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RESUMO 
 
 

Pesquisas relativas à competência em informação constituem-se uma temática 
recorrente ao campo epistemológico da Ciência da Informação (CI). Partindo da ideia 
de que a sociedade contemporânea apresenta transformações estruturais causadas 
pelos insumos informacionais1, as investigações concernentes à referida temática 
surgem como um contraponto para compreender os desafios impostos à coletividade 
social. Estabelecer critérios objetivos para analisar a competência de indivíduos 
inseridos em contextos de produção exponencial de conteúdos informacionais, a 
desinformação ou contrainformação passa a ser a tônica de autores que debatem este 
tema. Entre as associações do domínio do conhecimento da Biblioteconomia, que 
apresentaram contribuições para o desenvolvimento do estudo da competência em 
informação, destaca-se o trabalho da American Library Association, em especial da 
sua divisão denominada Association of College and Research Libraries, que foi 
responsável pela criação de padrões e indicadores objetivos sobre a capacitação 
humana, especialmente as demandadas pelo mercado de trabalho. Considerando as 
prerrogativas citadas, a presente pesquisa apresentou como objetivo verificar como a 
competência em informação de profissionais que atuam nos procedimentos de pré-
mediação extrajudicial na Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada 
(CAMES/BA) interfere no processo de estruturação para mediação orientada à 
solução adequada de conflitos. Os objetivos específicos corresponderam a: a) verificar 
como os pré-mediadores buscam e tratam as informações necessárias à mediação 
extrajudicial na CAMES/BA; b) caracterizar as estratégias utilizadas por estes 
especialistas no processo de busca de informação na solução adequada de conflitos 
e; c) relacionar os padrões de competência em informação da American Library 
Association (ALA) às atividades desenvolvidas por estes profissionais. As opções 
metodológicas para a consecução do estudo compreenderam o método de 
procedimento (estudo de caso), o nível de pesquisa (descritivo) e a técnica e 
instrumento de investigação (questionário). Os principais resultados da pesquisa 
confirmaram que, as estratégias utilizadas pelos profissionais consistem em ações 
como consulta a bibliotecas, bancos de dados da internet e participação em eventos 
sobre a mediação extrajudicial. Quanto às fontes de informação utilizadas pelos pré-
mediadores constatou-se uma variedade de possibilidades, no entanto, foi possível 
observar que o ambiente organizacional da CAMES oferece um certo padrão de 
coesão dos profissionais. Por fim, associou-se as características da atividade de pré-
mediação desenvolvida pelos especialistas da organização com todos os padrões e 
indicadores de competência em informação estabelecidos pela ALA, em 2000, e 
concluiu-se que as CoInfo dos profissionais exercem papel fundamental para o 
encaminhamento de resolução de conflitos. 
 
Palavras-chave: Competência em informação. Mediação extrajudicial. Sociedade da 
Informação. Era da Informação. Padrões ACRL.  

 
 
 
 
 

                                                           
1 A utilização da expressão admite a informação como um elemento integrante da cadeia de produção 



ABSTRACT 
 
 

Research related to information competence is a recurring theme in the 
epistemological field of Information Science (IS). Starting from the idea that 
contemporary society presents transformations caused by informational inputs2, the 
investigations concerning this subject appear as a counterpoint to understand the 
challenges imposed on social collectivity. Establishing objective criteria to analyze 
individuals' competence in contexts of exponential production of informational content, 
disinformation or counter-information becomes the keynote of authors who debate this 
topic. Among the associations in the Library Science field of knowledge that 
contributed to the development of the study of information competence, the American 
Library Association's work stands out, particularly its division called the Association of 
College and Research Libraries, which was responsible for creating objective 
standards and indicators on human empowerment, especially those demanded by the 
labor market. Considering the aforementioned prerogatives, the present research 
aimed to verify how the information competency of professionals who work in 
extrajudicial pre-mediation procedures at Câmara Especializada de Mediação e 
Arbitragem (CAMES/BA) interferes in the structuring process for solution-oriented 
mediation conflict resolution. The specific objectives corresponded to a) to verify how 
the pre-mediators seek and deal with the information necessary for extrajudicial 
mediation at CAMES/BA; b) to characterize the strategies used by these specialists in 
the process of seeking information in the appropriate solution of conflicts and; c) relate 
the American Library Association's (ALA) standards of information competence to the 
activities developed by these professionals. The methodological options for carrying 
out the case study comprised the method of procedure (case study), the level of 
research (descriptive), and the technique and instrument of investigation 
(questionnaire). The main results of the research confirmed that the strategies used by 
the professionals consist of actions such as consultation with libraries, internet 
databases, and participation in events about extrajudicial mediation. As for the sources 
of information used by the pre-mediators, a variety of possibilities were found, 
however, it was possible to observe that the organizational environment of CAMES 
offers a certain standard of cohesion of the professionals. Finally, the characteristics 
of the pre-mediation activity developed by the organization's specialists were 
associated with all the standards and indicators of information competence established 
by ALA in 2000, and it was concluded that the professionals' CoInfo plays a 
fundamental role in forwarding conflict resolution. 
 
