p.32) tem contribuído com a área da Ciência da Informação com 

questões e reflexões a cerca da mediação da informação a partir do seu conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) que trata entre as práticas que um aluno 

já domina em um dado nível e as atividades nas quais ele poderia alcançar 

intelectualmente com a ajuda de outro.  

Podemos visualizar a ZDP no modelo Information Searching Process (ISP) ou 

o Processo de Busca da informação, elaborado por Carol Kuhlthau (1991, p.362) 

onde um estudante para realizar a pesquisa perpassa por diferentes fases até o 

momento em que ele se depara com o sentimento da incerteza, considerado como o 

aspecto central do (ISP), pois quanto mais informações o estudante recebe para o 

desenvolvimento da sua pesquisa maior poderá ser também a incerteza dele; isso 

não significa que o aumento da incerteza é sintoma de que algo esteja errado, mas 

de anseios a serem entendidos. Para que essa incerteza seja diminuída e o aluno se 

aproxime do sentimento de clareza é que Kuhlthau (1991, p. 366) apresentou a Zona 

de Interferência, considerando o que poderia ocorrer na biblioteca escolar, com a 

mediação do bibliotecário e do professor com orientações sobre a busca da 

informação, no momento em que fosse percebida essa incerteza no 

desenvolvimento da pesquisa, para que o aluno tenha conhecimento da direção que 

deverá seguir. A mediação e o papel do mediador passam a ser a chave para que o 

estudante chegue à conclusão das atividades.   

Assim, é que baseado no Modelo do ISP, portanto, o aumento da incerteza 

cria uma zona de intervenção para os mediadores ou intermediários que apoiam os 

usuários no processo de busca de significados a partir da informação. Baseado 

então no modelo ISP e no princípio de incerteza, Kuhlthau desenvolveu o conceito 
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de zona de intervenção, apoiado na ideia de que o aumento da incerteza determina 

a necessidade de assistência do aluno. Assim, o conceito de Zona de intervenção é, 

portanto, modelado a partir da ZDP de Vygotsky (1978, p.32) que dá o caminho para 

o entendimento da intervenção no processo construtivista de uma pessoa. Para 

Kuhlthau (1991, p. 362) a zona de intervenção é a área em que o usuário da 

informação faz com assistência de outra pessoa o que não pode fazer sozinho. A 

intervenção nesta zona permite aos indivíduos o cumprimento das suas tarefas. 

Entretanto, a intervenção fora desta zona é desnecessária e ineficiente e é encarada 

pelos usuários como intrusiva. O que evoluiu no sentido do conceito de mediação da 

informação, que desempenha importante função, aproximando centro de informação 

do usuário. 

Baseada nessa mediação necessária ao individuo para que o mesmo possa 

organizar a informação para constituí-la em conhecimento é que Alarcão (2011, p. 

28) assevera que a nova sociedade exige de todos os indivíduos o permanente 

aprendizado. O aprendizado ao longo da vida, e as escolas precisam preparar seus 

estudantes para um mundo voltado para a era tecnológica. Como assegura Kuhlthau 

(1999, p.9) “não se pode perder de vista que o mundo para o qual está se 

preparando o estudante é um mundo voltado para a tecnologia.” Sendo assim, a 

escola e a biblioteca da escola precisam preparar esse aluno para vivenciar suas 

experiências nesta Sociedade da Informação a qual produz um novo desafio na 

educação, aprender a aprender. (SILVA; NEVES; GOMES, 2013, p.27). 

Werthein (2000, p.73) considera a ideia de “aprendizagem” a essência do 

novo paradigma na Sociedade da Informação. “A noção de „aprendizagem‟ passa a 

ser empregada em vários níveis, sendo o organizacional sua aplicação de maior 

significado na reestruturação capitalista no novo paradigma.”  

Essa concepção inicial de aprendizagem apenas organizacional foi logo 

superada e hoje se percebe que precisamos ter habilidades, atitudes e 

competências em todos os ramos do nosso fazer, e essas competências podem ser 

ensinadas às crianças nas séries inicias até a vida adulta. A verdade é que se 

tivermos nas bibliotecas programas que trabalhem conteúdos de buscas, avaliações 

e usos das informações, conforme descritas por Alarcão (2011, p.19) prepararão os 

cidadãos para encontrarem as informações necessárias, para decidirem sobre as 

suas relevâncias e para avaliarem a sua fidedignidade. Sem o saber que lhes 

permitam acessar a informação e ter um pensamento independente e crítico, esse 
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usuário poderá ser manipulado e infoexcluído.  

Sendo assim, a escola na figura do professor e a biblioteca da escola 

precisam preparar esse aluno para vivenciar suas experiências nesta Sociedade da 

Informação que produz um novo desafio na educação, o aprender a aprender. A 

biblioteca precisa ofertar variadas fontes de informação e ensinar os alunos a 

tornarem-se autônomos na pesquisa escolar, pois nesta atividade os alunos têm a 

oportunidade de vivenciarem as etapas de um programa que desenvolvam 

competências em informação, tais como: possuir a necessidade de informação, 

acessar conteúdos, usar a informação e transformar em um novo conteúdo. 

 Assim, o aluno terá independência e levará esse aprendizado para a sua vida 

cotidiana e profissional. Nesta perspectiva, Kuhlthau assegura que esse aprendizado 

serve para todas as fases da vida: 

 

O trabalhador precisa de um alto nível de competência e de habilidade para 
se adaptar em ambientes em constante mutação. Em segundo lugar, na 
preparação do estudante para a cidadania é necessário considerar as 
maneiras pelas quais a tecnologia muda o senso de comunidade do 
individuo e suscita questões urgentes sobre a sua forma de participação 
como eleitor informado em uma sociedade democrática. Em terceiro lugar, 
na preparação de estudantes para a vida cotidiana devem-se considerar as 
formas pelas quais a tecnologia aumenta a complexidade da vida e 
desencadeia questões problemáticas sobre como o indivíduo alcança um 
sentido de si mesmo em relação ao outro e desenvolve criatividade e 
satisfação pessoal.(KUHLTHAU, 1999, p. 9).  

 
 

A American Library Association (ALA, 1989) afirma que para uma pessoa ser 

competente em informação é necessário um conjunto de habilidades que o indivíduo 

necessita ter para reconhecer quando a informação é necessária, bem como 

capacidade de avaliar, localizar e usar essa informação na produção de 

conhecimentos.  

Pontes Júnior e Tálamo (2009, p. 82), baseados na Conferência Nacional de 

Bibliotecas Universitárias ocorrido em Londres em 1999, apresentaram o modelo 

que mostra as habilidades e as relações com as competências na busca, 

recuperação e uso da informação em sete pilares, através do qual o usuário progride 

na competência com perícia a informação de que ele necessita, ao mesmo tempo 

praticando suas habilidades adquiridas ao longo do processo.  

Lau (2007, p.13) assevera que as habilidades em informação são fatores 

chaves para o aprendizado e principalmente no período educacional, pois existe 
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uma relação entre aprendizado ao longo da vida e o uso da informação. Por isso, o 

autor elaborou diretrizes para a criação de Desenvolvimento de Habilidade em 

Informação (DHI) em bibliotecas, local apropriado para os alunos aprenderem a 

elaborar estratégias para encontrar a informação como ao mesmo tempo 

desenvolver o pensamento crítico para selecionar, avaliar e usar essa informação.  

A biblioteca poderá ser o espaço destinado a esses programas de ensino 

ofertando variadas fontes de informações e ensinando aos alunos a tornarem-se 

autônomos na pesquisa escolar, na busca pela informação e na construção de um 

novo conhecimento, assim os alunos terão independência e levarão esse 

aprendizado para a sua vida cotidiana e profissional. A escola na Sociedade da 

Informação precisa preparar o aluno para que o mesmo possa ter responsabilidades 

básicas com o mercado de trabalho; com a cidadania e para a vida cotidiana (SILVA; 

NEVES; GOMES; 2013, p.27). 

Desse modo, habilitar o aluno a construir seus próprios sentidos, possuindo 

habilidades de leitura, escrita e cálculo, se adaptando as TIC, pois eles precisarão 

desenvolver habilidades que os ajudem a aprender a partir de uma abundância de 

informações disponibilizadas hoje pelas redes. 

Ferreira (2004) assegura que a educação está relacionada com a difusão do 

conhecimento via internet, o que tem proporcionado uma formação continuada na 

sociedade desde o Século XVI. 

 
Já na época da Revolução Industrial se desenhava o projeto informático, 
como resultado histórico de movimentos que abrigavam tecnólogos, 
filósofos iluministas, lógicos e matemáticos. Diga-se, de passagem, que até 
Marx advoga, posteriormente, a representação do pensamento dialético 
através da matemática.  O código binário, a base dos sistemas de sinais da 
informática, foi criado por Francis Bacon (século XVI). Descartes, Hobbes e 
Leibniz desenvolveram várias especulações e tentativas de automatizar o 
processo de construção do conhecimento e de comunicação. A lógica de 
Boole e a demonstração de Joseph Fourier (1768-1830) de que os sinais 
podem ser matematizados deram um passo adiante no sentido da 
operacionalização dessas prefigurações feitas pelos filósofos. Babagge 
(1792-1871), um tecnólogo, é quem criará a transposição desses 
conhecimentos para o mundo prático. Primeiro, para a produção industrial, 
com a automação através de cartões perfurados dos teares Jacquard 
(criados em meados do século XVIII), a pedido de Napoleão. Segundo, com 
os planos de máquinas (de cálculos complexos) visando à confecção de 
tabelas numéricas para navegação (a pedido do governo inglês). Portanto, 
podemos falar da informática como um projeto histórico – iluminista – de 
tecnologia construída por estes e outros filósofos, matemáticos, lógicos e 
tecnólogos, cujo centro é a automação dos processos de produção social de 
bens materiais e de bens simbólicos – a linguagem, o conhecimento e a 
comunicação. (FERREIRA, 2004, p. 231). 
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Embora a educação pautada no desenvolvimento da sociedade da 

informação, seja um fenômeno eminentemente contemporâneo, possui bases que 

remontam o início da Idade Moderna e que tem forte diálogo e conflito com os 

fundamentos históricos e tecnológicos do regime industrial. O desenvolvimento das 

tecnologias digitais e suas contribuições para a educação são buscas incessantes 

desde a Idade Moderna.  

Isso não significa dizer que a sociedade industrial é semelhante à sociedade 

da informação (a sociedade industrial está mais focada na tecnologia como 

ferramenta de uso restrito para produção e consumo), mas o advento da segunda só 

pode ter sido constituído a partir de rompimentos na forma de conduzir a produção, 

acesso, consumo e apropriação de bens materiais e imateriais.  

Uma sociedade da informação que é mais globalizada, compartilhada e 

planetária na medida em que a educação prima pelo desenvolvimento de 

competências para o uso crítico e dinâmico das tecnologias que estimulem 

perspectivas de aprendizado de modo dialógico e autônomo deve focalizar um olhar 

mais amplo para o desenvolvimento humano e não simplesmente mecânico.  

No entanto, é preciso considerar que nem sempre discurso e prática no 

contexto da sociedade da informação são tão próximos e harmoniosos em virtude de 

haver monopólios e manipulações no controle e uso das tecnologias digitais (como 

grandes empresas públicas e/ou privadas do capital midiático, industrial e bancário) 

interferindo negativamente no processo de apropriação crítica da realidade pela 

população. 

O livro verde da sociedade da informação trata a educação como elemento 

chave na construção de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e 

no aprendizado e vai além quando diz que: 

 

[...] educar em uma sociedade da informação significa muito mais que 
treinar as pessoas para o uso das tecnologias de informação e 
comunicação: trata–se de investir na criação de competências 
suficientemente amplas que lhes permitam ter uma atuação efetiva na 
produção de bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no 
conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas em seu 
trabalho, bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos 
simples rotineiros, seja em aplicações mais sofisticadas. Trata-se também 
de formar os indivíduos para „aprender a aprender‟, de modo a serem 
capazes de lidar positivamente com a contínua e acelerada transformação 
da base tecnológica (TAKAHASHI, 2000, p. 45, grifo do autor). 

 



39 
 

Pensar a educação na sociedade da informação é pensar no papel que as 

TIC desempenham na construção de uma sociedade que tenha como prioridade a 

inclusão. A inclusão social pressupõe formação para a cidadania, por isso, as TIC 

devem ser utilizadas para a democratização, para a transparência política e para 

incentivar a mobilização dos cidadãos. Nesse sentido, as TIC devem ser utilizadas 

para integrar a escola e a comunidade (TAKAHASHI, 2000). Formar cidadãos 

significa capacitar as pessoas para a tomada de decisão. 

 
Para se atingirem avanços efetivos e permanentes e educar a população 
para a sociedade do conhecimento, torna-se necessário um conjunto amplo 
de ações consistentes, complementares e contínuas, voltadas para a 
estrutura formal de ensino e para a comunidade em geral. Ao lado da 
modernização e do aperfeiçoamento do ensino de ciências nas escolas, 
tornam-se prioritários a elevação da qualidade e do interesse da cobertura 
dos meios de comunicação aos assuntos de Ciência, Tecnologia e 
Inovação; o desenvolvimento de redes de educação à distância e a 
ampliação e o aperfeiçoamento de bibliotecas virtuais; o treinamento de 
professores e produção de conteúdos para internet relacionados à 
divulgação científica; o fortalecimento e a ampliação de museus e 
exposições de Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2002, p.69). 

 
Vieira (2005) justifica as mudanças ocorridas na sociedade como sendo 

desejáveis para uma Sociedade da Informação para todos: 

 
[…] as mais significativas desde a Revolução Industrial, [e] são de longo 
alcance e globais. Não se trata meramente de mudanças tecnológicas, pois 
elas afectarão todas as pessoas, em todos os locais. Aproximando 
comunidades, rurais e urbanas, criando riqueza e partilhando 
conhecimentos, têm um enorme potencial para enriquecer a vida de todas 
as pessoas (COMISSÃO EUROPEIA, 1999, p.2 apud VIEIRA, 2005, p. 87).  

  

Vieira (2005, p.82) relata ainda a diferença que existe nos documentos 

europeus sobre o que seria o significado da máxima da educação na Sociedade da 

Informação “aprender ao longo da vida”, conforme discutido pela autora em alguns 

documentos pode concluir que os relatórios traduziram esses aprendizados como 

competências digitais, trabalhar em equipe para resolver problemas, saber usar a 

informação e outras competências informacionais necessárias aos indivíduos. 

Caregnato (2000, p.50) afirma que esse termo designa as habilidades que o 

indivíduo precisa ter no uso das bibliotecas, no percurso dos estudos, a cognição 

necessária para a manipulação da informação e outros. 

Lau (2007, p.7) apresenta diferentes conceitos de habilidades em informação 

de diferentes autores e associações, o autor cita American Association of School 

Librarians (AASL, 1998) que se refere a habilidades em informação como as 
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“habilidades para acessar e usar a informação” e afirma ainda que “estudantes com 

habilidades em informação acessam a informação de forma efetiva e eficientemente, 

avaliam a informação de maneira critica e competente e utilizam de maneira criativa 

e precisa”. 

Para a nova sociedade baseada no conhecimento e uso da informação e das 

tecnologias digitais o aprendizado ao longo da vida e as habilidades informacionais 

começam a dar espaço a outro termo designado de competência em informação que 

não se limita ao conhecimento do uso das fontes de informação e de bibliotecas, 

mas diz respeito, sobretudo, em entender, avaliar criticamente e usar o 

autoaprendizado e a tecnologia de forma ética. 

Coelho (2008, p.39) assevera que a origem do termo competência em 

informação está no próprio contexto da Sociedade da Informação, em decorrência 

do aumento do volume de informações, do incremento das tecnologias, como 

também da síndrome da fadiga da informação. 

 
O conceito de competência informacional, associado com aprendizagem ao 
longo da vida, foi enfatizado, inicialmente em todos os setores da educação, 
ampliando-se o interesse para os profissionais da informação e 
preconizando-se a necessidade de educar todas as pessoas para viverem e 
trabalharem na sociedade da informação (ALA, 1989, p.1).  

 

 A competência em informação, termo que utilizamos nesse estudo, constitui 

uma capacidade essencial aos cidadãos para se adaptarem a nova realidade da 

sociedade informacional. Implicando que as pessoas tenham capacidade de 

entender suas necessidades de informação e de localizar, selecionar e interpretar 

informações, utilizando-as de forma crítica e responsável.   

 Diante de todas as citações percebemos que baseado no modelo de 

sociedade que a informação encontra-se presente de maneira intensa na vida dos 

povos, um dos aspectos mais importantes dessa realidade passa a ser a educação, 

sendo que um dos paradigmas da educação é aprender a aprender, adquirir 

habilidades e competências para aprender, saber obter a informação utilizar e gerar 

outra informação.  

A relação para os avanços educacionais aqui citados decorre da entrada da 

sociedade na era da informação, que parecem ser proponentes irresistíveis, tais 

como: facilitar o acesso a mercados; favorecer o aumento da produtividade; 

proporcionar a alteração dos modos de produção e da organização do trabalho; 
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estimula a formação dos trabalhadores através de qualificações e a qualidade dos 

sistemas educativos.  

Para que estes objetivos possam ser alcançados em uma biblioteca escolar e 

que a mesma possa construir sentidos na vida de um aluno serão necessários uma 

reestruturação na aprendizagem baseada em questionamentos, “onde o estudante 

está envolvido ativamente no processo de construção de significados” (KUHLTHAU, 

1999, p.10), nesse cenário o bibliotecário deverá desempenhar um papel importante 

na criação de uma biblioteca escolar como centro de questionamentos tornando-se o 

mediador da informação, trabalhando em cooperação com os professores para o 

desenvolvimento da pesquisa escolar.  

Torna-se oportuno observar que bibliotecários e professores poderiam 

trabalhar de forma a oferecer uma contribuição na construção de noções de 

competência em informação nos alunos de ensino médio do IFBA. Montiel-Overall 

(2005) em seu artigo discute que a colaboração entre bibliotecários e professores é 

essencial para a busca da informação define quatro modelos distintos de 

colaboração entre professores e bibliotecários que devem progredir continuamente: 

1. Coordenação; 2. Cooperação; 3. Instrução integrada; 4. Currículo integrado. Essa 

colaboração poderá ter meios efetivos sobre o desempenho do estudante.  

Segundo Montiel-Overall (2005, p. 24) “a colaboração reflete uma visão 

filosófica sobre a mudança e a importância de trabalhar em conjunto para melhorar a 

aprendizagem”. Dessa forma, a colaboração é vista como uma forma de atende a 

essas necessidades, criando oportunidades de interação entre os educadores e o 

ser educado.  A colaboração é essencial para a preparação do aluno pra uma 

sociedade da informação complexa.  
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3 PESQUISA ESCOLAR: OS CAMINHOS DA COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO
  

 

Nesta seção, contextualizamos o surgimento da biblioteca escolar no Brasil e 

os documentos que reconhecem a sua importância como espaços de aprendizagem. 

Abordamos o papel educativo da biblioteca escolar na visão de Kuhlthau (1991, 

1999, 2010) e Campelo (2003, 2009, 2011) que trazem teorias a partir do 

construtivismo. Além de apresentar a figura do bibliotecário e do professor como 

influenciadores no desempenho de estudantes por meio de seu papel de mediador 

apresentaram também a melhor metodologia de aprendizado individual do aluno que 

é a atividade da pesquisa escolar. Atividade essa que exige o envolvimento ativo do 

aluno para a utilização de recursos de fontes variadas na busca da informação 

tornando-se competente em informação.  

 

3.1 PESQUISA EM BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

A Biblioteca Escolar no Brasil surgiu com os Jesuítas, nos Colégios religiosos, 

chegando à Bahia por volta de 1549 com o objetivo de catequizar os índios e instruir 

os colonos. Com a decadência dos colégios Jesuítas, em meados do Século XIX, 

outras escolas surgem visando a educação do ensino formal. Segundo Carvalho 

Silva (2011, p. 494), essas escolas e suas bibliotecas escolares, embora com 

influências religiosas estiveram muito voltadas para estudantes, além de seus pais e 

responsáveis. No final do Século XIX e início do Século XX, as bibliotecas escolares 

ganharam uma nova configuração, e foram as bibliotecas dos colégios privados que 

se destacaram. Para ele, esse fato nos remete a três considerações: a primeira é de 

que a biblioteca escolar surgiu como um amplo aparato estrutural seja em termos de 

infraestruturas ou de acervos; a segunda é que o acesso a ela era restrito aos 

integrantes das ordens religiosas, tais como bispos, padres e outros indivíduos da 

igreja; e a terceira é que a biblioteca escolar, pelas razões expostas nos itens 

anteriores, em muitos casos, entre o Século XVI e XIX, pareciam mais bibliotecas 

especializadas, por serem mais utilizadas para estudos religiosos e científicos, 

visando aprimoramento da educação religiosa de seus usuários para a tarefa de 

catequizar e instruir índios e colonos. 

Com a tentativa de expandir a ideia de biblioteca escolar para outras escolas 
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consideradas mais carentes, principalmente as de caráter público, é a partir da 

década de 70 do Século XIX, que a biblioteca escolar começa a adquirir a noção que 

temos hoje. Nessa expansão, foi menosprezado o potencial educativo e informativo 

da biblioteca escolar, predominando nela a composição de um espaço qualquer com 

livros de qualquer natureza, dentro da escola (CARVALHO SILVA, 2011, p. 495). 

Ainda segundo o mesmo autor, entre as décadas de 30 e 40 do Século XX, a 

reforma do ensino, pautada na Escola Nova idealizada por Anísio Teixeira, legitimou 

a biblioteca escolar no sistema de ensino, construindo uma valorização educativa e 

de estímulo ao processo ensino-aprendizagem, tendo como finalidade a 

intensificação do gosto pela leitura. Nesse período, ocorre o discurso da importância 

da composição do acervo e da participação direta dos usuários discentes e dos pais 

na construção da biblioteca escolar por meio de ações pedagógicas. Além do 

acervo, contendo suportes físicos e virtuais, a biblioteca escolar deve disponibilizar 

serviços de aprendizagem e recursos que permitam aos membros da comunidade 

escolar tornarem-se pensadores críticos e utilizadores efetivos da informação em 

diferentes suportes e meios de comunicação. 

A biblioteca escolar deve exercer as funções de incentivo à leitura dos 

estudantes; aprimorar a produção e uso da informação em diversos suportes e 

meios de comunicação; apoiar as atividades integradas ao currículo da escola 

(UNESCO, 1999). 

Para Campello et al (2011, p. 106), os órgãos públicos responsáveis pela 

educação básica reconhecem a importância da biblioteca escolar, especialmente 

para a aprendizagem da leitura, e citam que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), veem a biblioteca escolar como a primeira das condições favoráveis para a 

formação de bons leitores. Os autores citam, ainda, o Plano Nacional do Livro e 

Leitura (PNLL), que descreve a biblioteca escolar como um polo difusor de 

informação e cultura, promovendo a interação máxima entre os livros e esse 

universo que seduz as atuais gerações. 

O Programa Nacional Biblioteca Escolar (PNBE) referiu-se a biblioteca 

escolar como fonte de desenvolvimento da autonomia de pensamento e de 

criatividade, instrumento indispensável na formação da identidade dos atores da 

escola e da comunidade. Apesar de toda valorização nos discursos dos documentos 

citados, a situação da biblioteca escolar no Brasil contínua precária. Confirma-se, 

portanto, o pressuposto de que o discurso positivo sobre a biblioteca escolar não 
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saiu do papel, revelando que ela não é, na prática, reconhecida como dispositivo 

importante no processo de aprendizagem. (CAMPELO, 2011). 

No artigo Parâmetros para bibliotecas escolares brasileiras, Campelo et al 

(2011, p. 106) mostram o valor da biblioteca na melhoria da educação, e lançaram 

em 2008 em conjunto com o Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) o projeto 

Biblioteca escolar: construção de uma rede de informação para o ensino público, 

que buscou mobilizar a sociedade e os governantes sobre a necessidade de criação 

de uma biblioteca em cada escola brasileira. Tendo como resultado dessa ação a 

promulgação da Lei 12.2441 de 24 de maio de 2010. A lei estabelece um prazo de 

dez anos para sua efetivação e para a atuação do profissional Bibliotecário na 

escola.  

A ideia da biblioteca escolar como espaço de aprendizagem, vem da sua 

função educativa, quando se percebeu que o ensino do uso das fontes deveria ser 

feito no contexto dos conteúdos curriculares, sendo que os bibliotecários teriam um 

papel ativo no ensino de habilidades de informação e que essas seriam integradas 

ao currículo (CRAVER, 1986 apud CAMPELO, 2011, p. 108). 

O papel educativo da biblioteca escolar se fortaleceu com as teorias de Carol 

Kuhlthau que segundo Campelo et al (2011, p. 108) aprofundaram seu 

conhecimento em pesquisas sobre como os estudantes aprendem com informações 

e sobre o papel da biblioteca no processo da pesquisa.  

A essa função educativa associamos a missão do profissional da informação, 

neste caso, o bibliotecário da escola, que para Ortega y Gasset (2006, p. 16), está 

inexoravelmente ligada à necessidade social a que serve esse profissional. Entre as 

funções sociais do profissional da informação está à função educativa e de 

mediação. Educar a si e aos outros para a Sociedade da Informação é um dos 

grandes desafios deste profissional no ambiente escolar. 

Está comprovado através de pesquisas, que bibliotecários e professores, ao 

trabalharem em conjunto, influenciam o desempenho dos estudantes para o alcance 

de um maior nível de competência na leitura e escrita, na aprendizagem, na 

resolução de problemas e no uso da informação e das tecnologias de comunicação 

e informação (UNESCO, 1999). 

Portanto, para que o bibliotecário e o professor possam trabalhar as 

habilidades e competências dos alunos através da mediação da informação a 
                                                      

1
 ANEXO A 
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melhor metodologia a ser desenvolvida no aprendizado individual do aluno é a 

aplicação da atividade de pesquisa escolar.  

A pesquisa escolar é uma estratégia didática que pressupõe o envolvimento 

ativo do estudante na construção de seu conhecimento. Como estratégia didática, a 

pesquisa escolar deve ser, portanto, orientada e mediada. Conforme destacou 

Campello (2009, p. 42) a pesquisa orientada é definida como a intervenção do 

professor e do bibliotecário cuidadosamente planejada e supervisionada para 

orientar os alunos na exploração de temas curriculares.  

A pesquisa orientada é, portanto, estratégia didática característica da 

aprendizagem construtivista. O bibliotecário pode torna-se aliado do professor para 

encontrar formas de fazer da pesquisa escolar uma estratégia eficiente, dividindo 

responsabilidades com relação à aprendizagem dos estudantes.  

Campelo (2003, p. 30) enfatiza que a teoria construtivista da aprendizagem 

influenciou o surgimento da aprendizagem baseada em recursos, e o uso de fontes 

variadas e de tecnologias da informação. A busca da informação na qual o aluno 

aprende a identificar o que é importante e constrói seu próprio entendimento, 

buscando incentivar uma aprendizagem em profundidade foi idealizada por Carol 

Kuhlthau. 

Os bibliotecários têm um papel educacional importante, uma vez que criam 
ambientes que fomentam a aprendizagem. Eles guiam os estudantes para 
avaliar o trabalho criticamente, enquanto encorajem o entendimento do 
processo de busca de informações. Para isto os bibliotecários devem usar 
estratégias, colaborando, conversando, questionando e ajudando na 
reflexão dos alunos (COELHO, 2008, p. 75). 

 

Segundo Coelho (2008, p. 45) para Carol Kuhlthau a competência em 

informação é vista em termos de atitudes e comportamentos. A mesma autora afirma 

ainda que alguns estudiosos percebem a competência em informação como um 

conjunto de habilidades ou como forma de aprender a pensar criticamente. O 

conceito de pensamento crítico segundo a mesma autora, remonta à filosofia grega, 

especificamente a Sócrates e à prática do questionamento como método de ensino. 

Gasque (2011, p. 24) apresenta o conceito de pensamento reflexivo, proposto por 

Dewey em 1910, que se centra na dimensão interativa de pensar o mundo em 

contato com o mundo, por meio da experiência. O pensamento reflexivo é descrito 

como um diálogo sistemático que se estabeleceu do sujeito com ele mesmo, quando 

se depara com um problema. Sendo assim, o pensamento reflexivo requer aptidão e 
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disposição para a investigação, constituindo-se requisito básico para o processo de 

letramento informacional.  

Para ser competente em informação, uma pessoa deve reconhecer quando 

precisa de informação e possuir habilidades para localizar, avaliar e usar 

efetivamente essa informação (ALA, 1989). Habilidades necessárias para que um 

indivíduo conheça a sua necessidade de informação e busque através da pesquisa 

escolar localizar as fontes de informações necessárias, além de saber selecionar 

essa informação e aplicar o conhecimento adquirido no processo de pesquisa. 

Sendo assim, a competência em informação está relacionada ao pensamento 

crítico e reflexivo, bem como a capacidade de atuar na sociedade da informação, 

que envolve competências para o uso das tecnologias de informação, assim como 

habilidades para utilizar a biblioteca.  

Nesse sentido é que se propõe o estudo dessa pesquisa quando trazemos o 

termo competência em informação, isto é, implica que as pessoas tenham 

capacidade para entender suas necessidades de informação e de saber localizar, 

selecionar e interpretar informações, utilizando-as de forma crítica e responsável 

(CAMPELO, 2009). 

Ainda segundo a mesma autora, na sociedade contemporânea cresce a 

necessidade de se saber usar as informações, por isso o papel educativo do 

bibliotecário na escola deixou de ser apenas o promotor da leitura, ocorrendo à 

ampliação desse papel com a demanda do uso mais eficientes dos recursos 

informacionais de forma que torne o usuário mais autônomo e critico.  

Nas bibliotecas foram criados serviços destinados especialmente a atingir 

objetivos de educação de usuários tais como serviços de referências e orientações 

bibliográficas. Com esta ação e para abranger aprendizagens mais complexas é que 

surgiu o termo Letramento Informacional nos EUA em 1970.  

O letramento informacional ou a competência em informação constitui uma 

capacidade essencial aos cidadãos para se adaptarem à nova realidade da 

sociedade informacional implicando que as pessoas tivessem capacidade de 

entender suas necessidades de informação e de localizar, selecionar e interpretar 

informações, utilizando-as de forma crítica e responsável.   

No contexto da pesquisa escolar o aluno tem a oportunidade de praticar suas 

habilidades informacionais, sendo também o momento em que ele aprende a refinar 

suas competências tornando-se um pesquisador cada vez mais competente pelo 
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uso constante dessa estratégia didática, mediada pelo professor e pelo bibliotecário, 

cada um contribuindo em pontos específicos do processo (CAMPELO, 2009). 

 Baseado no modelo de sociedade onde a informação encontra-se presente 

de maneira intensa na vida dos povos, um dos aspectos mais importantes dessa 

realidade passa a ser a educação, sendo que um dos paradigmas da nova educação 

é aprender a aprender, adquirir habilidades e competências para aprender, saber 

obter a informação, utilizar e gerar outra informação. Segundo Delors (1996) essa 

nova educação deve transmitir um volume cada vez maior de conhecimentos 

teóricos e técnicos que cumpra o conjunto de missões estruturadas em torno de 

quatro aprendizagens fundamentais, ou pilares do conhecimento:  

 

Aprender a conhecer é decidir, adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para ter influência sobre o próprio ambiente; aprender a 
viver juntos, para participar e cooperar com os demais em todas as 
atividades humanas; por último, aprender a ser, um processo fundamental 
que coleta elementos dos três anteriores. (DELORS, 1996, p. 91).  

 

 Conforme Bagno (1998, p. 14), ensinar a aprender também é criar 

possibilidades para que uma criança chegue sozinha às fontes de conhecimento que 

estão à sua disposição na sociedade. Ensinar a aprender, então, não é apenas 

mostrar os caminhos, mas também orientar o aluno para que desenvolva um olhar 

crítico que lhe permita reconhecer, em meio ao labirinto, as trilhas que conduzem às 

verdadeiras fontes de informação e conhecimento. 

 Belluzzo (2008, p. 12) citando Lourenço Filho (1944) já afirmava que uma 

escola sem biblioteca é um instrumento imperfeito. A biblioteca sem a educação, ou 

seja, sem a tentativa de estimular, coordenar e organizar a leitura e a pesquisa será, 

por seu lado, um instrumento vago e incerto. Por outro lado, considerando-se um 

aspecto particular – a pesquisa escolar, enquanto uma das principais atividades 

realizadas no processo de ensino e aprendizagem desde as séries iniciais, uma 

questão que sempre tem sido uma preocupação entre os educadores e os 

bibliotecários e que, na era da Internet, tornou-se mais complexa e aguçada, 

(MORO; ESTABEL, 2004 apud BELUZZO, 2008, p. 12) destacavam que essa é uma 

área que apresenta alguns princípios fundamentais: auxiliar as pessoas a estudar 

com independência, planejar, conviver e interagir em grupo, conhecer e aceitar as 

opiniões dos outros, usar adequadamente os recursos informacionais tais como as 

bibliotecas e outras fontes de consulta, desenvolver o pensamento crítico e o gosto 
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pela leitura, adquirir autonomia no processo de construção do conhecimento, 

aprender a trabalhar de forma colaborativa e em rede, entre outros.  

 Até a década passada, para a realização da pesquisa escolar, os alunos 

buscavam quase sempre as informações diretamente em documentos impressos, 

mediante o uso de fontes bibliográficas disponíveis nas bibliotecas ou em fontes 

pessoais. Atualmente, essas fontes se diversificaram e se multiplicaram com o 

surgimento da Internet e de outros meios de comunicação eletrônica e digital. A 

complexidade que passou a existir na condução das buscas para o acesso e uso da 

informação e sua aplicabilidade à produção do conhecimento requerem o 

desenvolvimento de novas capacidades, apontadas por muitos como a 

“alfabetização do Século XXI”, a qual se denomina de competência em informação 

(BELLUZO, 2008).  

Desta forma, a função educativa da biblioteca torna-se visível com o 

aparecimento do “serviço de referência” e se amplia com a introdução da “educação 

de usuários” que apresenta uma característica proativa realizada por meio de ações 

planejadas de uso da biblioteca e de seus recursos (CAMPELO, 2003). A mesma 

autora defende ainda que a educação de usuários e a instrução bibliográfica instrui o 

leitor no uso da coleção, treinando-o para manusear fontes de informação 

consideradas apropriadas e relevantes para a aprendizagem, neste caso, ambos os 

movimentos antecedem o da competência em informação. 

 Além de instruir estas habilidades no aluno, a biblioteca escolar deve 

implantar programas de educação permanente de maneira equilibrada com os 

programas do currículo, cumprindo sua função no processo ensino-aprendizagem. 

Ofertando materiais bibliográficos e não bibliográficos de multimídias e outros, que 

visem atender as necessidades do currículo, da leitura, da pesquisa e da informação 

de alunos e professores.  

Pensar na possibilidade de envolvimento da biblioteca escolar para o 

desenvolvimento da competência em informação é pensar na mediação exercida 

pelos bibliotecários e professores que trabalhando em conjunto podem criar 

oportunidades para que os alunos cheguem sozinhos às fontes de conhecimento 

tornando-se um pesquisador autônomo. Desse modo, a mediação da informação se 

configura como um efetivo instrumento para reflexões e estudos no campo da CI. De 

acordo com Almeida Júnior (2009, p. 92) a mediação da informação significa: 

 



49 
 

Toda ação de interferência – realizada pelo profissional da informação –, 
direta ou indireta; consciente ou inconsciente; singular ou plural; individual 
ou coletiva; que propicia a apropriação de informação que satisfaça, plena 
ou parcialmente, uma necessidade informacional. (ALMEIDA JUNIOR, 
2009, p. 9).  

 

Gomes (2010, p. 87) quando afirma que “para tratar de mediação, de início, é 

preciso situá-la como ação vinculada à vida, ao movimento, ao processo de 

construção de sentidos”, significa dizer que a mediação da informação é uma 

atividade que está essencialmente inserida no cotidiano, seja social (indivíduos, 

grupos ou comunidades), seja institucional (bibliotecas, arquivos, museus, 

empresas, etc.) se constituindo como fundamento social de ação e interação. Em 

outras palavras, a mediação da informação é construída por meio do diálogo com o 

ser (usuário) com vistas à satisfação de determinadas necessidades/finalidades 

informacionais. 

Reconhecendo a sua necessidade de informação, sabendo avaliar as fontes 

de informações e, principalmente, interpretando as informações colhidas nos 

diferentes suportes, o indivíduo adquiriu competências e se a biblioteca da escola 

mediar serviços que ensinam esses alunos a buscar a informação nas diversificadas 

fontes possuindo habilidades para manuseá-las poderá a biblioteca da escola, 

tornar-se um instrumento pedagógico de acesso à informação. De acordo com 

Sousa (2008, p. 4) o entendimento entre a escola e a biblioteca e, principalmente, 

entre professor e bibliotecário escolar, promove a conquista e autonomia dos leitores 

que serão os embriões dos futuros usuários permanentes de bibliotecas, centros de 

informação e informação virtual.  

Assim, podemos pensar a mediação da informação como instrumento 

pedagógico fundamental que através dos serviços construídos junto à comunidade 

escolar, vislumbram possibilidades para a efetivação de uma autonomia da 

informação por parte dos usuários, sendo alunos, professores, usuários, além da 

comunidade externa. Desse modo, o bibliotecário precisa exercer a sua função de 

mediador a partir dos serviços de informação estimulando aos usuários o 

desenvolvimento de habilidades necessárias para uma autonomia e competência em 

informação. 
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3.2 DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS EM INFORMAÇÃO A PARTIR DA 
PESQUISA ESCOLAR 

 

O referencial teórico da competência informacional vem sendo estruturado 

pela literatura desde a década de 1970 e de acordo com Dudziak (2001, p. 21), o 

termo information literacy– traduzido por competência em informação, vem seguindo 

uma tendência das pesquisas no Brasil no campo da CI – surgiu pela primeira vez 

na literatura em 1974 no trabalho do bibliotecário Paul Zurkowski intitulado “The 

information service environment relationships and prioriters”.  

Em seu trabalho, Zurkowski (1974) citado pela mesma autora, sugeria que: a) 

recursos informacionais deveriam ser aplicados em situação de trabalho; b) técnicas 

e habilidades são necessárias para uso desses recursos informacionais e; c) a 

informação deveria ser utilizada para solução de problemas.  

Resumidamente, para Zurkowski, na época em que seu estudo foi divulgado, 

pessoas treinadas na aplicação de recursos informacionais em seu trabalho 

poderiam ser chamadas de competentes em informação. 