Keywords: Information competence. Extrajudicial mediation. Information Society. 
Information Era. ACRL Standards. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 The use of the expression admits information as an integral element of the production chain 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Considerando-se o caráter interdisciplinar a que se propõe a Ciência da 

Informação (CI), os estudos concernentes à competência em informação constituem-

se em uma temática recorrente do campo epistemológico ligado às Ciências Sociais. 

Tendo em vista as rápidas transformações vivenciadas pela Sociedade da 

Informação, que reverberam nas esferas econômicas, sociais e políticas, as pesquisas 

que possuem como fonte de estudo a competência em informação de indivíduos 

passam a ter papel fundamental neste mundo em constante transfiguração.  

Partindo da ideia de que a sociedade contemporânea convive com 

transformações estruturais causadas pelos insumos informacionais, especialmente as 

revoluções associadas às tecnologias da informação e comunicação (TIC), os estudos 

sobre essa matéria surgem como um bom contraponto para compreender os desafios 

impostos à coletividade mundial. O principal é de que o conceito da competência em 

informação, nos moldes atuais, deve compreender em sua concepção uma visão mais 

alargada em relação aos estudos que iniciaram-se na década de 1970, ou seja, devem 

auxiliar os indivíduos não só acessar e utilizar a informação de forma eficiente, como 

também proporcionar a estes usuários de informações a capacidade de desenvolver-

se como cidadãos, que participam ativamente dos processos políticos, e que, 

consequentemente, têm a oportunidade de exercitar o seu pensamento crítico e 

contribuir com a transformação positiva do seu meio social. 

O cenário empírico desta investigação compreendeu a Câmara de Mediação e 

Arbitragem Especializada (CAMES), instituição que possui inserção em todo o 

território nacional e que tem como especialidade a promoção da resolução de conflitos 

fora do Poder Judiciário. Resumidamente, existem quatro tipos de soluções 

extrajudiciais disponíveis: a negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. A 

CAMES conserva como traço característico os trabalhos desenvolvidos nas áreas da 

mediação e da arbitragem – institutos jurídicos criados para promover a reparação de 

entraves ou conflitos de natureza patrimonial, financeira, contratual, e outras, de forma 

mais célere.  

No caso específico desta pesquisa, os interesses preliminares do autor 

recaíram sobre os processos que envolviam a mediação. Mais tarde, o olhar voltou-

se para os procedimentos que antecedem a etapa da mediação propriamente dita, 
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que é denominada no meio especializado de pré-mediação. Esta etapa, traduz-se em 

uma sessão realizada entre um especialista e as partes envolvidas e tem como 

principal objetivo explicar detalhadamente aos interessados o funcionamento e as 

regras da mediação extrajudicial. Os profissionais que se dedicam a citada atividade 

são designados de pré-mediadores.     

A disposição em investigar o conteúdo iniciou-se por conta de uma experiência 

pessoal desagradável junto ao Poder Judiciário. Ao buscar, através de uma ação 

judicial, a reparação de um dano moral causado por uma determinada instituição, o 

autor deparou-se com uma realidade inerente à justiça brasileira – o desrespeito ao 

princípio expresso na Constituição Cidadã, de 1988, que trata sobre a razoável 

duração do processo legal. Diz o inciso LXXVIII, do art. 5º, “a todos, no âmbito judicial 

e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação.” (BRASIL, 1988). 

Mesmo não possuindo formação na área jurídica, o autor buscou entender o 

funcionamento e a estrutura do Poder Judiciário do país para obter explicações 

plausíveis sobre o fato. Com o aprofundamento das leituras e das pesquisas, foi 

possível apreender diversas informações e constatar que os conflitos entre indivíduos, 

ou entre organizações e indivíduos, podem ter encaminhamentos tanto no âmbito 

judicial, quanto no extrajudicial. Mais precisamente, desde que o ordenamento jurídico 

brasileiro promulgou a Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015, foram regulamentadas 

a criação de câmaras especializadas e as regras da mediação extrajudicial.  