O termo foi usado, inicialmente, nos Estados Unidos para designar 

habilidades ligadas ao uso da informação eletrônica, e assimilado pela classe 

bibliotecária, que atualmente insere-se de forma vigorosa no discurso dos 

bibliotecários americanos, sendo alvo de interesse por parte de bibliotecários de 

outros países (BRUCE, 1998 apud CAMPELO, 2003, p. 28).  

O trabalho de Dudziak (2001) traz um panorama da história do surgimento da 

expressão information literacy, o estudo apresentou os percursores do tema e volta-

se para a definição de um conceito de competência em informação.  

Ainda segundo Dudziak (2001, p. 57), a expressão competência em 

informação surge no âmbito da Biblioteconomia. Campello reforça esse pensamento 

ao afirmar que o aparecimento do termo coincide com “[...] a época em que 

bibliotecários e pesquisadores da Biblioteconomia e Ciência da Informação 

familiarizavam-se com as teorias construtivistas que permeavam a educação” 

(CAMPELO, 2009, p. 14). 

O termo competência em informação culminou com a publicação em 1989 do 

relatório final do Presidential Committeeon Information Literacy da American Library 

Association (ALA), designando um conjunto de habilidades e conhecimentos 

necessários a um indivíduo para conviver na sociedade atual. 
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O mais importante dos documentos sobre competência em informação e que 

diz respeito à biblioteca escolar é o Information Power de 1998 indicando 

competências a serem desenvolvidas na escola, além das funções desse tipo de 

biblioteca e do profissional que nela atua.  

QUADRO 1: Normas de competência em informação. 

Comp

etênci

a 

inform

aciona

l 

1. O aluno que tem competência informacional acessa a informação 

de forma eficiente e efetiva; 

2. O aluno que tem competência informacional avalia a informação 

de forma critica e competente; 

3. O aluno que tem competência informacional usa a informação 

com precisão e criatividade; 

Apren

dizage

m 

indepe

ndente 

4. O aluno que tem capacidade de aprender com independência 

possui competência informacional e busca informação 

relacionada com os seus interesses pessoais com persistência; 

5. O aluno que tem capacidade de aprender com independência 

possui competência informacional e aprecia literatura e outras 

formas criativas de expressão da informação; 

6. O aluno que tem capacidade de aprender com independência 

possui competência informacional e se esforça para obter 

excelência na busca de informação e de geração de 

conhecimentos. 

Respo

nsabili

dade 

Social 

7. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de 

aprendizagem e para a sociedade tem competência informacional 

e pratica o comportamento ético em relação à informação e à 

tecnologia da informação; 

8. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de 

aprendizagem e para a sociedade tem competência informacional 

e pratica o comportamento ético em relação à informação e à 

tecnologia da informação; 

9. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de 

aprendizagem e para a sociedade informacional tem competência 

informacional e participa efetivamente de grupos, a fim de buscar 

e gerar informação.  

FONTE: AASL adaptado de Campelo 2006.  
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No Brasil, o termo foi mencionado pela primeira vez por Sônia Elisa 

Caregnato (2000) que revisou conceitos associados à educação de usuários nas 

bibliotecas universitárias e ressalta a importância no desenvolvimento de habilidades 

informacionais. 

Coelho (2008, p.64) citando Breivik (1999), assevera que competência 

informacional não pode ser apenas ensinada por bibliotecários ou professores, mas, 

sim aprendidas por estudantes, por meio de experiências formadas por bibliotecários 

e professores. 

A competência informacional concentra-se em dar ao aluno ou ao 
trabalhador ferramentas que lhes proporcionarão aprendizagem continuada 
para fazer pesquisa independente, conduzida e direcionada pelos seus 
próprios entendimentos, para aprender e, por conseguinte, contribuir de 
forma positiva com a sociedade (COELHO, 2008, p. 64). 

 

A expressão competência informacional originou-se em meio ao 

surgimento da Sociedade da Informação que se caracterizou pelo rápido 

crescimento das informações disponibilizadas e as mudanças ocasionadas pelas 

tecnologias usadas no ciclo informacional. A noção de tecnologia da informação que 

perpassa no conceito de competência em informação é considerada por Campelo 

(2009) como uma consequência natural do conceito de Sociedade da Informação. 

 

Viver na Sociedade da Informação significa conviver com abundância e 
diversidade de informação, e a tecnologia é o instrumento que facilita o 
acesso a esse universo informacional amplo e complexo, bem como seu 
uso (CAMPELO, 2009, p.13). 

 

Na atual Sociedade da Informação, uma das principais tarefas da biblioteca 

escolar é proporcionar o uso de fontes de informação e transformação dessas 

informações em conhecimentos, especialmente dos estudantes em fase de 

aprendizagem.  

O conceito de Sociedade da Informação pressupõe que exista uma 

aprendizagem ao longo da vida e o desenvolvimento de habilidades para o uso da 

informação de acordo com o contexto social no qual o indivíduo está inserido. Faz-

se necessário, portanto, conhecimento sobre o acesso à informação e seu uso 

crítico e eficaz. 

Campelo (2003, p. 30) citando AASL2 (1998) sintetiza o contexto que justifica 

                                                      
2
 Anexo B - American Association of School Librarians / Association for Educational 

Communications and Technology Information power: building partnerships for leaning. Chicago,1998. 
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a exigência inevitável da competência em informação na Sociedade da Informação 

como o espaço mais abrangente por onde trafega o movimento da competência em 

informação. É o mundo „alterado pela rápida disponibilização de uma abrangência 

de informação, em uma variedade de formatos‟. 

 

É um ambiente tão diferente e mutante que exige novas habilidades para 
nele se sobreviver. Espaço problemático e interconectado, que vai 
demandar que as crianças desenvolvam capacidades que lhes permitam 
aprender a reconhecer e lidar com visões de mundo diferentes das suas 
(CAMPELO, 2003, p.33). 
 

Para a mesma autora a Sociedade da Informação é ambiente de 

oportunidades e promessas, sendo assim, a competência em informação prepara o 

individuo para tirar vantagens das oportunidades inerentes à Sociedade da 

Informação globalizada.  

Após a explosão bibliográfica ocorrida com o uso das tecnologias digitais, em 

1940, iniciou-se, na área tradicional da Biblioteconomia, o processo de 

conhecimento do perfil dos usuários, os quais foram denominados de estudos de 

usuários, estudo das necessidades de informação ou ainda de usos da informação. 

Posteriormente, a evolução desses estudos passou a ser denominado de 

comportamento informacional, muito difundido a partir da década de 1970. Estes 

estudos já vinham sendo realizados desde os princípios do Século XX, mas tinham 

poucas preocupações com as necessidades que levavam as pessoas a usar a 

biblioteca como fonte de informação (WILSON, 2000).   

Miranda (2006, p.100) assevera que Dervin e Nilan em 1986 concluíram que 

era necessária uma mudança nesse paradigma tradicional dos estudos de usuários 

para uma abordagem alternativa, detectando novos direcionamentos e tendências 

voltadas aos usuários da informação, como: 

a) as necessidades dos usuários deveriam se tornar o foco central da operação 

de sistemas; 

b) os serviços de informação deveriam ser ajustados às necessidades 

específicas do indivíduo, e não o contrário; 

c) o foco deveria ser dirigido aos usuários ao invés dos sistemas de informação 

voltados para as tecnologias e conteúdos, e por fim;  

d) deveria ser colocado o foco nos próprios usuários. 
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O conceito de comportamento informacional inicialmente baseava-se em uma 

visão unidimensional, ora focada no comportamento do usuário, comportamentalista, 

ora focado no cognitivo do indivíduo e em outros momentos o foco estava no lado 

social.  

Wilson (2000, p.49) define comportamento informacional como: 

 
[...] a totalidade do comportamento humano em relação às fontes e canais 
de informação, incluindo a busca passiva e ativa da informação e o uso da 
informação. Assim, inclui a comunicação face a face com os outros, assim 
como a recepção passiva de informação [...] sem intenção de agir sobre a 
informação dada. (WILSON, 2000, p. 49). 
 

Pettigrew, Fidel e Bruce (2001, p. 44) trazem outra definição para o 

comportamento informacional como “o estudo de como as pessoas necessitam, 

buscam e atribuem significado à informação em diferentes contextos, incluindo no 

local de trabalho e na vida cotidiana”.  

No final da década de 1970, muitos teóricos como Dervin, Ellis, Kuhlthau e 

Wilson, conceberam uma abordagem alternativa aos estudos de usuários que se 

preocupavam com a necessidade e o uso da informação, a preocupação a partir 

deste momento passa a ser com uma abordagem centrada no indivíduo. A 

necessidade de uso da informação está relacionada a uma abordagem cognitiva, 

que segundo Ingwersen (1996, p. 12): 

 

na abordagem centrada no usuário a informação é entendida como 
resultado da interpretação humana durante a interação com as fontes ou 
sistemas de informação através de qualquer forma de mediação ou 
interface. Concentra-se além do indivíduo, inclui, também, o impacto social 
dos processos comportamentais. (INGWERSEN, 1996, p. 12). 

 
O comportamento informacional pode ser definido como a relação do 

indivíduo com as fontes e canais de informação, levando esse indivíduo a 

estabelecer processos mentais de entendimento e integração, colocando em pauta a 

perspectiva cognitiva do usuário.  

Na sociedade da informação a educação requer um aprendizado continuo, ao 

longo da vida, requer ainda que o individuo tenha uma educação continuada, que lhe 

permita acompanhar as mudanças tecnológicas e, sobretudo inovar, criando 

competências requeridas pela nova economia. Para a nova sociedade, baseada no 

conhecimento e uso da informação e das tecnologias digitais, o aprendizado ao 

longo da vida e as habilidades informacionais começam a dar espaço a outro termo 
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designado de competências em informação, que não se limita ao conhecimento do 

uso das fontes de informação e de bibliotecas, mas diz respeito, sobretudo, em 

entender, avaliar criticamente e usar o autoaprendizado e a tecnologia de forma 

ética. 

A competência em informação constitui uma capacidade essencial aos 

cidadãos para se adaptarem à nova realidade da sociedade informacional. 

Implicando que as pessoas tenham capacidade de entender suas necessidades de 

informação e saber localizá-las, selecioná-las e interpretar essas informações, 

utilizando-as de forma crítica e responsável.    

Nesta Sociedade da Informação, uma das tarefas importantes da biblioteca 

escolar é proporcionar o uso de fontes de informação e transformação dessas 

informações em conhecimentos, especialmente dos estudantes em fase de 

aprendizagem. Sendo que, professores e bibliotecários precisam formar experiência 

para desenvolver a competência em informação no estudante.  

Nessa perspectiva, as escolas precisam preparar seus estudantes para um 

mundo voltado para a era tecnológica. Como assegura Kuhlthau (1999, p.9) “não se 

pode perder de vista que o mundo para o qual está se preparando o estudante é um 

mundo voltado para a tecnologia”. Sendo assim, a escola e a biblioteca da escola 

precisam preparar esse aluno para vivenciar suas experiências nesta sociedade da 

informação, a qual produz um novo desafio na educação, aprender a aprender. A 

biblioteca precisa ofertar variadas fontes de informação e ensinar o aluno a tornar-se 

autônomo na pesquisa escolar, assim, o aluno terá independência e levará esse 

aprendizado para a sua vida cotidiana e profissional. A escola precisa preparar o 

aluno para que o mesmo possa ter responsabilidades básicas com o mercado de 

trabalho; com a cidadania e para a vida. 

 

O trabalhador precisa de um alto nível de competência e de habilidade para 
se adaptar em ambientes em constante mutação. Em segundo lugar, na 
preparação do estudante para a cidadania é necessário considerar as 
maneiras pelas quais a tecnologia muda o senso de comunidade do 
individuo e suscita questões urgentes sobre a sua forma de participação 
como eleitor informado em uma sociedade democrática. Em terceiro lugar, 
na preparação de estudantes para a vida cotidiana deve-se considerar as 
formas pelas quais a tecnologia aumenta a complexidade da vida e 
desencadeia questões problemáticas sobre como o indivíduo alcança um 
sentido de si mesmo em relação ao outro e desenvolve criatividade e 
satisfação pessoal (KUHLTHAU, 1999, p. 9). 

 

A mesma autora cita ainda a American Association of School Librarians 
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(AASL) que publicou padrões de competência em informação para as bibliotecas 

escolares onde os bibliotecários e os professores trabalham em conjunto, 

colaborando como o processo de ensino-aprendizagem gerenciando o programa 

destinado a desenvolver a competência em informação, tais como: 

a) habilidade de aprender em situações dinâmicas, onde a informação está em 

constante mudança; 

b) habilidade de gerenciar grandes quantidades de informação. Delimitando o 

volume de informações suficientes e possuindo habilidades para saber 

localizar e selecionar a informação relevante; 

c) habilidade de encontrar significado através da produção de sentido em 

mensagens diversas e numerosas que geralmente não se acham organizadas 

previamente em textos, e; 

d) habilidade de construir um entendimento próprio a partir de informações 

incompatíveis e inconsistentes. 

Desse modo, a competência em informação habilita o aluno a construir seus 

próprios sentidos, possuindo habilidades de leitura, escrita e cálculo, se adaptando 

as tecnologias de informação e comunicação (TIC), pois ele precisa desenvolver 

habilidades que o ajude a aprender a partir de uma abundância de informações.  

Para que este objetivo possa ser alcançado em uma biblioteca escolar e que 

a mesma possa construir sentidos na vida de um aluno, será necessária uma 

reestruturação na aprendizagem baseada em questionamentos, “onde o estudante 

estará envolvido ativamente no processo de construção de significados” 

(KUHLTHAU, 1999, p. 10), nesse cenário o bibliotecário deverá desempenhar um 

papel importante na criação de uma biblioteca escolar como centro de 

questionamentos.  

Pensando nesse sentido é que a bibliotecária norte-americana Kuhlthau 

(1991) pesquisou e desenvolveu o modelo Information Searching Process (ISP) que 

é uma abordagem alternativa ao modelo do comportamento informacional que 

descreve pessoas que procuram informação para realizar uma determinada tarefa 

dentro de um determinado período de tempo, como o caso da pesquisa escolar na 

biblioteca escolar. Segundo Campelo (2010, p. 27) a aprendizagem nesse processo 

acontece pela construção ativa de novas ideias ligadas aos processos cognitivos de 

cada aluno. Para Kuhlthau (2010, p. 24) “a pesquisa que utiliza a abordagem 

baseada em processos combina a aprendizagem de conteúdos com a de 
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habilidades de uso da informação, necessários para lidar com problemas reais em 

contextos do mundo real na era da informação.” 

Nesse sentido, a biblioteca escolar deve assegurar que o aluno tenha uma 

aprendizagem baseada em processos para a atividade da pesquisa escolar que 

deverá “estar centrada na construção do conhecimento do usuário.” (CARVALHO 

SILVA; SILVA, 2012, p. 17).  

Demo (1996) considera que a educação pela pesquisa ocorre em dois 

momentos: primeiro, quando o professor aplica a pesquisa no seu cotidiano e faz 

dele uso constante dessa atividade, servindo assim de exemplo para os seus 

alunos; e o segundo, quando o aluno apreende os passos da pesquisa e passa a ser 

companheiro de trabalho desse professor. Para isso, é necessário competências do 

professor, orientador da pesquisa escolar; do bibliotecário, responsável pelo 

ensinamento das fontes de informação e orientação para a pesquisa na biblioteca 

escolar; e do aluno, a quem se destina a educação pela pesquisa.  

Segundo Carvalho Silva e Silva (2012, p.19, adaptado de Demo, 1996) para 

incentivar o hábito de pesquisa, a biblioteca da escola poderá mediar atividades que 

possam ser aplicadas, tais como: elaborar guias para a elaboração de artigos, 

projetos, monografias, normalização e outros; promover a divulgação permanente de 

eventos, revistas e produção dos docentes. Estimular a atividade de pesquisa como 

a produção do conhecimento; elaborar eventos, palestras, e outras atividades que 

abordem o cotidiano da comunidade.  

Kuhlthau (2010, p.24) completa dizendo que: 

 

desenvolver habilidades de pesquisa como um processo de busca da 
informação. Sendo necessário para muitos indivíduos na Sociedade da 
Informação possuir a habilidade de identificar necessidades de informação, 
localizar informações apropriadas e utilizá-las para aprender, tomar 
decisões e resolver problemas é necessário a qualquer pessoa. 
(KUHLTHAU, 2010, p. 24). 

 

O modelo do processo de busca da informação desenvolvido por Kuhlthau 

para a pesquisa ocorre em seis estágios (iniciação, seleção, exploração, formulação, 

coleta, apresentação) e deverá ser aplicado em uma biblioteca tanto escolar quanto 

em outras fases de aprendizagem. Os estágios do processo são denominados de 

acordo com a tarefa a ser realizada e os sentimentos que envolvem cada etapa. A 

avaliação ao final do processo torna-se necessária para examinar o progresso que 
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foi obtido pelo aluno. 

Na fase inicial do processo de busca da informação, o aluno sente-se confuso 

e inseguro, pois ainda não possui domínio do conteúdo abordado para a pesquisa. 

Como assegura Campelo (2010, p. 27), a biblioteca da escola nesta fase pode ser o 

espaço para o desenvolvimento dessa atividade e o bibliotecário da escola pode ser 

o parceiro nesse processo junto ao professor.  

 

FIGURA 1: Processo de busca da informação 

 

FONTE: Adaptado de KUHLTHAU,1991 

 

Uma boa biblioteca possuindo coleções selecionadas que atendam aos perfis 

do seu público, sendo organizada de forma a permitir que os alunos encontrem os 

materiais que procuram também pode auxiliar os alunos no processo de busca da 

informação, fazendo com que durante a fase de seleção o aluno possa diminuir a 

sua incerteza e começar a se familiarizar com o que está pesquisando.  

Possuindo um pouco de certeza e sensação de otimismo o estudante começa 

a fase de exploração dos materiais necessários à sua produção, nesta fase ele será 

capaz de coletar informações que o ajudem a formular o foco da sua pesquisa, mais 

uma vez uma biblioteca bem organizada, com profissional bibliotecário auxiliando o 

processo de busca da informação, poderá fazer com que esse aluno encontre o foco 

da sua pesquisa de forma mais rápida e com qualidade de busca. Nesse momento o 

estudante precisa ter conhecimento sobre a literatura daquilo que ele estabeleceu 

como foco para o seu trabalho. Em seguida, o aluno percebe a sua perspectiva em 

relação ao que ele está pesquisando, tomando consciência de suas necessidades. 

Na fase da coleta o aluno deverá reunir todos os materiais que ele selecionou, 

fazendo conexões entre as informações e produzindo o texto que será apresentado 
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para os seus colegas e professores.  

O processo de produção do conhecimento é um meio adequado para levar os 

alunos a trabalhar com autonomia, usando variadas fontes de informação. Essa 

perspectiva esta centrada no processo de aprendizagem construtivista que vem 

realizando estudos para ajudar a entender como as pessoas aprendem pela busca e 

uso de informações. 

 

Segundo este referencial, o conhecimento não é uma representação da 
realidade, mas um mapeamento das ações e operações conceituais que 
provaram ser viáveis na experiência do indivíduo. Portanto, a aprendizagem 
é um resultado adaptativo que tem natureza social, histórica e cultural. […] o 
processo de desenvolvimento é otimizado pelo aprendizado e que a 
presença ou a colaboração de outra pessoa mais capaz conduz este 
processo, o referencial sócio construtivista situa a educação e a escola 
como tendo um papel essencial na promoção do desenvolvimento dos 
indivíduos, e o professor, como planejador, observador, promotor e 
desafiador do desenvolvimento dos mesmos. (BOIKO; ZAMBERLAN, 2001, 
p.51). 

 

Documentos elaborados em reuniões que abordavam a competência em 

informação como as de Praga em 2003 e Alexandria em 2005 sugerem a formação 

do usuário da informação, declarando que a competência em informação é um pré-

requisito básico para uma participação efetiva do individuo na sociedade da 

informação, tendo como conexão a aprendizagem permanente.  

A formação de usuários no processo de busca e uso da informação tem como 

sentido, contar com um usuário formado que tenha competências suficientes para 

entender o que é a informação e o seu processo de produção, organização, 

recuperação uso e transformação para uma nova informação e conhecimento em 

função da sua vida pessoal e social.  

Muitos documentos debatidos sobre o tema abordaram diretrizes para a 

formação de usuários da informação tais como: a informação e sua importância; 

orientação e instrução da biblioteca; uso e produção da informação. Pois, o que as 

pessoas necessitam não é simplesmente saber usar a biblioteca, e sim dominar as 

competências para informar-se e usar a informação disponível em qualquer suporte 

e lugar, o que implica conhecer as fontes e aplicar os procedimentos adequados 

para obter informação.  
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4 METODOLOGIA 

 

Conforme relata Pádua (2005), o homem sempre buscou explicações para 

encontrar a verdade nas relações que ocorreram entre os fatos. A mesma autora 

relata, ainda, que os primeiros filósofos gregos fizeram todos os esforços para 

identificar como eram constituídos os objetos e a busca da essência da verdade 

através da pesquisa.  

Nesse percurso, a nova ciência buscou uma interpretação na matemática, 

que trouxe para a metodologia a análise do real. Surgindo então, uma nova 

elaboração moderna do método, sem a ordem não há conhecimento possível. O 

método assumiu, assim, a ordem e a medida, elementos fundamentais da 

matemática a fim de representar os seres do real. Meadows (1999) considera que o 

fundamento conceitual da pesquisa, foi baseado no filósofo René Descartes e, 

portanto, o método científico é:  

 
[...] a obtenção de informações confiáveis sobre o mundo [que] implica um 
método racional, quantitativo, que acumule dados por meio de observações 
e experiências, interpretando-os com uma estrutura teórica apropriada 
(MEADOWS, 1999, p.48). 
 
 

O método científico passa a ser o parâmetro para o conhecimento verdadeiro 

e experimental e para a fundamentação do saber. O conhecimento assume que 

devemos conhecer para prever, prever para controlar e controlar para melhorar as 

condições de vida (PÁDUA, 2005). 

Nessa perspectiva adotar uma metodologia para a pesquisa leva o 

pesquisador à escolha de caminhos a fim de que os objetivos do trabalho sejam 

alcançados. Para essa pesquisa iniciamos com a escolha do método dedutivo, pois, 

segundo Valentim (2005) este tipo de abordagem parte das teorias gerais ou leis 

genéricas para explicar fenômenos específicos ou particulares.    

No primeiro momento desta investigação foi realizado um levantamento 

bibliográfico sobre o tema competência em informação, biblioteca escolar e pesquisa 

escolar: conceitos, competências apontadas pela literatura, padrões de 

competências em informação para bibliotecas escolares da American Associaion 

School Library, além do histórico do IFBA, uma instituição centenária. Essa etapa 

objetivou uma aproximação teórica com o tema da pesquisa para elaboração do 
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instrumento de coleta de dados. 

A abordagem de tratamento dos dados nesse estudo é qualitativa e 

quantitativa (quali-quanti), pois a análise apresenta dados de forma verbal ou 

discurso da pesquisa qualitativa e procedimentos estatísticos com validade científica 

da pesquisa quantitativa (BARROS e LEHFELD, 2010), em nível descritivo, pois 

segundo Gil (2010) a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das 

características de determinada população, incluindo as características de um grupo, 

utilizando-se da técnica de aplicação de questionários e observação direta. Os 

questionários foram aplicados aos discentes, docentes e bibliotecários do IFBA e 

segundo Cunha (1982, p.8) “[...] o questionário é autoadministrável podendo ser 

empregado na ausência do pesquisador.” 

Outra técnica utilizada foi a observação direta no momento da aplicação dos 

questionários, ou seja, registro dos “[...] fatos observados a partir de nossa 

experiência, cultura e visão de mundo, tentando buscar uma explicação para a 

realidade e as relações entre os fenômenos que a compõem” (PÁDUA, 2005, p.79). 

Na pesquisa qualitativa, simples observações são usadas como indicadores do 

funcionamento complexo das estruturas, e, nessa pesquisa, consistiu em identificar 

as atividades realizadas nas bibliotecas que, em teoria, desenvolvem a competência 

em informação nos alunos da modalidade integrada.  

Utilizamos ainda, o método de análise de conteúdo para os dados coletados 

que entendemos como um conjunto de técnicas e instrumentos de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistêmicos e objetivos na descrição do 

conteúdo das mensagens (BARDIN,1977). Como o objeto empírico desta 

investigação são as bibliotecas de uma instituição, a pesquisa se apoio no método 

de estudo de caso que, segundo Goldenberg (2011, p.33), não é uma técnica 

específica, mas sim uma análise holística, a mais completa possível, que considera 

a unidade social estudada como um todo. Sendo o principal objetivo do estudo de 

caso, compreender a instituição ou a comunidade em seus próprios termos.  

 
O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas por 
meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o objetivo de apreender a 
totalidade de uma situação e a descrever a complexidade de um caso 
concreto. (GOLDENBERG, 2011, p.33-34).  

 

Segundo Bell (2008, p.17), o método de estudo de caso pode ser apropriado 

para pesquisas em Ciências Sociais “[...] porque possibilita que um determinado 
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aspecto de um problema seja estudado com alguma profundidade.” O mesmo autor 

ressalta, ainda, que todas as organizações e indivíduos possuem suas 

características comuns e específicas, por isso um estudo de caso nessas 

organizações visa identificar os vários processos interativos que influenciam a 

maneira como as organizações funcionam. Para completar, o estudo de caso tem 

sido feito sobre decisões, programas, processos de implantação e mudança 

organizacional (YIN, 2010). Algo que poderá ocorrer ao final desta investigação 

como contribuição para um programa de formação de usuários para as bibliotecas 

do IFBA que desenvolvam as competências em informação nos alunos, 

principalmente de ensino médio por se tratar de serem à base de formação para o 

nível superior.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO EMPÍRICO 

 

As primeiras iniciativas de criação das escolas profissionalizantes no Brasil 

demonstram a intenção de assistencialismo, pois nessa época havia a preocupação 

do Estado em ofertar ocupação de trabalho para aqueles que não a possuíssem. O 

Brasil assim incorporou a educação profissional destinada às classes das baixas 

categorias sociais (SANTOS, 2012). 

Desde a sua criação, a cronologia da rede federal de educação foi composta 

por outras instituições. A primeira foi a Escola de Aprendizes e Artífices, criada em 

19093, pelo então presidente da República, Nilo Peçanha (BECKER; CHAGAS, 

2012). Tinha o objetivo de profissionalizar filhos de famílias populares oferecendo, 

assim a eles uma oportunidade de profissionalização para o mercado de trabalho. 

Desse modo, a instituição oferecia como reforço alimentar para esses alunos o 

mingau que era a merenda escolar, com isso, logo passa a ser conhecida entre a 

população como a Escola do Mingau. Em 1942, a instituição passa à condição de 

Escola Técnica de Salvador, fazendo parte da rede federal de estabelecimentos de 

ensino industrial, mesmo ano em que foi criado o curso de bacharelado em 

Biblioteconomia na Bahia. Em 1965 por uma imposição legal, as Escolas Técnicas 

são transformadas em autarquias e o seu nome passa para Escola Técnica Federal 

da Bahia e, com essa denominação a Escola Técnica vira referência no ensino 

                                                      
3
  Conforme anexo C 
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médio profissionalizante por sua proposta de ensino público com qualidade.  

Com a proposta de ampliação institucional, o ensino técnico de nível médio 

integra-se com o curso superior tecnológico, nascendo assim, em 1993, uma nova 

concepção de instituição que foi denominado de Centro Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia, o CEFET-BA.  

Com a publicação da Lei nº 11.892, em 30 de dezembro de 2008, foram 

criados os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) em todo o 

país, deixando, por consequência, de existir a instituição que os originou, os Centros 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (CEFETs). Tendo como características 

e proposta de trabalho a oferta de educação formal com vistas à educação 

profissional nos diversos setores da economia. 

Em 2009, ocorreu o centenário da Instituição e com a referida lei, uma nova 

marca e mudança surgem na educação profissional do Brasil. O Instituto Federal da 

Bahia (IFBA) surgiu juntamente com outros IFs em todo Brasil formando a Rede 

Federal de Educação. Com uma proposta de educação linear que não existe em 

nenhum outro país, oferecendo educação básica, superior e profissional em uma 

única instituição (PACHECO, 2010). 

 

FIGURA 2: Histórico da Rede Federal de Educação 

 

FONTE: Rede federal. Disponível em: 

<http://redefederal.mec.gov.br/reordenamento>.                Acesso em: 13 maio 14.   

http://redefederal.mec.gov.br/reordenamento
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O IFBA é uma instituição comparada às universidades, mas possui estrutura 
diversa e muito mais ampla. Oferece desde a formação básica, passando 
por cursos de nível médio, até à graduação e pós-graduação. Hoje, dispõem 
de cursos superiores, entre eles, formações tecnológicas, bacharelados, 
engenharias e licenciaturas. Possui, ainda, mais de 40 grupos de pesquisa 
e projetos de extensão, atendendo a demandas sociais para o 

desenvolvimento socioeconômico regional. (IFBA, 2009, 

http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/o-instituto.html). 
 
 
 

FIGURA 3: Selo comemorativo do centenário da Rede Federal de Educação 

 
 

 

FONTE: Rede federal. Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br>. Acesso em: 13 

maio 14.   

 

Os IFs são autarquias federais com autonomia financeira, administrativa e 

pedagógica. Atuam no ensino médio com 50% das vagas, nas licenciaturas com 

20% de suas vagas e nos bacharelados tecnológicos com 30% das vagas. Possuem 

estrutura multicampi assumindo compromisso de intervenção nas regiões onde se 

fixam.  A partir dessa mudança, o Instituto amplia fronteiras no território baiano e 

inicia as expansões saindo de nove campi em 2009 para 21 até 2014.  

 
FIGURA 4: Expansão da Rede Federal de Educação no Brasil até 2010 

 

 

FONTE:Rede federal. Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-

rede-federal>.Acesso em: 14 maio 2014. 

http://redefederal.mec.gov.br/
http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
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TABELA 1: Plano de expansão da Rede Federal na Bahia até 2014 

Plano de 

expansão 

Pré-expansão Expansão I Expansão II Expansão III 

Campi Salvador Santo Amaro Paulo Afonso Lauro de Freitas 

Barreiras Simões Filho Irecê Brumado 

Vitória da 

Conquista 

Porto Seguro Jequié Santo Antônio 

de Jesus 

Valença Camaçari Jacobina Juazeiro 

Eunápolis  Ilhéus Euclides da 

Cunha 

  Seabra  

  Feira de Santana  

FONTE: Dados da pesquisa adaptado de GOMES, 2013.  

 

Diante dessa mudança institucional, houve também uma mudança no 

paradigma das bibliotecas do Instituto Federal da Bahia. Hoje, para atender a essa 

nova demanda da sociedade e de usuários é necessária que as bibliotecas estejam 

padronizadas nos moldes das grandes instituições de ensino superior.  

O IFBA conta hoje com 16 Campi em funcionamento, e, outros cinco em 

implantação todos com bibliotecas. A Missão das bibliotecas em funcionamento 

ainda não é bem esclarecida, pois no início desse estudo não existia um sistema de 

bibliotecas. Mas entende-se que a sua missão esteja envolvida em apoiar as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição, bem como atender as 

necessidades informacionais da comunidade interna e externa, promovendo o 

acesso à informação disponível nos variados suportes visando atender com 

qualidade a demanda crescente dos serviços das bibliotecas. 

No decorrer desta pesquisa, verificou-se que o Conselho Superior do IFBA 

(CONSUP) aprovou a institucionalização de um setor sistêmico que oriente a 

implantação e as atividades relacionadas ao Sistema de Bibliotecas do IFBA (SIBI), 

aprovado através da Resolução 26/2013 no Regimento Geral do IFBA. Após um 

centenário, a Instituição percebe as mudanças ocorridas em todos os campos da 

sociedade, e com o novo modelo sugerido para os IFs surgiu à necessidade de 

organização sistêmica nas bibliotecas do IFBA para melhor apoiar o ensino, a 
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pesquisa e a extensão. Assim, o IFBA conta hoje com uma Gerência de 

Desenvolvimento de Bibliotecas subordinada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento 

Institucional (PRODIN). 

 

FIGURA 5: Organograma da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 

 

FONTE: Regimento Geral do IFBA, 2013. 

 

 

4.2 REPRESENTATIVIDADE DA AMOSTRA 

 

Atendendo os alunos desde a educação básica até a pós-graduação em seis 

modalidades de ensino: Programa de jovens e adultos - PROEJA, Formação inicial e 

continuada – FIC, Ensino médio profissionalizante - Integrado, Subsequente (pós-

ensino médio), Licenciaturas e Pós-graduação (Stricto sensu). 
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FIGURA 6: Localização dos campi na Bahia4. 

 

Fonte:PDI IFBA 2009/2013. 

 

Para selecionar a amostra deste estudo criamos critérios e os principais foram 

que: 1) Em todos os campi selecionados como corpus desse estudo será necessário 

possuir uma biblioteca com bibliotecário; 2) As localizações dos campi desta amostra 

devem favorecer a locomoção do pesquisador para as observações; 3) Turmas de 

cursos da modalidade integrada semelhantes entre os campi; 4) Turmas do 4º ano 

do ensino médio, por considerarmos que a pesquisa desenvolvida tem como foco a 

biblioteca escolar.  

Diante desses critérios os campi de: Brumado, Euclides da Cunha, Feira de 

Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e 

Seabra, ficaram de fora da amostra pois não atendiam o critério de número um. 

Pelo segundo critério, foram excluídos da análise os campi de: Barreiras, 

Eunápolis, Paulo Afonso, Porto Seguro, Valença e Vitória da Conquista. 

Permaneceram como corpus da análise os campi de Camaçari, Salvador, Santo 

                                                      
4
 Os Campi de Brumado, Juazeiro e Euclides da Cunha fazem parte da expansão III, além de Lauro 

de Freitas e Santo Antônio de Jesus.  
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Amaro e Simões Filho.  

Assim, os cursos da modalidade integrada, o ensino médio, selecionados pelo 

critério três, foram os cursos técnicos semelhantes em todos os campi da amostra. 

Encontramos três cursos semelhantes em quatro campi do IFBA que compõem a 

amostra selecionada para a aplicação de questionários.  

De acordo com o quarto critério estabelecido, considerou-se para aplicar 

questionários aos alunos do 4º ano do ensino médio por possuírem uma trajetória de 

quatro anos ao longo do curso na instituição. Supõe-se que esses alunos possuam 

um perfil autônomo e crítico, pois já vivenciaram diversas experiências na biblioteca 

da escola.  

  

TABELA2: Cursos que compõem a amostra 

 

Campi Camaçari SimõesFilho Santo Amaro Salvador 

Cursos Eletrotécnica 

Informática 

Eletromecânica Eletromecânica 

Informática 

Eletrotécnica 

 

Fonte: Portal IFBA. Disponível em:<www.ifba.edu.br>. Acesso em: 21 nov 2013 

 

Com a população selecionada, a partir de 20 de janeiro de 2014 enviamos 

questionários de pesquisa online para bibliotecários dos campi e professores que 

ministram aulas nas turmas de 4º ano dos cursos selecionados. Nesse mesmo 

período, iniciamos uma visita em todas as turmas que compõem a amostra para 

aplicar questionários aos discentes. Visitamos sete turmas para explicar o que seria 

o questionário de pesquisa. 

 

TABELA 3: Segmentos da amostra 

CATEGORIA ALUNO   % BIBLIOTECÁRIO   % PROFESSOR   % 

Questionários 

enviados 

140  1

100 

11 100 40 1

100 

Questionários 

respondidos 

94 6

67,14 

07  63,63 12 3

30 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

http://www.ifba.edu.br/
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4.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados aplicamos as técnicas de coletas de dados que 

responderam ao problema da pesquisa, pois segundo Gil (2010) para cada tipo de 

pesquisa é aconselhável que os dados coletados atendam bem ao método proposto 

na pesquisa. Para este caso específico, selecionamos o questionário e a observação 

direta, que como todo instrumento de coleta de dados, apresenta suas vantagens e 

limitações.  

 

4.3.1 Questionário 

 

O instrumento de pesquisa utilizado para a coleta de dados foi o questionário 

semiestruturado com questões abertas e fechadas sobre o uso da biblioteca escolar, 

acesso à informação e de mediação da informação. A escolha desse instrumento 

decorreu de suas vantagens que segundo Cunha (1982, p.8) “O questionário 

consiste numa lista de questões a serem propostas pelo pesquisador junto aos 

informantes para obtenção de dados, escolhidos pelos mais diversos métodos de 

amostragem.” 

Para Barros e Lehfeld (2010, p.73) o questionário é um instrumento muito útil 

para certas pesquisas em que se procuram informações de pessoas que estão 

geograficamente muito dispersas.  

O questionário foi aplicado aos estudantes, docentes e bibliotecários com o 

objetivo de levantar a amostra que respondesse aos objetivos da pesquisa: analisar 

as ações do bibliotecário e do professor para o desenvolvimento da competência em 

informação e descrever as competências dos atores envolvidos no processo. 

 

4.3.2 Observação 

 

Outro instrumento utilizado foi à observação que é uma das técnicas mais 

importantes para pesquisas qualitativas. Ao observador não basta simplesmente 

olhar, deve, certamente, saber ver, identificar e descrever os tipos de interações e 

processos humanos. (VIANNA, 2007).  

O mesmo autor identifica ainda que a observação é um processo empírico por 
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intermédio do qual usamos a totalidade dos nossos sentidos para reconhecer e 

registrar eventos fatuais.  

 
Ao longo dos anos, a observação tem contribuído sem sombra de dúvida e 
sem contestação empiricamente fundamentada, para o desenvolvimento do 
conhecimento científico, sendo uma técnica metodológica valiosa, 
especialmente para coletar dados de natureza não-verbal, [...] que se 
referem de forma direta a situações comportamentais típicas. (VIANNA, 
2007, p. 14) 

 
 

Optamos pela observação sistemática adequada para estudos descritivos 

com foco da pesquisa para alcançar os objetivos. Vianna (2007) analisa que as 

investigações de campo são em geral semiestruturadas, têm lugar em um contexto 

natural e, na maioria das vezes, não procuram dados quantificáveis.  

 

4.3.3 Entrevista 
 

A investigação teve como proposta a utilização da técnica de entrevista que é 

uma técnica de estudo de usuários que pode ser estruturada e realizada com 

bibliotecários e professores. Essa etapa da coleta de dados teve como preocupação 

entender os anseios de cada categoria.  

Dessa forma, poderíamos melhor avaliar as possibilidades de integração ente 

as classes com vista a melhor aplicação da teoria da competência em informação 

nas bibliotecas do IFBA. O tempo impossibilitou que os prazos fossem cumpridos 

primeiramente por conta de recessos escolares e posteriormente uma greve de três 

meses que a instituição enfrentou nesse período.  

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Em setembro de 2013 elaboramos o questionário e aplicamos um primeiro 

pré-teste entre três professores, dois bibliotecários e três discentes de forma, a 

saber, se o mesmo seria autoadministrável e se as questões de fato responderiam 

aos nossos objetivos. Barros e Lehfeld (2010) explicam que antes da aplicação 

definitiva do questionário deve-se realizar um pré-teste para que possa ser testado 

em relação a: compreensão das questões; verificação de dúvidas e das dificuldades 
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do preenchimento; necessidade de introdução ou supressão de perguntas. Para 

uma melhor confiabilidade nos resultados, e no mês seguinte decidimos aplicar um 

segundo pré-teste já com algumas alterações sobre as percepções do primeiro teste 

piloto em usuários que não participariam da amostra final da pesquisa. O resultado 

foi alcançado e percebemos algumas necessidades indicadas pelos os usuários que 

foram solicitados para uma melhor organização da coleta das informações e com 

mais confiabilidade. Segundo Creswell (2010) esta testagem é importante para 

estabelecer a validade do conteúdo de um instrumento e para melhorar as questões, 

o formato e as escalas.  

Sendo assim, modificamos algumas questões dos instrumentos para a coleta 

de dados, e elaboramos dois modelos de questionários eletrônicos, um modelo para 

bibliotecários dos campi e outro para professores das turmas selecionadas para o 

estudo. O pré-teste dos alunos possibilitou uma modificação nos questionários dos 

alunos que não ficou em formato eletrônico. Os participantes dos pré-testes não 

fizeram parte da amostra final.   

A coleta de dados foi iniciada por meio de uma solicitação à Coordenação de 

Registros Escolares (CORES) de cada Campus a lista de contato dos e-mails dos 

professores que ministram aulas nas turmas selecionadas para a amostra. Os campi 

de Camaçari e Simões Filho foram os primeiros a responder a solicitação feita pela 

pesquisadora, o campus de Santo Amaro também respondeu a solicitação feita 

diretamente no Departamento de Ensino (DEPEN). No campus de Salvador fomos 

informados de que este tipo de informação somente poderia ser dado pelo 

coordenador do curso, que ao ser procurado pela pesquisadora também não teve 

problemas em nos fornecer a lista de contato dos professores.  

Encaminhamos e-mails aos professores que participaram da amostra e ao 

mesmo tempo visitamos as turmas selecionadas, explicando os motivos da 

aplicação dos questionários e deixando-os a vontade para responderem. Aplicamos 

nas quatro turmas selecionadas, 110 questionários iniciados nos campi de Salvador, 

Camaçari e Simões Filho, nesse período recebemos 64 questionários respondidos. 

O campus de Simões Filho iniciava a mudança de ano letivo e os alunos do 4º ano 

de Eletromecânica já estavam finalizando suas atividades, dificultando assim o 

retorno dos questionários respondidos. Aplicamos nessa turma apenas 10 

questionários e obtivemos baixo retorno com apenas dois respondidos.  

No campus de Santo Amaro realizamos uma visita agendada, por conta das 
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dificuldades encontradas inicialmente pelo recesso no mês de janeiro de 2014, 

nessas turmas do campus aplicamos mais 30 questionários nas turmas do 4º ano de 

(Eletromecânica e Técnico em Informática). Totalizando 140 questionários enviados 

no decorrer da pesquisa e recebemos 94 questionários respondidos. 

Durante quatro semanas encaminhamos os e-mails aos professores5 e 

bibliotecários6 dos campi que fazem parte do corpus dessa análise. Nesse período 

percebemos que foi muito baixo o quantitativo de respostas e semanalmente 

reencaminhamos os e-mails solicitando aos professores e bibliotecários que 

respondessem. 

Esse esforço realizado pela pesquisadora foi na tentativa de ampliar o 

quantitativo de respostas que pudessem trazer resultados mais próximos da 

realidade vivenciada pela instituição.  

Uma das propostas dessa pesquisa seriam a entrevista com professores e 

bibliotecários, de forma que pudéssemos melhor entender os anseios de cada 

categoria. Dessa forma, poderíamos melhor avaliar as possibilidades de integração 

entre as classes com vista a melhor aplicação da teoria da competência em 

informação nas bibliotecas do IFBA. De acordo com os prazos que estabelecemos 

em cronograma, o tempo impossibilitou essa atividade, primeiramente por conta de 

recessos escolares e posteriormente uma greve de três meses que a instituição 

enfrentou nesse período.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      

5
Link de acesso ao questionário enviado aos professores do 4º ano.  

<https://docs.google.com/forms/d/1677skPeHlXKhb6SlS6wKTtYLgRf9FkZ-uTxHYFy4M28/viewform>; 
6
Link de acesso ao questionário enviado aos 

bibliotecários<https://docs.google.com/forms/d/1TSDwwpBC05g8V_1TmNHt7I24xqGA-a5k-
2Oqh47VrOI/viewform>.   

https://docs.google.com/forms/d/1677skPeHlXKhb6SlS6wKTtYLgRf9FkZ-uTxHYFy4M28/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1TSDwwpBC05g8V_1TmNHt7I24xqGA-a5k-2Oqh47VrOI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1TSDwwpBC05g8V_1TmNHt7I24xqGA-a5k-2Oqh47VrOI/viewform
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Para o desenvolvimento da pesquisa além de armazenar, classificar e 

codificar as observações feitas e os dados obtidos o mais importante desta fase da 

pesquisa foi analisá-los. Para Barros e Lehfeld (2010) analisar os dados significa 

buscar o sentido mais explicativo dos resultados da pesquisa. 

 Conforme explicado anteriormente, aplicamos os instrumentos para coleta de 

dados, os questionários, durante quatro semanas entre os docentes, discentes e 

bibliotecários. Enviamos 11 questionários aos bibliotecários lotados nos campi do 

IFBA das regiões de Salvador, Metropolitana de Salvador e Recôncavo, o que perfaz 

um total de 50% dos bibliotecários que hoje compõem o quadro de servidores da 

instituição já que o total de bibliotecários é de 23 profissionais, o retorno foi de 

63,63%. . 

 Para os docentes, enviamos um total de 40 questionários online distribuídos 

entre os professores que ministravam aulas para as turmas do 4º ano do ensino 

médio dos cursos de Eletrotécnica, Eletromecânica e Técnico em Informática, e 

recebemos durante as quatro semanas em que o questionário permaneceu ativo, um 

total de 12 respostas, ou seja, 30% de respostas obtidas.  Para os discentes, 

adotamos outro procedimento, visitamos as turmas de 4º ano e levamos diretamente 

os questionários a serem respondidos. Isso fez com que o percentual de retorno dos 

questionários fosse maior. Enviamos 140 questionários e recebemos 94, um total de 

67,14% de respostas.  

 

5.1 PERFIL DA COMUNIDADE: DISCENTE 

 

 Existe um equilíbrio entre os gêneros nos cursos do IFBA, o percentual é de 

50% para masculino e 50% para feminino, mesmo considerando que os cursos 

avaliados são dois da área industrial e um da área tecnológica, com faixa etária dos 

alunos de 17 a 19 anos. 

 Para tomar conhecimento da familiaridade desses alunos no acesso e uso da 

biblioteca desde o ensino fundamental ação que desenvolveria maior autonomia na 

aprendizagem, procuramos saber se eles possuíam o hábito de frequentar outras 

bibliotecas já que, segundo Kuhlthau (2006) é a partir dos 12 anos de idade que o 
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aluno tornar-se mais independente para usar a biblioteca vivenciando um 

aprendizado para a sociedade da informação. Resulta-se que esta é a fase de 

transição dos limites da biblioteca do ensino fundamental para o uso mais 

independente de coleções de bibliotecas maiores no ensino médio. 

 

TABELA 4: Usos da biblioteca 

 

Biblioteca no ensino 

fundamental 

Frequência % 

Sim  25 26,59 

Não 29 30,85 

Às vezes 40 42,55 

Total 94 100 

FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

 Percebe-se que o percentual de alunos que categoricamente afirmaram que 

não frequentavam bibliotecas durante o ensino fundamental ou que por razões 

diversas, às vezes, em alguns momentos frequentaram uma biblioteca, chega a ser 

superior a 70%, do total de alunos que entraram para cursos do ensino médio no 

IFBA. Verifica-se com isso que os alunos selecionados para os cursos de ensino 

médio no IFBA têm pouca familiaridade com o espaço biblioteca e suas funções, o 

que talvez possa dificultar a sua convivência nesses espaços. Conforme 

argumentam Simmonds e Andaleeb (2001) a pouca familiaridade com a biblioteca e 

seus recursos é o que determina a sua usabilidade e consequentemente o seu uso 

adequado. 

 Do baixo percentual de alunos que entraram para os cursos do ensino médio 

no IFBA e declararam ter frequentado outras bibliotecas ainda cursando o ensino 

fundamental procuramos saber deles que tipo de bibliotecas utilizavam. 
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TABELA5: Frequência em bibliotecas 

F 

 

 

 

 

 

 

o 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os dados evidenciam que a biblioteca pública substituiu a biblioteca escolar 

nesse momento do aprendizado, e é bom salientar que diante deste quadro 

percebemos duas realidades brasileiras quando se fala em biblioteca escolar. A 

primeira é que a falta de bibliotecas nas escolas de ensino fundamental e médio 

acarretam uma mudança no papel da biblioteca pública, que deveria atender a todos 

os públicos torna-se um anexo da escola e local onde os alunos buscam “cópias” 

para as suas pesquisas e realização de atividades escolares, quando as suas 

escolas não existem bibliotecas. 

 

Não podemos esquecer o fato de que a deficiência brasileira quanto às 
bibliotecas escolares afeta sensivelmente o funcionamento de outro tipo de 
biblioteca: a pública. Este é o destino da maioria dos alunos que, sem 
contar com bibliotecas nas escolas em que estudam, procuram-na para 
realizar as famosas „pesquisas‟ escolares (SILVA, 1995, p.48-49). 

 

 Percebe-se que a biblioteca pública não está preparada para atender essa 

especialização, o escolar, pois compromete a sua missão enquanto uma instituição 

que deve atender a diversas camadas da sociedade. 

A segunda realidade demonstrada na tabela 5 mostra a realidade brasileira 

vivenciada pelos alunos, quando diz ter frequentado uma biblioteca escolar no 

ensino fundamental. A literatura retrata que a realidade da biblioteca escolar é bem 

diferente, o que se chama de biblioteca escolar em muitas escolas não passa de um 

depósito de livros didático. Carvalho Silva (2011) entende que a desqualificação do 

serviço público em relação às bibliotecas escolares quando existentes, ajudam a 

construir na sociedade uma visão limitada desse tipo de biblioteca que isso acaba 

colocando em evidência as do setor privado, que no todo nem sempre estão 

TIPO DE BIBLIOTECA FREQUÊNCIA % 

PÚBLICA 31 47,69 

ESCOLAR 19 29,23 

PÚBLICA E ESCOLAR 7 10,76 

COMUNITÁRIA 2 3,07 

NÃO DECLARADO 6 9,23 

TOTAL 65 100% 
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melhores assim. Silva (1995) confirma esse cenário evidenciando que desde os 

colégios dos jesuítas, que foi a nossa primeira experiência de educação formal, até 

os dias atuais, muito pouco foi feito em relação à biblioteca escolar.  

Com essas observações percebe-se que os campi do IFBA, que compõem 

este estudo, são providos de bibliotecas escolares, com acervos específicos para os 

cursos profissionalizantes e com bibliotecários atuando. Após a análise da 

percepção de conhecimento e uso de bibliotecas pelos alunos que fazem parte da 

amostra do estudo, foi questionado aos mesmos se frequentavam a biblioteca do 

campus, dos 94 respondentes (40.4%) deles afirmaram não ter o hábito de 

frequentar a biblioteca da escola, ou simplesmente procuram-na quando precisam. 

O que pode ser considerado como a continuação do despreparo de habilidades para 

lidar com os recursos informacionais e a biblioteca caracterizada pela ausência 

constante que este espaço acadêmico teve em outros momentos da sua 

aprendizagem. Assim como assegura Silva (1995, p. 54) “[...] a inabilidade para 

utilizar racionalmente os recursos informativos disponíveis na biblioteca também 

pode ser considerada como um fator que a afasta dos usuários.” 

 Aqueles que afirmaram frequentar a biblioteca do campus onde estudam 

58.5% respondentes, normalmente entram na biblioteca de uma a três vezes por 

semana, na maioria, procurando serviços tradicionais, tais como: empréstimos, 

consultas e uso de computadores para acesso à internet, e o fazem sem auxílio de 

bibliotecário. Para usar a biblioteca de forma independente, os alunos precisam 

conhecer os passos necessários para localizar os materiais. Como afirmou Kuhlthau 

(2006, p.232) “[...] os alunos, geralmente,quando vêm à biblioteca com um objetivo 

definido, podem localizar o material de que necessitam e seguem procedimentos 

para empréstimos sem ajuda [...].” A mesma autora considera que essa seja a forma 

inicial de independência do aluno na relação com o conhecimento. Mas para isso, é 

necessário que esse aluno seja formado, ou tenha orientações iniciais para 

desenvolver a busca na biblioteca de forma a conhecer as fontes de informação 

disponíveis. 

Desse modo, os alunos do IFBA que estão no 4º ano do ensino médio, ainda 

não possuem essa percepção do espaço biblioteca escolar. A evidência para esse 

cenário foi encontrada quando questionamos sobre o tipo de serviço que eles 

procuram na biblioteca, muitos responderam relacionando a forma como eles usam 

a biblioteca da escola, tais como transcritas abaixo: 
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a) “utilizo a biblioteca para tirar dúvidas em geral ou simplesmente ler uma 

revista”; 

b)  “local apropriado para estudos”; 

c)  “socializar com pessoas novas”; 

d)  “eu só preciso de um lugar onde eu possa ler em paz”; 

e)  “apenas por causa do ar-condicionado”.  

 

Assim, a biblioteca da escola ainda não se tornou um local propício para a 

aprendizagem do educando, principalmente, no que se refere à formação para a 

competência em informação, capacitando as pessoas tanto para a busca da 

informação quanto para um aprendizado independente e ao longo da vida.  

 

5.2 PERFIL DA COMUNIDADE: DOCENTE 

 

Encaminhamos 40 questionários aos docentes que compõem a amostra 

desse estudo e o retorno foi de 13 respondentes durante as quatro semanas que o 

link para o questionário permaneceu ativo, com 30% de retorno do total enviado. 

Desses que responderam ao questionário temos 11 docentes do gênero masculino 

com formação na graduação entre os anos de 1982 a 2013. Esses docentes 

também buscaram formação continuada que é uma necessidade básica para a 

educação neste Século. Desses professores, 10 possuem pós-graduação, os 

demais são recém-formados na graduação. 

 
A formação continuada é importante para que o professor se atualize 
constantemente e desenvolva as competências necessárias para atuar na 
profissão. A ideia de competência parece, então, transbordar os limites dos 
saberes, ou seja, o professor deve possuir tanto conhecimentos quanto 
competências profissionais que não se reduzem somente ao domínio dos 
conteúdos ensinados. (GASQUE; COSTA, 2003, p. 55) 

 

Do total de professores respondentes, 12 afirmam que frequentam a 

biblioteca do seu campus, mas a sua frequência nesses espaços de informação é 

irregular e ocorre, apenas, quando necessitam de algo.  

Para Gasque; Costa (2003, p.56) “[...] a retórica da sociedade „reconhece‟ a 

importância do papel das bibliotecas escolares como elementos fundamentais no 

processo de ensino-aprendizagem, mas a realidade é bem diferente.”, Pois se 

percebe que esses profissionais quando buscam informações o fazem diretamente 
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nas fontes de informação já conhecidas valorizando pouco a informação encontrada 

na biblioteca da escola.  

 

TABELA6: Formação continuada docente 

 

ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

2 4 4 

10% 30% 30% 

           FONTE: DADOS DA PESQUISA 

 

5.3 PERFIL DA COMUNIDADE: BIBLIOTECÁRIO 

 
Conforme indicado anteriormente, fazem parte da nossa amostra os 

bibliotecários que trabalham na região de Salvador, Metropolitana de Salvador e 

Recôncavo. Nessas regiões verificamos a possibilidade de encaminhar 

questionários a 11 bibliotecários. Desse total de questionários enviados, recebemos 

sete respondidos com representação dos quatro campi abordados pela pesquisa, os 

demais, quatro bibliotecários, não responderam o questionário.  

Para conhecer o perfil dessa comunidade percebemos que os anos de 

formação desses profissionais foram recentes, entre 2002 e 2007. Seis desses 

profissionais possuem a formação de especialistas, o que nos faz perceber que 

existe a preocupação com a formação continuada, um saber necessário para a 

competência em informação. 

Farias e Vitorino (2009) consideraram que a capacitação deve ser um 

processo constante, pois sempre existe algo a acrescentar, a aprender. No que 

tange aos profissionais que atuam na biblioteca escolar, as autoras consideraram 

que os bibliotecários escolares, sob essa perspectiva, devem buscar o aprendizado 

contínuo e a melhoria de suas qualificações, para maior visibilidade profissional e 

desenvolvimento da competência em informação no contexto da biblioteca escolar. 

Diante do perfil dos bibliotecários que responderam ao questionário 

percebemos que existe uma busca por uma melhor qualificação profissional que 

poderá ser a indicação de melhorias no serviço e projetos da biblioteca.  
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5.4 CATEGORIAS 

 

Visando atender os objetivos desta pesquisa, utilizou-se para o processo de 

análise dos dados o método de análise de conteúdo que foi constituído por: 1) Pré-

análise; 2) Exploração do material; 3) Tratamento dos resultados, inferências e 

interpretações.  

Desse modo, utilizamos os padrões de aprendizagem para o Século XXI da 

America Association of School Libraries (AASL, 2007), modelo apropriado para tratar 

de competência em informação no âmbito da biblioteca escolar. Para este estudo, 

utilizamos apenas o Padrão Um da AASL por considerarmos que esse padrão 

atende aos nossos objetivos e inseri-se no nível de formação do usuário para a 

competência em informação; e os demais padrões, Dois, Três e Quatro estão no 

nível posterior a formação de usuários. O padrão Um é representado pela questão 

de: Investigar, pensar criticamente e adquirir conhecimento e tem como base os 

seguintes indicadores: habilidades no uso dos recursos informacionais e uso da 

informação. Estas habilidades permitem conhecer as competências em informação 

dos estudantes, professores e bibliotecários nos seguintes aspectos: necessidades 

de informação; seleção, uso e avaliação da informação.  

Para facilitar a análise dos dados e entendendo que o conceito de 

competência em informação busca o desenvolvimento de habilidades para a busca, 

avaliação e utilização da informação com autonomia, os dados obtidos foram 

separados emquatro categorias denominadas de habilidades de acordo com o 

Padrão Um da AASL (2007), conforme quadro a seguir.  
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                   QUADRO 2:Categorias de análise 

Padrão Um Habilidades Categorias 

 1.Localizar, avaliar e 
selecionar fontes 
apropriadas para resolução 
do problema/responder 
questões. 

 
Envolve aspectos 
relacionados à busca da 
informação. 

Investigar, 

pensar 

criticamente e 

adquirir 

conhecimento. 

2.Avaliar a informação 
encontrada nas fontes 
selecionadas com base na 
precisão, adequação e 
relevância para 
necessidades, importância 
e contexto sociocultural. 

Envolve aspectos 
relacionados à seleção 
e avaliação da 
informação. 

 3. Ler, investigar e escutar 
a informação apresentada 
em vários suportes (texto, 
visual, mídia digital) de 
modo a fazer inferências e 
atribuir significados.  

 
 
Envolve aspectos 
relacionados ao uso dos 
suportes informacionais. 

 4.Colaborar com outras 
pessoas para o 
entendimento mais amplo e 
aprofundado sobre um 
determinado assunto. 

 
Envolve aspectos 
relacionados à 
exploração das fontes e 
mediação da 
informação. 

                 Fonte: Pesquisa da autora 

 

5.4.1 Categoria 1: Busca da informação 

 

Conforme a pergunta um do bloco C no apêndice A, quando questionamos os 

discentes sobre o que o fazem buscar a informação para o desenvolvimento de suas 

atividades na escola, 71.3% afirmaram que buscam por informação quando sentem 

a necessidade de informações referentes ao desenvolvimento da pesquisa. 

Enquanto os 28,7% assinalam que buscam informações apenas para realizar suas 

atividades. Sendo assim, com perfil já conhecido dos alunos de frequentar pouco a 

biblioteca da escola, buscou-se conhecer se além do acervo físico encontrado nas 

bibliotecas esses alunos também realizam buscas na internet e todos responderam 

afirmativamente. Para Gasque (2011) os pesquisadores em formação ao se 

adaptarem a uma necessidade de informação procuram diretamente as fontes e 

canais de informação sem nem ao menos se preocuparem com as estratégias mais 
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adequadas para procurá-las. Completa afirmando que o primeiro recurso para a 

busca da informação é a internet por causa da facilidade de acesso (Gráfico 2). O 

recurso mais utilizado para buscas é o Google, citado por 63.8% dos alunos que 

responderam ao questionário. Mas o que nos chama a atenção nesse quesito de 

busca da informação é o fato de alunos de ensino médio que com pouca vivência 

em ambientes de biblioteca, conforme perfis já descritos, utilizarem também, buscas 

na internet de sites como: Google acadêmico, Scielo e Portal da Capes. 

A aprendizagem de busca de informação na internet nas bibliotecas do IFBA 

poderá contribuir com a formação dos seus usuários se ocorrerem uma orientação 

adequada para o uso dessa importante ferramenta de busca de informação. 

Conforme Gasque (2011), a formação na internet ocorre pela própria experiência, 

observação e adaptação. A falta de orientações adequadas poderá ocasionar 

lacunas no conhecimento desses alunos. Esse conhecimento adquirido das fontes 

de informação especializada que normalmente não é ainda considerado de interesse 

de alunos do ensino médio, como o Scielo e Capes pode ser reflexo de indicações 

de docentes em salas de aula, uma vez que os dados do gráfico 1 (um) evidenciam 

a prevalência do uso dessas fontes pelos docentes. 

A busca de informações pelos docentes que ministram aulas dá-se 

majoritariamente pelo uso dos periódicos científicos e do portal da Capes, refletindo 

o processo de formação continuada destes, pois possui mestrado ou doutorado, 

nível que exige o conhecimento dessas fontes. Assim, também procuramos saber 

dos docentes que ministram aulas para as turmas selecionadas do 4º ano quais são 

as fontes de informação que mais utilizam para a busca de informação e eles 

citaram que utilizam periódicos científicos e o Portal da Capes como fontes de 

pesquisa conforme observado no gráfico abaixo: 
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GRÁFICO 1: Fontes de informações utilizadas pelos alunos 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os principais recursos informacionais para os alunos podem ser percebidos 

no gráfico 2: 

 
 
 

GRÁFICO 2: Fontes de informações utilizadas pelosprofessores 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Pode-se perceber que a transição da busca e uso da informação do meio 

físico (biblioteca) para o meio eletrônico (Internet) já ocorre, por ser este um dos 

novos hábitos de pesquisa na contemporaneidade no qual a internet desempenha 

grandes funções tais como: pesquisar, comunicar e publicar. Possuir a habilidade 

para a busca de informação é tão necessária quanto selecionar e avaliar essa 

informação na web (VIEIRA, 2005). A atividade de pesquisa escolar requer uma 

mediação tanto do professor quanto do bibliotecário de forma a preencher 

problemas diversos que poderão ocorrer com os alunos no desafio de construir 

conhecimento. Problemas como a inconsistência do texto, efemeridade da 

informação, a banalização da autoria do texto, o desrespeito à propriedade 

intelectual e uso aético da informação, conforme descritos por Gasque (2011).  

Outro recurso informado pelos alunos considerado como mais utilizado para a 

busca da informação foi à interação com colegas, com o que corrobora Gasque 

(2011) ao destacar que a obtenção da informação para a pesquisa leva a um 

processo dialógico intra e interpessoal, agregando valor à informação por meio das 

interpretações.   

Nesse contexto, tanto professor quanto o aluno relegaram o bibliotecário a 

uma posição periférica de busca da informação, isso se deve ao fato de que o 

bibliotecário se envolve em atividades administrativas e técnicas, exercendo pouca a 

sua interação com os usuários. A biblioteca inserida no contexto escolar tem como 

objetivos ser um espaço que auxilie e facilite o processo de ensino-aprendizagem, 

mudando a imagem da biblioteca escolar para os alunos e para a sociedade. Os 

bibliotecários desta instituição precisam envolver-se em atividades educacionais 

voltadas para a informação, planejar e desenvolver habilidades no educando, saindo 

assim da zona de desconforto onde está inserido. Como ressalta Campelo: 

 

O bibliotecário escolar precisa ser consciente de que tem a função de 
ensinar, não apenas as habilidades que vinha tradicionalmente ensinando 
(localizar e recuperar a informação), mas também a função de envolver-se 
no desenvolvimento de habilidades de pensar criticamente, ler, ouvir e ver, 
enfim, ensinar a aprender (CAMPELO, 2003, p. 30).  

 

Para os bibliotecários do IFBA percebemos, através de observações diretas, 

que o ambiente onde esses profissionais estão inseridos, geralmente, são 

bibliotecas pequenas com atendimento estendido nos turnos de funcionamento 

escolar e muitos profissionais precisam se dividir entre as atividades administrativas, 
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técnicas e de atendimento no balcão de empréstimo, visto que não existem 

servidores suficientes para divisão dos trabalhos. Assim, os profissionais dessas 

bibliotecas são confundidos, muitas vezes, como um atendente e poucos alunos 

e/ou professores conhecem as suas atribuições. E por sua vez, o bibliotecário, por 

possuir inúmeras atividades no seu dia, deixa de lado a sua função educacional, não 

compreendendo bem o seu papel para o desenvolvimento da competência em 

informação na escola.  

 

5.4.2 Categoria 2 : Seleção e avaliação da informação 

 

A pesquisa escolar enquanto processo de produção do conhecimento leva o 

aluno a utilizar variadas fontes de informação diante de um universo de 

possibilidades para a pesquisa. Para um aprendizado autônomo o estudante deve 

ter familiaridade com a biblioteca e com a localização de materiais,  saber escolher e 

consultar diferentes fontes de informação, precisa saber localizar e interpretar essa 

informação, dominando técnicas para esquematizar, resumir e parafrasear 

(CAMPELO, 2009).  

Para selecionar a informação de que precisa o aluno tem que ter no mínimo 

dois conhecimentos prévios: conhecer as fontes de informação e saber avaliar o 

conteúdo dessa informação.  

Para investigar se esses alunos possuem essas competências em lidar com 

as fontes de informação, procuramos saber se eles participaram de formação de 

usuários ou treinamento promovida pela biblioteca da escola para conduzir as suas 

pesquisas. Os resultados indicaram que 93.6%dos alunos nunca passaram por um 

processo de formação de usuários nas bibliotecas. Apenas 6.4% dos alunos 

consideraram o auxílio da localização de materiais nas estantes como um 

treinamento oferecido pela biblioteca. Percebe-se que esses alunos desconhecem o 

que são produtos e serviços na biblioteca da escola, com respostas como: 

a) “o bibliotecário pesquisa através do banco de dados do sistema, informa 

o livro, e se está disponível para empréstimos”; 

b) “projeto de pesquisa e extensão”; 

c) “se diz respeito à localização por tema/área, tem sim aqui na biblioteca.” 
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Conhecendo a falta de formação dos usuários para lidar com as fontes de 

informação na biblioteca, procurou-se saber do professor se ele solicitava pesquisas 

escolares para os alunos realizarem na biblioteca do campus. Desses dados 84% 

dos professores (gráfico 3) informaram que é uma exigência das suas disciplinas, 

que eles já indicam as fontes de pesquisas aos alunos, o que não corrobora com as 

habilidades necessárias para a competência em informação. Essa constatação 

coincide com as teorias tradicionais de educação nas quais o professor assume a 

centralidade do processo de aprendizagem, contrastando com a visão construtivista 

que centra a aprendizagem no indivíduo.  

 

                    GRÁFICO 3: Orientação para realização de pesquisa 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os professores confirmaram, também, que não informam à biblioteca da 

escola quais os temas que trabalham na pesquisa escolar com os alunos. Os 

bibliotecários e os professores, ao trabalharem em conjunto, influenciam o 

desempenho dos estudantes para o alcance de maior nível de competência na 

leitura e escrita, aprendizagem, resolução de problemas, uso da informação e das 

tecnologias de comunicação e informação (UNESCO, 1999). 

A ausência de diálogo entre professores e bibliotecários, pode ocasionar um 

descompasso no processo de seleção e avaliação da informação. Nesse sentido, 

conhecer o perfil de sua comunidade de usuários torna-se relevante na formação de 

alunos e o que poderia facilitar para a formação deles. Consequentemente, haveria 
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um melhor desempenho para o desenvolvimento da competência em informação 

nos alunos de ensino médio o que favoreceriam a seleção e avaliação da 

informação. 

Perguntamos aos bibliotecários se os mesmos já realizaram estudos de 

usuários e 90% informaram nunca ter realizado este estudo. Para Baptista e Cunha 

(2007), que estudaram as fases dos estudos de usuário, indicaram que esses 

movimentos nas bibliotecas tiveram início na década de 1960 de forma quantitativa, 

e percebia-se a frequência de um determinado material para conhecer o 

comportamento informacional dos usuários. Na década de 1970, os estudos de 

usuários tiveram a preocupação de identificar como a informação era obtida e 

usada. Na fase qualitativa dos estudos de usuários o foco é na atenção das reações 

dos usuários da informação dando mais atenção aos aspectos subjetivos do 

comportamento humano. 

Em relação aos materiais didáticos disponíveis nas bibliotecas para seleção 

das atividades de pesquisa propostos pelos professores, 55% deles consideraram 

que somente em alguns casos as fontes de informação disponibilizadas na biblioteca 

colaboram com a atividade de pesquisa. Perspectiva diferente é partilhada pelos 

bibliotecários que avaliaram as fontes de informação existentes nas bibliotecas como 

eficazes para a pesquisa na escola. 

 

5.4.3 Categoria 3 : Uso dos suportes informacionais 

 

A biblioteca tem a tarefa de coletar e disponibilizar materiais informacionais 

nos diversos formatos tanto em papel quanto em audiovisuais e meios eletrônicos 

como a internet. Dessa maneira, a coleção da biblioteca não é um conjunto de 

materiais reunidos aleatoriamente e sem nenhum propósito (CAMPELO, 2009). 

Para conhecermos a realidade do IFBA em relação aos suportes 

informacionais que são disponibilizados nas bibliotecas procuramos saber dos 

bibliotecários o que cada biblioteca reuniu em materiais para construir recursos 

didáticos eficientes. Os dados mostraram que todas as bibliotecas pesquisadas 

possuem um perfil semelhante em relação aos suportes informacionais que 

disponibilizam tanto em papel, como: livros, dicionários e enciclopédias, quanto no 

meio eletrônico, a internet. Esses recursos podem ser observados no gráfico abaixo: 
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          GRÁFICO 4: Suportes informacionais disponíveis 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dessa maneira, procuramos saber dos alunos quais são os suportes 

informacionais que eles conhecem e utilizam nas bibliotecas objeto desse estudo. As 

respostas foram relacionadas ao tradicional, em que 60% dos alunos utilizam, 

prioritariamente, os livros, seguidos de jornais/revistas e internet. Os suportes 

informacionais tais como CDs, DVDs, fotografias, filmes e outros são pouco 

utilizados nessa instituição, por conta das bibliotecas possuírem um acervo limitado 

desses suportes que geralmente são doados aos campi.  

Apesar das inovações trazidas pelas tecnologias, que aumentaram as 

possibilidades de acesso à informação, o modelo de biblioteca física não perdeu sua 

relevância social. Entretanto, urgem as bibliotecas, sejam elas escolares, públicas 

ou universitárias, criarem serviços e produtos que atraiam a atenção dos usuários. 

Olhando para o campo empírico da pesquisa, observa-se que o IFBA possui vários 

suportes informacionais disponíveis, mas que não são usados pelos usuários. Nesse 

contexto, os bibliotecários são desafiados a tornar os serviços e produtos da 

biblioteca disponíveis, acessíveis e atrativos para os usuários. 
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5.4.4 Categoria 4 : Mediação da informação 

 

A mediação da informação está ligada a todo o fazer do profissional da 

informação, e é um efetivo instrumento para reflexões e estudos no campo da CI. 

Sendo assim, significa dizer que a mediação da informação é uma atividade que 

está inserida no cotidiano, é construída por meio do diálogo com o ser e com vistas 

a satisfação de determinadas necessidades informacionais (CARVALHO SILVA; 

SILVA, 2012).  

A mediação da informação poderá ser realizada no contexto da mediação 

pedagógica, pelo professor em sala de aula, o que contempla o construtivismo de 

Piaget, que permite pensar a mediação do conhecimento a partir da concepção 

construtivista que o conhecimento se desenvolve no individuo considerando a sua 

formação desde a fase da infância até a fase adulta; a teoria sócio histórico de 

Vygotsky que promoveu a ideia de que o ser humano é constituído pelas relações 

sociais, reconhecendo que a mediação interfere ou modifica as operações 

psicológicas ampliando e amadurecendo as atividades históricas, culturais, sociais 

do ser; e a midiatização de Paulo Freire que observa que a autonomia do ser deve 

primar pelo respeito, pelo reconhecimento dos processos de opressões intelectuais, 

e pensar a educação que prime pela libertação. (CARVALHO SILVA; SILVA, 2012).  

Nesse sentido, procuramos saber dos alunos se eles recebem orientação dos 

professores para a realização da pesquisa, sendo que 11,70% dos alunos 

informaram que não recebem essa orientação ou mediação por parte do professor. 

Outros 36,17% indicaram que às vezes ocorre esse tipo de mediação por parte do 

professor, com explanações como: 

 

“dando dicas de livros, autores à serem lidos, sites de buscas...” 

“indicando livros e sites.” 

“o professor expõe a maneira como ele espera que o trabalho seja 

estruturado...” 

“disponibilizando modelos de pesquisa e indicando ferramentas de buscas.” 

“dá uma espécie de roteiro, ou entre tópicos de como deve ser feita tal 

pesquisa.” 

“indicam bibliografias confiáveis e de renome.” 
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“ele entrega um roteiro de pesquisa.” 

“citando passo a passo e o necessário.” 

 

Vê-se, pois que entre professores e alunos se estabelece uma mediação da 

informação no que tange a pesquisa escolar.  

Além da troca de conhecimentos ocorridos em salas de aula entre alunos e 

professores, é necessário que os alunos busquem outras formas de acessar o 

conhecimento, saber usar os recursos informacionais e buscar outras formas de 

mediação que se faz necessária para o aprendizado na sociedade da informação. 

Nesse sentido, de acordo com a pergunta 9 do bloco B do questionário 

aplicado aos alunos, procuramos saber como ocorre à relação de mediação explícita 

entre o aluno e bibliotecário. Dessa forma, 35,10% dos alunos consideraram que 

não solicitam informações que possam lhe orientar na busca por fontes 

informacionais aos bibliotecários, e 24,46% informaram que em alguns momentos 

solicitam orientação ao profissional da informação, nas seguintes condições: 

 

“indicação de livros específicos para as pesquisas, muitas vezes eles 

procuram comigo até encontrar o livro solicitado.” 

“chego até a estagiária e peço ajuda.” 

“ele me indica o livro que possivelmente vai me ajudar.” 

“peço que me indique se há na biblioteca o livro que estou à procura, caso 

não encontre.” 

“quando há dificuldades em encontrar algum volume.” 

“quando estou à procura de um livro e não encontro.” 

“pergunto se há o livro na biblioteca, ou onde fica algum assunto.” 

“indicando autores ou livros recomendados para um determinado assunto.” 

 

O aluno, inconscientemente, percebe a necessidade de mediação do 

bibliotecário e solicita quando necessário. Almeida Junior (2009) defende a 

necessidade da interferência do bibliotecário na medição da informação, do mesmo 

modo, Khulthau (1991) quando apresenta a zona de intervenção do bibliotecário 

como sendo a interação com o outro e com o meio o que é considerado como um 

salto qualitativo na construção do conhecimento.  

No âmbito da biblioteca, a teoria aponta que o bibliotecário que atua na escola 
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deve ser ativo, e a mediação da informação deve fazer parte de todos os fazeres 

desses profissionais. Desde a mediação implícita considerada por Almeida Junior 

(2009) como que norteia as atividades desenvolvidas que tem o usuário como base 

de sustentação, e a mediação explícita que ocorre nos espaços onde a presença do 

usuário é inevitável. Conforme destacam: 

 

a mediação é fruto de um propósito que envolve todo o processo 
informacional no âmbito das redes sociais e humanas no uso da 
informação, de sorte que a informação utilizada nas redes indica diversas 
propostas de mediação informacional na concepção triádica emissor-canal-
receptor, além dos diversos problemas e desafios para mediação da 
informação em redes sociais e humanas; e competências informacionais e 
programas de inclusão digital, visto que a mediação da informação, através 
do conhecimento da produção informacional e da apreensão pelo usuário, 
pode identificar pontos deficitários e qualitativos que interferem ou 
favorecem as competências em informação, inclusive no que tange a 
informação digital. (CARVALHO SILVA; SILVA, 2012, p. 4). 

 

Partindo da premissa que a mediação permeia por todas as atividades do 

bibliotecário, é natural que esse profissional as desenvolva naturalmente 

contribuindo com a formação do aluno.  

No questionário aplicado aos bibliotecários, procuramos saber dos mesmos 

como ocorrem às intervenções de orientação aos alunos para o desenvolvimento da 

pesquisa escolar que contribui para a formação da competência em informação, e 

57,14% responderam que orientam o aluno na busca da informação no processo da 

pesquisa escolar: 

 

“A orientação auxilia o usuário na sua pesquisa.” 

“Não temos setor específico para tal.” 

“Sempre que solicitado.” 

“Apenas quando solicitado por alunos que estão realizando algumas 

atividades específicas, determinado por seu professor.” 

“Orientamos os discentes do Campus, embora tal serviço não ocorra de 

forma sistemática.” 

“É necessário contribuir para o aperfeiçoamento da pesquisa.” 

“Quando solicitado.” 

 

Percebe-se com isso, que ocorre uma discordância entre a teoria e a prática. 

A teoria apresenta o bibliotecário como agente ativo na aprendizagem dos alunos, 
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através da mediação da informação, em bibliotecas escolares para um melhor 

aproveitamento do aluno na busca e uso da informação;e a realidade que se 

apresenta na figura de um sujeito passivo no contexto institucional,de pouca 

representatividade e expressão, o que não condiz com o que deveria ser seu papel 

de mediador da informação corroborando com Campelo (2009, p.19) quando diz que 

“o profissional deve colocar-se de forma ativa diante de sua responsabilidade social 

como educador”. 

O fato é que, bibliotecários precisam participar do processo de aprendizagem 

trabalhando em colaboração com o professor e eliminar com o que Campelo (2009, 

p. 45) chamou de “característica típica do bibliotecário: a preferência por trabalhar 

isolado”. Nesse sentido procuramos saber dos bibliotecários se existe essa 

colaboração entre bibliotecários e professores para auxiliar o aluno na busca da 

informação para a realização da atividade de pesquisa, 42,87% responderam que 

não existe colaboração com os professores no auxílio da pesquisa escolar e outros 

42,87% informaram que em alguns momentos essa colaboração é realizada apenas 

para atividades específicas. Ou seja, é o que Montiel-Overall (2005, p.35) chama de 

“coordenação” um nível de colaboração que requer pouco envolvimento entre 

bibliotecários e professores, ocorrendo apenas para realizar atividades e eventos 

focalizando pouca a questão da aprendizagem.   

Essa questão pode ser confirmada nas respostas dos bibliotecários quando 

71,42% dizem que o professor não informa à biblioteca quais assuntos que estão 

trabalhando com os alunos para o desenvolvimento da pesquisa escolar. Na visão 

de Montiel-Overall (2005, p. 36), chama de “cooperação” quando trabalhando em 

conjunto e dividindo tarefas cada um contribui com a sua parte chegando ao produto 

final, que é o desenvolvimento de habilidades informacionais no aluno.  

Com esses dados percebe-se que muito precisa ser feito para que a 

biblioteca alcance o nível integrado com o currículo da escola por meio de 

programas de competência em informação que desenvolvam as habilidades de uso 

da informação nos alunos de ensino médio, iniciando provavelmente com a 

mediação de bibliotecários e professores para o uso efetivo da informação por parte 

dos alunos. 
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5.5 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA BIBLIOTECA 

 

As transformações ocorridas na sociedade que transformaram as atividades 

econômicas e sociais trouxeram, por sua vez, uma transformação na educação que 

levou o individuo a buscar a “aprender a aprender” que se insere nas competências 

necessárias para o Século XXI. As estratégias de formação de competência em 

informação são essenciais ao desenvolvimento da sociedade da informação que tem 

o desafio de educar. Desse modo, a biblioteca da escola desempenha um papel 

importante na formação desses indivíduos para lidarem com variadas fontes de 

informação que os preparem para a sociedade da informação. E o bibliotecário que 

atua em bibliotecas escolares precisa refletir sobre a sua função educativa que, 

segundo Campelo (2009), ainda não se concretizou.  

 

Democratizar o acesso à informação, capacitar as pessoas para o uso 
crítico da informação, proporcionar condições que permitam a reflexão, a 
crítica e a construção de ideias por meio da leitura são ações 
constantemente recomendadas para o bibliotecário e, no bojo dessas 
ações, a biblioteca escolar é vista como espaço privilegiado para o seu 
desenvolvimento. (CAMPELO, 2009, p. 19).  

 

Desse modo, procuramos saber quais as atividades relacionadas à função 

educacional do bibliotecário que são realizadas nas bibliotecas que compõe este 

estudo. Dentre algumas atividades elencada pelos bibliotecários como 

desenvolvidas na biblioteca da escola, entre outras, encontro com o escritor, 

concursos, exposições e destacamos também ainda as atividades de leitura e 

educação de usuários como a prática educativa do bibliotecário para o 

desenvolvimento da competência em informação nos alunos, conforme descritas no 

quadro abaixo.  
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QUADRO 3: Atividades realizadas na biblioteca escolar 

Atividades de leitura Educação de usuários 

“a função educativa da biblioteca 

escolar, tradicionalmente, tem sido a de 

promover a leitura, procurando 

desenvolver nas crianças e nos jovens, 

durante seu período de educação 

formal, o gosto de ler, que os levem a 

ser adultos leitores.” (CAMPELO, 2009, 

p.26).  

Com abordagem que enfatiza o 

pensamento lógico, a avaliação das 

fontes, e o ensino de habilidades que 

envolvam soluções dos problemas. 

(CAMPELO, 2009, p.33).  

FONTE: Adaptação da pesquisa 

 

A preocupação do bibliotecário em dinamizar o uso da biblioteca através da 

promoção da leitura tem ocupado destaques nos estudos sobre a biblioteca escolar.  

Conforme Campelo (2009) a preocupação do bibliotecário com a leitura visa a 

elaboração de ações dinamizadoras que atraiam os usuários por meio de atividades 

variadas, tais como as indicadas na pesquisa: Palestras, exposições, encontro com 

o escritor, feiras de livros e outras.  

 

Embora em alguns casos essa estratégia visasse a levar o aluno a se 
interessar pelos livros e pela informação, a ênfase nas atividades 
geralmente acaba distorcendo esse objetivo e parece colocar a biblioteca 
como local de eventos esporádicos e sem continuidade. (CAMPELO, 2009, 
p.26). 
 

O bibliotecário precisa planejar e executar projetos e programas que o faça 

assumir o seu papel educativo implantando ações voltadas ao desenvolvimento de 

habilidades informacionais tais como a educação de usuários, que o torna mais ativo 

e participativos no planejamento curricular e no processo de aprendizagem em 

parceria com o professor planejando programas para a biblioteca.  

 

5.6 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA BIBLIOTECA ESCOLAR: 
PERCEPÇÕES 

 

A competência em informação propõe, entre outros aspectos, o aprendizado 

de técnicas e habilidades no uso de ferramentas e acesso à informação. Objetiva 
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formar pessoas para o uso efetivo e eficiente da informação, como também saber 

reconhecer uma necessidade de informação, conhecer as fontes de informação 

necessárias, saber recuperar e principalmente saber usar a informação na 

construção de um novo sentido.  

O bibliotecário nesse cenário deve procurar por uma educação continuada, 

que vise o aprimoramento de suas habilidades e conhecimentos para melhores 

resultados nas suas atitudes e assumindo sua função educativa no uso das 

ferramentas de informação.  

Pontes e Tálamo (2009) consideram que o profissional tem que se adaptar a 

nova realidade na qual a percepção da gestão do acervo passa para um novo olhar 

representado pela informação para orientação do usuário. E nesse sentido as suas 

competências profissionais podem ser adquiridas ao longo de sua jornada 

profissional “[...] levando em consideração os possíveis treinamentos, cursos de 

atualização e o interesse em aprender mais [...]” pois [...] precisa orientar seus 

usuários quanto a utilização da estratégia de busca, recuperação e uso da 

informação[...].” (PONTES; TÁLAMO, 2009, p. 89).  

Procuramos saber dos bibliotecários se eles conhecem o termo competência 

em informação e 57,14% dos respondentes informaram que conhecem o termo, mas 

quando perguntados sobre o que entendem por esse tema obtivemos as seguintes 

afirmações:  

 

“É a capacidade em utilizar habilidades, conhecimento e atitudes no uso da 

informação de forma autônoma.”. 

“Ainda não li nada sobre essa terminologia, contudo como leigo no assunto 

considero que seja algo voltado a produção ou disseminação da informação 

mais precisa possível ao usuário.” 

“É o desenvolvimento de competências para construir conhecimento, a partir 

da seleção, busca, localização e uso de informações.” 

“combinação entre habilidades, conhecimentos e aptidões que temos, mais a 

vontade ou disposição para querer aprender. Esta combinação permite tomar 

decisões baseadas em informações.” 

 

Percebe-se que os bibliotecários do IFBA buscam conhecer as novas 

ferramentas que teoricamente podem melhorar as suas atividades, o que precisa de 
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fato é transformar esse conhecimento em atitudes práticas que possam melhorar a 

eficiência da biblioteca, a percepção do profissional bibliotecário pela comunidade, e 

melhorar o desempenho dos alunos para a busca e uso da informação.   

E da mesma forma o professor tem uma grande responsabilidade na 

formação dos alunos, sendo um dos responsáveis pelo desenvolvimento da 

capacidade autônoma com um grande destaque para a pesquisa-ação, a 

aprendizagem por experiência com base na reflexão. (ALARCÃO, 2011). 

Para que a mediação ocorra de forma que o aluno possa ter um bom 

aproveitamento na pesquisa escolar e por consequência em todas as atividades da 

vida cotidiana, procuramos saber como o professor informa a biblioteca qual o 

assunto que irá solicitar de pesquisa para os alunos, colaborando com os 

bibliotecários para que os mesmos possam desenvolver atividades que estejam 

relacionadas com o momento da pesquisa, 71,42% dos bibliotecários informaram 

que não ocorre essa preparação para o desenvolvimento de uma boa pesquisa 

escolar.  

Quando existe o trabalho de forma integrada entre bibliotecários e 

professores, estes envolvem a direção da escola, e o bibliotecário tem reconhecido a 

sua capacidade de ensinar competência em informação nos alunos.  

Outra forma de conhecer os níveis de integração entre professor e 

bibliotecário para o desenvolvimento da competência em informação nos alunos de 

ensino médio foi perguntar aos bibliotecários se eles trabalham em conjunto com 

professores para auxiliar o aluno na pesquisa, 42,85% dos respondentes informaram 

que não existe trabalho em conjunto entre bibliotecários e professores, outros 

42,85% informaram que em alguns momentos existe a cooperação entre ambos, e 

ainda outros 14,28% informaram que existe a colaboração de professores e 

docentes no auxílio a pesquisa escolar.  

O bibliotecário poderá ir além de trabalhar em conjunto com os docentes, 

poderá também orientar os discentes na busca e uso da informação, e nesse sentido 

57,14% dos bibliotecários informaram que orientam os discentes na busca e uso da 

informação, mediando o processo da pesquisa escolar. E outros 42,85% informaram 

que essa orientação para a busca e uso da informação ocorre de forma esporádica, 

em alguns momentos.  

Isso nos leva a pensar quais seriam as competências em informação que 

cada uma das partes, tanto professor, quanto bibliotecário possui para que possam 
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gerar o desenvolvimento da competência nos alunos. E buscamos saber quais 

seriam os conhecimentos, habilidades e atitudes desses grupos.  

Identificamos as seguintes competências informadas pelos bibliotecários que 

seriam desejáveis:  

a) conhecimentos – adquiridos e construídos com o contato com uma 

multiplicidade de fontes de informação e de conhecimento. Mas propício 

para o bibliotecário que está ativamente em contato com essas fontes de 

informação. De acordo com o questionário aplicado aos bibliotecários 

destacamos os seguintes conhecimentos: Ciência da Informação; Fontes 

de informação; Gestão da informação; Organização da informação e 

Tecnologias da informação.  

b) habilidades – eficiência em resolver problemas e habilidades de 

reconhecer oportunidades. De acordo com o questionário, identificamos as 

seguintes habilidades para cada segmento:  

Descrição B P A7 

Acesso á informação      

Avaliação da informação     

Compreender os tipos psicológicos     

Estratégia de busca da informação     

Geração de informação e conhecimento     

Influencia      

Informação relevante e abrangente     

Lidar com ambiguidades, conflitos, e dados 

incompletos 

    

Liderança      

Necessidade de informação      

Relacionamento com a alta administração     

Resolução de problemas     

Tomada de decisões      

Trabalho em equipe / grupos     

Uso da informação      

Uso de redes de contato      

                                                      
7
 Sigla de cada segmento: B=bibliotecário, P=professor, A=aluno. 
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c) atitudes - conjunto de aptidões que coloca uma ação para um determinado 

propósito. De acordo com o questionário, destacamos o seguinte:  

 

Descrição B P A 

Compartilhamento     

Confiável     

Cooperativa      

Crítica       

Diplomática     

Efetividade      

Eficiência     

Interesse pessoal       

Interesse profissional      

Liberdade intelectual     

Manter-se atualizado      

Produtividade      

Respeito à propriedade intelectual      

Responsabilidade social     

Segurança     

 

Dessa forma, percebe-se que o bibliotecário na instituição ainda não tem seu 

valor reconhecido, mas antes disso, precisa se valorizar enquanto profissional que 

lida com um complexo mundo informacional e tem em suas mãos o papel de educar 

e de transformar o aluno em um ser competente em informação colaborando assim 

com o seu crescimento enquanto cidadão do mundo, e os professores do ensino 

médio carecem perceber que tem um papel além da educação formal em sala de 

aula e fazer com que a biblioteca seja o ambiente fora da sala de aula para formar o 

aluno e desenvolver nele as competências em informação necessárias para a nova 

educação. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A sociedade em que vivemos, baseia-se em uma multiplicidade de fontes de 

informação e exige do indivíduo um conhecimento sobre acessar, avaliar e localizar 

a informação de forma efetiva. Para que esse indivíduo chegue sozinho às fontes de 

informação é necessário que ele tenha conhecimentos, habilidades e competências 

voltadas para a informação.  

Nesse aspecto, a presente pesquisa investigou questões referentes à ação da 

biblioteca escolar no Instituto Federal da Bahia compreendendo o estímulo à 

pesquisa e o desenvolvimento da competência em informação. Para alcançar os 

objetivos foi apresentado um panorama geral sobre o momento atual que, baseado 

no crescimento do uso da tecnologia de comunicação e informação, levou os 

indivíduos a uma necessidade de desenvolver cada vez mais as competências para 

atuar na vida cotidiana, social e profissional.  

Nesta sociedade, a aquisição e partilha de conhecimentos passa a ser o 

instrumento modificador nas estruturas cognitivas do sujeito, alterando a consciência 

humana e, produzindo conhecimento no individuo trazendo benefícios para o 

desenvolvimento social. A informação passa a ser a condição necessária para o 

individuo adquirir conhecimento e, aprender a aprender ao longo da vida. 

A escola é o local onde as novas habilidades podem ser adquiridas, sendo a 

biblioteca o ambiente propício da nova educação, pois é o espaço onde os alunos 

deverão aprender a lidar com as variadas fontes e recursos de informação e, 

sobretudo com a internet.  

A biblioteca da escola é o espaço apropriado para fomentar programas que 

ensinem habilidades informacionais aos alunos com programas de competência em 

informação, auxiliando os mesmos na busca do conhecimento no processo da 

pesquisa escolar.  

A pesquisa escolar é uma atividade que se pretende ser construtivista em que 

o aluno aprende a partir de experiências e com a mediação exercida pelo professor 

e pelo bibliotecário. Este precisa se preocupar não somente com o incentivo do 

prazer da leitura, o novo contexto social pede que o bibliotecário incentive o prazer 

de pesquisa nos alunos e, em colaboração com o professor o que é comprovado 

com a ideia de Campelo (2009, p.22) quando afirma que “[...] a pesquisa constitui 
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estratégia de aprendizagem que não depende apenas da biblioteca; o professor é 

elemento chave nesse processo e a forma como ele lida com a questão são 

fundamentais para seu êxito.” 

  Os resultados alcançados apresentam a evidência de que os alunos do 

ensino médio integrado ao curso técnico quando aprovados no processo seletivo 

para cursar o primeiro ano, tiveram anteriormente, pouca familiaridade com a 

biblioteca escolar no período em que cursaram o ensino fundamental em outras 

escolas. Eles não têm o hábito de frequentar a biblioteca como espaço de 

aprendizagem. Aqueles que frequentam a biblioteca, o fazem por razões diversas, 

dentre muitas, utilizarem o espaço apenas para encontrar amigos ou utilizar o 

acesso à internet para outras finalidades.  

 Isso pode ser considerado como um aspecto negativo para a imagem da 

biblioteca nos anos iniciais desse aluno no IFBA, que é corroborado quando eles 

afirmam que frequentam pouco a biblioteca do campus mesmo com a estrutura 

diferenciada dessas bibliotecas escolares em relação a outras. 

Observamos que as bibliotecas que compõem o corpus deste estudo 

enquadram-se nos parâmetros estabelecidos por Campelo et al (2011), quando 

elaborou padrões para as bibliotecas escolares no Brasil com indicadores de nível 

básico e nível exemplar. Sabemos que algumas bibliotecas do IFBA ainda não 

podem ser consideradas de nível exemplar, pois não possuem alguns critérios 

estabelecidos nos parâmetros como: possuir a coleção classificada e catalogada; 

contar com um funcionário bibliotecário. Por esse motivo, algumas bibliotecas não 

compõem esse estudo. 

Por outro lado, constatamos que o professor, também frequenta pouco o 

ambiente da biblioteca nos campi do IFBA. Mesmo reconhecendo a sua importância 

no processo de ensino-aprendizagem. Os dados levantados apresentam ainda que o 

professor busca informações diretamente em fontes digitais, sendo esse o motivo da 

baixa frequência nos ambientes de aprendizagem da biblioteca.  

A literatura comprova que o professor não precisa ser um pesquisador, mas 

sim, um profissional da educação, prevalecendo a pesquisa como um principio 

educativo, ou “o questionamento reconstrutivo voltado para a educação do aluno. 

[...] este reconhecimento não pode frutificar num recuo, como se reconstruir 

conhecimento pudesse ser banalizado.” (DEMO, 1996, p.38).  

Os dados levantados apresentam o fato de que os alunos não conhecem os 
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passos necessários para usar a biblioteca de forma independente, desconhecem o 

papel do bibliotecário que, por sua vez, pouco tem feito para mudar essa realidade, 

muitas vezes sendo confundido como atendentes. 

Isso pode ser justificado, quando percebemos que as bibliotecas do IFBA 

possuem um diferencial em relação a outros tipos de bibliotecas. Apesar desta 

pesquisa se basear apenas no ensino médio, as bibliotecas funcionam em horários 

ininterruptos para atendimento a alunos de diversas modalidades de ensino e, 

consequentemente, necessidades de informações variadas.  Dessa forma, o 

bibliotecário, que em muitos casos é apenas um no campus, se divide entre tarefas 

de cunho administrativo, atendimentos em gerais, na função de catalogador, 

proponente de atividades culturais, e outras. Não sendo, muitas vezes possível, 

administrar o seu tempo na função de mediador e colaborador com o professor no 

desenvolvimento de atividades que desenvolvam a competência em informação.  

Diante dessa dificuldade do bibliotecário de realizar a sua função educacional, 

percebe-se que os alunos que finalizam os cursos no 4º ano do ensino médio saem 

da instituição seguindo os mesmos passos de quando entraram para o IFBA, ou 

seja, com a mesma visão limitada sobre o espaço da biblioteca, não conhecendo 

profundamente a sua importância no contexto pedagógico.  

O que fica evidente é que tanto alunos quanto professores não olham para 

biblioteca como espaço que deve ser aproveitado por todos, principalmente, na 

realização da pesquisa escolar. A pesquisa normalmente é realizada com buscas 

diretamente no Google e sites similares. Por outro lado, também existe um pequeno 

grupo de alunos que aprenderam a utilizar outras formas de pesquisa na internet, 

tais como: o portal de periódicos da Capes e o Scielo, ensinadas muitas vezes pelos 

professores, em sala de aulas, fora do espaço da biblioteca e sem a interferência do 

bibliotecário. Para mudar esse cenário o bibliotecário precisa envolver-se com os 

professores e mostrar que é o profissional habilitado para ensinar o uso dessas 

fontes de informações.  

Essa afirmativa é corroborada, quando os professores afirmaram que buscam 

informações para pesquisas em fontes onde a informação poderá ser acessada de 

forma mais rápida e confiável como o portal de periódicos da Capes e periódicos 

eletrônicos de acesso livre.  

O fato é que, tanto professor quanto aluno, desconhecem a função educativa 

do bibliotecário na figura de mediador e de educador para o desenvolvimento da 
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competência em informação. Não o considerando como aquele que poderia ensiná-

los a localizar a informação de forma efetiva nas fontes de informação confiáveis.  

O bibliotecário do campus poderia contribui com a busca pela informação, do 

aluno em fase escolar, ensinando a ele o conhecimento mínimo de fontes de 

informação além de ensina a avaliar a informação encontrada nos diferentes 

suportes. A biblioteca do campus contribuiria com essa formação se conhecesse os 

seus usuários e, as suas necessidades de informação, através de um estudo da 

comunidade, de forma que organizasse atividades de formação de usuários para o 

processo da pesquisa escolar. Atualmente, percebemos que o usuário pouco 

conhece dos serviços que a biblioteca pode oferecer-lhes e buscam os auxiliares de 

biblioteca e algumas vezes o bibliotecário para informar sobre algum livro do acervo 

que ele não tenha localizado. Da mesma forma, o bibliotecário conhece pouco o 

perfil de seus usuários e quais as suas reais necessidades de informação.  

Para ocorrer uma mudança na estrutura das bibliotecas, onde a mesma possa 

inserir-se no cotidiano do aluno, é necessário que haja uma colaboração entre 

professores e bibliotecários no sentido de se tornarem mediadores da informação no 

processo da pesquisa escolar. Promovendo o senso crítico no aluno a partir da 

concepção construtivista. Aprendendo a aprender ao longo da vida, e sentindo o 

prazer na busca das fontes de informação para a construção de um novo 

conhecimento.  

Os dados levantados apresentam ainda que, inconscientemente, o aluno sabe 

que necessita de um auxílio da mediação exercida pelo bibliotecário, quando ele tem 

duvidas sobre a localização de livros nas estantes ou sobre alguma obra. Mas, 

mediar a informação vai muito, além disso, e o bibliotecário precisa fazer da 

mediação a sua principal função de trabalho, norteando todas as atividades que 

envolvam o usuário como base. Principalmente orientando os alunos no 

desenvolvimento da pesquisa.  

O fato é que, bibliotecários e professores poderiam trabalhar em conjunto, os 

bibliotecários no fomento da busca e uso da informação. Tornando a biblioteca o 

local propício ao desenvolvimento da competência em informação e uso de fontes 

de informação. 

Mesmo assim, com todas as diferenças e pouco uso das coleções que é 

feitas pelos professores. Eles e os bibliotecários consideraram eficazes as fontes de 

informação disponíveis na biblioteca do campus, e os suportes informacionais mais 
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utilizados pelos alunos continua sendo os livros em suporte físico e a internet para o 

processo da pesquisa.  

Os resultados mostram ainda que não existe, no IFBA, diálogo entre 

professores e bibliotecários no processo da pesquisa escolar para o 

desenvolvimento da competência em informação. Os professores não informam a 

biblioteca as atividades que estão realizando com os alunos e da mesma forma 

bibliotecários não auxiliam esses alunos na busca e uso da informação para o 

desenvolvimento da pesquisa solicitada em sala de aula. Por consequência não 

existe também a mediação da informação, ou a interferência do bibliotecário, que 

fica apenas auxiliando a indicação de fontes de informação e localização dessas 

fontes nas estantes.  

Uma maneira de o bibliotecário exercer o seu papel educativo e de mediador 

é desenvolver na biblioteca atividades que possam ensinar o aluno a lidar com 

variadas fontes de informação, e atividades que envolvam a comunidade escolar em 

colaboração com o professor. Dentre as atividades propostas nas bibliotecas 

destacamos aquelas de cunho dinamizador, e atividades culturais variadas. Não 

consideramos que essas atividades sejam as únicas para o desenvolvimento da 

habilidade informacional, o bibliotecário precisa planejar atividades que envolva o 

aluno de forma ativa e participativa. Tais como a educação de usuários e fontes de 

informação. 

A literatura apresentada nesta pesquisa nos indica que a competência em 

informação deverá transformar as atitudes do individuo, fazendo-o refletir sobre o 

contexto da sua realidade. As ações que desenvolvam as habilidades de pesquisa 

precisam ser ensinadas na biblioteca, além da colaboração que deverá existir entre 

bibliotecários e professores, cada um com os seus saberes trabalhando em conjunto 

para um melhor aproveitamento do aluno na pesquisa escolar.  

Autores como Campelo (2009, 2011) e Khulthau (1991,2006, 2010) acreditam 

que a competência em informação somente será desenvolvida se bibliotecários e 

professores trabalharem juntos, e o usuário será beneficiado se aprender as 

habilidades necessárias para a busca e uso eficaz da informação, que poderá ser 

utilizado em todas as fases de sua vida.  

Por sua vez, a pesquisa constata que bibliotecários e professores também 

precisam conhecer e praticar as habilidades necessárias ao desenvolvimento da 

competência em informação em alunos do ensino médio. O que ficou evidente é que 
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mesmo possuindo formações recentes e muitos dos profissionais que participaram 

da amostra buscarem atualizações em cursos de capacitação e qualificação, 

professores e bibliotecários ainda desconhecem essas habilidades que ensinam o 

aprender a aprender.  

Pôde-se perceber nesta pesquisa que as bibliotecas do IFBA observadas, não 

conseguem, através de suas atividades, envolver a comunidade, que por sua vez, 

não participam das atividades propostas pela biblioteca, tornando-se esse espaço 

passivo dentro da comunidade escolar.  

A partir da situação analisada, torna-se oportuno observar que bibliotecários e 

professores poderiam trabalhar de forma a oferecer uma contribuição na construção 

de noções de competência em informação nos alunos do ensino médio do IFBA.  

O que poderia ser mais evidente se o bibliotecário sair da postura de 

passividade voltada para a técnica, percebida nas respostas dos alunos e 

professores, e possuir um envolvimento maior com a direção da escola além de 

propor parcerias com os professores das diversas disciplinas dos cursos do ensino 

médio. Outra medida para melhorar o desempenho de bibliotecários para a proposta 

de desenvolvimento da competência em informação seria participar e se envolver 

em cursos de capacitação para discutir a formação profissional do bibliotecário 

contemporâneo e seu envolvimento com a formação de habilidades da competência 

em informação no Brasil.  

Conclui com a sugestão de que as bibliotecas do Instituto Federal da Bahia 

promovam cursos de formação e outros eventos sobre a temática aqui abordada, no 

sentido de contribuir para que os bibliotecários possam fundamentar e reformular 

suas práticas de competência em informação, atentos para o seu papel educacional 

criando ambientes de fomento a aprendizagem.  
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APÊNDICE A - Questionário aplicado aos discentes 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO DISCENTE 
 

Prezado (a) Discente do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 
Bahia (IFBA) 

 
Sou aluna do Programa de Pós Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA), utilizo-me deste, para solicitar a sua 
contribuição em responder a esse questionário. O objetivo deste estudo é investigar 
o papel da biblioteca escolar no IFBA no que se refere ao estímulo à pesquisa e o 
desenvolvimento da competência em informação nos discentes. Desta forma, 
procura-se analisar o papel do bibliotecário e do professor no desenvolvimento de 
competências em informação para apoiar os discentes na pesquisa escolar nas 
bibliotecas.  
Para esse estudo, foram selecionados como corpus de análise, os Campi do IFBA 
localizados em Salvador, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no 
Recôncavo baiano. Informo que a privacidade dos entrevistados está assegurada e 
que os dados colhidos só serão utilizados neste estudo. 

Sua colaboração será fundamental nesse processo. 

Obrigada. 

Andréia Ribeiro Silva / Mestranda 
ProfªDrª Maria Yêda Falcão S. de F. Gomes / Orientadora 

 
 

A. DADOS GERAIS SOBRE O USUÁRIO 

IFBA Campus ________________________________________ 

Faixa etária: ( )14 a 16  ( ) 17 a 19 ( )Acima de 19 anos 

Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Qual o seu curso:______________________________________  

 

B.INFORMAÇÕES SOBRE USO DA BIBLIOTECA E SERVIÇOS 
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Antes de ser aluno do IFBA, você frequentava alguma biblioteca: 

( ) Sim ( ) Não ( ) Às vezes 

Se sim, que tipo de biblioteca você frequentava? ( ) Pública  ( ) Escolar ( ) 

Comunitária ( ) outra_____________________________________ 

Você tem o costume de frequentar a biblioteca do campus?  (   ) sim (   ) Não (   ) Às 

vezes 

Com qual frequência você vai à biblioteca do campus na semana: (  )uma vez (  

)duas vezes (  )três vezes (  )todos os dias 

 

Quando você vai à biblioteca que tipo de serviço procura? 

(  )Internet (  )Empréstimo (  )Consultas (  )Informações (  )outros.-

Especifique______________________________________________________ 

Além do material disponibilizado pelo professor em sala de aula, quais as outras 

formas de acesso à informação você utiliza:  

( )Acervo da Biblioteca (  )Internet (  )Bibliotecário(a) (  )Revistas/Jornais (  )Amigos  ( 

)Base de dados ( )Repositórios ( )outros- Especifique:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Quais suportes informacionais a biblioteca do seu campus oferecem:  

(  ) Livros didáticos (  )Livros técnicos  (  ) Livros em geral (  ) Periódicos- Revistas (  ) 

DVD´s (  ) CD´s (  ) Bibliografias  (  )Portal da Capes (  ) Internet      (  ) Livros 

eletrônicos  (  ) Outros – especifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

A biblioteca oferece algum tipo de treinamento que lhe ajude a localizar a informação 

para a pesquisa? (  ) Sim (  ) Não (  ) Não sei. Se sim, Especifique como ocorre: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Você solicita orientações do bibliotecário (a) para ele lhe ajudar na busca por 

informações necessárias à sua pesquisa? (  ) Sim  ( ) Não ( ) Às vezes.  
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Se sim ou às vezes, especifique como ocorre essa 

orientação:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

C.INFORMAÇÕES SOBRE COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO E PESQUISA 

ESCOLAR 

 

Você procura alguma informação quando: 

(  )sente necessidade (  ) para realizar atividades (  ) apenas quando solicitado pelo 

professor 

Faz pesquisas na internet? ( ) Sim ( ) Não 

Com qual frequência. (  ) Sempre (  ) às vezes (  ) Nunca 

Você sabe utilizar as ferramentas de busca na internet para localizar a informação 

que precisa? (   )Sim (  ) Não (  ) Às vezes 

Quais os buscadores/ferramentas que utiliza com mais frequência:  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

O seu professor (a) quando solicita uma pesquisa, orienta quanto aos passos para a 

sua realização?  (  ) Sim (  ) Não (  ) Às vezes (  )Nunca 

Se sim. Especifique como: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Como docentes e bibliotecários lhe auxiliam no processo da pesquisa escolar com 

orientações que facilitem o seu acesso à informação?-

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Sugestões:  
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APÊNDICE B - Questionário aplicado aos docentes 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 
 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO DOCENTE 
 

 
Prezado (a) Discente do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 
Bahia – IFBA,  
 
 

Sou aluna do curso de Mestrado em Ciência da Informação da Universidade Federal 

da Bahia. E venho por meio desta, solicitar a sua contribuição em responder ao 

questionário de pesquisa que aborda o tema competência em informação pela 

pesquisa escolar. Com a referida pesquisa busco analisar o papel do bibliotecário e 

do professor no desenvolvimento de competências em informação para apoiar a 

pesquisa escolar nas bibliotecas do IFBA, contribuindo com informações relevantes 

sobre o tema para as referidas bibliotecas. Informo que a privacidade dos 

entrevistados está assegurada e que os dados colhidos só serão utilizados neste 

estudo.  

Sua colaboração será fundamental nesse processo.  

 
 

A.DADOS GERAIS SOBRE O USUÁRIO 

 

IFBA Campus ________________________________________ 

Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Ano de formação: ______________ 

Pós-Graduação: ( ) Sim ( ) Não  

Se sim, especifique: ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado 
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B. INFORMAÇÕES SOBRE USO DA BIBLIOTECA, SERVIÇOS E COMPETÊNCIA 

EM INFORMAÇÃO 

 

Você tem o hábito de frequentar a biblioteca do Campus? ( ) Sim ( ) Não 

Com qual frequência você vai à biblioteca do seu Campus na semana? 

( ) uma vez ( ) duas vezes ( ) três vezes ( ) todos os dias ( ) quando preciso 

Quando você vai à biblioteca que tipo de serviço procura:  

( ) Empréstimos ( ) Consultas ( ) Indicação bibliográfica ( ) Estudos individuais ( ) 

Realização de ATA ( ) outros- Especifique__________________________________ 

Você realiza pesquisas? ( ) Sim ( ) Não (  )Às vezes 

Quais fontes de informação você utiliza para realizar a pesquisa. 

( ) Google ( ) Google Acadêmico ( ) Portal CAPES ( ) Biblioteca Digital ( ) Biblioteca 

do Campus ( ) Repositórios ( ) Bibliotecário ( ) Amigos  (  ) Periódicos ( ) Outros- 

Especifique __________________________________________________________ 

Ministrando a sua disciplina você solicita pesquisas dos alunos? 

( ) Sim ( ) Não (  )Às vezes 

Se sim, como você orienta os alunos para a realização da pesquisa:  

( ) Indica as fontes de informação ( ) Encaminha os alunos à biblioteca        ( ) Indica 

o tema ( ) Deixa os alunos livres para decidirem como realizar a pesquisa ( ) trabalha 

com os alunos as etapas da pesquisa ( ) outros – Especifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Você já ouviu falar em competência em informação? ( ) Sim ( ) Não 

Se sim, o que você entende por competência em informação.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Você e o bibliotecário trabalham em conjunto para auxiliar o aluno na pesquisa 

escolar? (  ) Sim ( ) Não (  )Às vezes 

Se não, como você indica que poderia ser esse processo trabalhando em conjunto 

com a biblioteca: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Você informa à biblioteca quais os assuntos solicitados aos alunos para pesquisa? (  

) Sim ( ) Não  (   )Às vezes 

Os materiais didáticos oferecidos pela biblioteca contribuem como apoio para a 

realização de suas atividades. ( ) Sim ( ) Não ( ) Às vezes 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS BIBLIOTECÁRIOS 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

MESTRADO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

 
 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AO BIBLIOTECÁRIO  

 
 

A.DADOS GERAIS SOBRE O USUÁRIO 

IFBA Campus ________________________________________ 

Gênero: ( ) Masculino ( ) Feminino 

Ano de formação: ______________ 

Pós-Graduação: (  ) Sim ( ) Não  

Se sim, especifique: (  ) Especialização( ) Mestrado ( ) Doutorado 

Participa de cursos de capacitação/Atualização?  (  ) Sim ( ) Não ( ) Às vezes 

 

B.INFORMAÇÕES SOBRE A BIBLIOTECA E SEUS SERVIÇOS  

Qual o espaço físico (em M²) ocupado pela biblioteca no campus 

(  )Até 50 M² (  )de 51 a 100M² (  )de 101 a 300M² (  )acima de 300M² 

 

Esta biblioteca já realizou estudo de usuários? (  ) Sim (  )  Não. 

Você promove treinamentos de usuários? (  )Sim ( ) Não 

Se sim, especifique como: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

A biblioteca do Campus disponibiliza Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC) aos seus usuários? ( ) Sim ( ) Não  

Se sim. Especifique quais: ______________________________________________ 

Como esta biblioteca disponibiliza informações aos usuários:          



120 
 

( )Através do Site ( )Facebook ( )Mural ( )Guias do Usuários ( )Lista de aquisições ( 

)outros - especifique: __________________________________________________ 

Quais as fontes de informação estão disponíveis na biblioteca do seu campus para 

apoiar a pesquisa escolar. 

(   )Livros didáticos  (   )Livros técnicos  (   )Outros livros em geral  (  )Periódicos  (   

)Pesquisa bibliográfica  (   ) Portal da Capes (  ) BDTD        (  ) Base de dados      (  

)Internet (  )Dicionários (  )Enciclopédias (  )Mapas (  )Almanaques (  )Atlas (  )CDs (  

)DVDs (  )Outros – Especifique 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você considera essas fontes de informação eficazes? 

(  )Sim  (  )Não. 

Porquê?_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Quais atividades essa biblioteca já ofereceu nos últimos cinco anos. 

(  ) Exposições (  )Encontros com escritores (  ) Clubes / grupos de leitura (  ) 
Palestras (  ) Apresentações artísticas (  ) Concursos (  ) Feiras de livros (  
)Educação de usuários (  ) (  )Nenhuma 
Oficinas. Especifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Outras atividades. Especifique: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

C. INFORMAÇÕES SOBRE COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 

O que você entende por Competência em Informação. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Quais são as características necessárias você considera relevante para os 

bibliotecários, professores e alunos serem Competentes em Informação. 

Fonte: (PONTES JUNIOR; TÁLAMO, 2009) 
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CONHECIMENTOS 

DESCRIÇÃO B P A 

Atributos da informação    

Ciência da informação    

Competência informacional    

Competência pedagógica    

Cultura geral    

Fontes de informação    

Gestão da informação    

Instrumentos aplicados à gestão da 

informação 

   

Organização da informação    

Tecnologia da Informação    

Terminologia da área    

 

HABILIBADES 

DESCRIÇÃO B P A  

Acesso à informação     

Aprender com experiências     

Avaliação da Informação     

Compreender os tipos psicológicos     

Estratégias de busca de informação     

Geração de informação e conhecimento     

Influência    

Informação relevante e abrangente    

Integração a novas informações    

Lidar com ambiguidades, conflitos e dados 

incompletos 

   

Liderança    

Necessidade de informação    

Perspicácia    

Raciocínio estratégico    

Raciocínio lógico    
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Relacionamento com a alta administração    

Resolução de problemas    

Saber ouvir    

Tomada de decisão    

Trabalhar em equipe    

Uso da informação    

Uso de redes de contatos    

 

ATITUDES 

                                   B            P           A 

Assertiva    

Compartilhamento de conhecimentos    

Confiável    

Cooperativa    

Crítica    

Diplomática    

Efetiva    

Eficiente    

Envolvimento comunitário    

Ética    

Flexível    

Interesse escolar    

Interesse pessoal    

Interesse profissional    

Liberdade intelectual    

Manter-se atualizado    

Motivação    

Perceptiva    

Produtividade    

Respeito à propriedade intelectual    

Responsabilidade social    

Segurança    

Uso da informação    
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Você orienta o discente na busca da informação para o processo da pesquisa:( ) Sim 

( ) Não ( ) Às vezes. 

Justifique: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Como o aluno realiza o processo de busca e uso da informação voltado para a 

pesquisa escolar no seu campus: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você e o professor trabalham em conjunto para auxiliar o aluno na pesquisa 

escolar? 

(  )Sim (  )Não (  )Às vezes (  )Somente quando solicitado pelo professor 

O professor informa à biblioteca os assuntos nos quais solicitou que o aluno 

pesquisasse? (  ) Sim ( ) Não ( ) Às vezes 

Como você percebe que ocorre o processo de mediação do professor no processo 

da pesquisa escolar: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Lei 12.244 de 24 de maio de 2010.  
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ANEXO B- AASL 
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ANEXO C- Decreto nº7.566, de 23 de setembro de 1909. 
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