A aprovação no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação da Universidade Federal da Bahia (PPGCI/UFBA) e o conhecimento sobre 

a existência e o trabalho realizado pela CAMES/BA, em 2018, apresentaram-se como 

uma oportunidade para tratar do assunto de forma apropriada. Além desses fatores, 

a participação do autor da presente pesquisa como espectador na I Competição de 

Mediação e Arbitragem, promovida pela referida Câmara Especializada, no ano de 

2019, fortaleceram a ideia de enveredar um estudo com esta abordagem. As 

disciplinas cursadas durante o mestrado reforçaram o interesse de tratar sobre a 

competência humana, tema que guarda total associação com a formação em Ciências 

Econômicas do pesquisador.  

A definição do objeto de estudo, a competência em informação de pré-

mediadores, deu-se após o aprofundamento de literatura do ramo, discussões com 

operadores do Direito e, principalmente, a participação no evento viabilizado pela 
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CAMES. O acontecimento promoveu simulações de sessões de mediação e 

arbitragem entre estudantes de graduação de Direito, de diversas faculdades da 

Bahia, e proporcionou uma pequena amostra do trabalho de pré-mediadores, 

mediadores e árbitros. A partir dele, então, foi possível entender a importância das 

atividades desenvolvidas pelos profissionais da instituição.    

Definidos a temática e o objeto de estudo, o aprofundamento no referencial 

teórico da CI oportunizou o delineamento apurado da seção conceitual da dissertação 

e permitiu as primeiras problematizações relacionadas a esta investigação. A pergunta 

de partida que balizou a estruturação da presente pesquisa constituiu-se em: como a 

competência em informação dos pré-mediadores da CAMES/BA interfere no processo 

estrutural da mediação orientada à solução de conflitos?  

Assim sendo, o objetivo geral da pesquisa consistiu em verificar como a 

competência em informação dos pré-mediadores da Câmara de Mediação e 

Arbitragem Especializada (CAMES/BA) interfere no processo de estruturação para 

mediação orientada à solução adequada de conflitos. Os objetivos específicos da 

pesquisa corresponderam: a) verificar como os pré-mediadores buscam e tratam as 

informações necessárias à mediação extrajudicial na CAMES/BA; b) caracterizar as 

estratégias utilizadas por estes especialistas da CAMES/BA no processo de busca de 

informação na solução adequada de conflitos e; c) relacionar os padrões de 

competência em informação da American Library Association (ALA) às atividades 

desenvolvidas pelos pré-mediadores da CAMES/BA. 

Diante da definição dos objetivos da investigação, estabeleceu-se a divisão da 

seção do referencial teórico da dissertação em três subseções. A primeira parte 

buscou apresentar reflexões de natureza conceitual sobre a competência em 

informação, como sua origem, definição e características, e procurou demonstrar a 

evolução do termo na literatura científica. A subseção seguinte ficou responsável por 

ratificar as contribuições da ALA para a temática, em especial, a criação pela ACRL 

dos Padrões de competência em informação, modelo de estudo que é 

internacionalmente difundido e aceito entre instituições. A derradeira subseção 

apresentou uma discussão sobre a competência de profissionais e seus atributos no 

contexto da Era da informação. 

O processo metodológico da presente investigação, por conseguinte, procurou 

obedecer a dez etapas sequenciais, assim definidas: 1) escolha do tema de pesquisa; 

2) definição da pergunta de partida; 3) definição dos objetivos de pesquisa; 4) revisão 
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da literatura; 5) definição do método e da técnica da pesquisa; 6) elaboração do 

instrumento de coleta de dados; 7) realização de pré-teste do instrumento de coleta 

de dados e definição do Universo e amostra da pesquisa; 8) aplicação do instrumento 

de coleta de dados; 9) tratamento, análise das informações coletadas e discussão dos 

resultados; 10) formulação das principais conclusões e validação dos objetivos de 

pesquisa. 

Quanto ao delineamento da investigação, optou-se pela adoção do 

procedimento de investigação correspondente ao método de procedimento 

monográfico (estudo de caso). Com relação ao nível da pesquisa, classificou-se como 

descritivo, pois buscou analisar as interferências promovidas pela competência em 

informação dos pré-mediadores da CAMES/BA nos processos de mediação 

extrajudicial conduzidos pela instituição. Por fim, a técnica de pesquisa definida pelo 

autor consistiu na aplicação de um questionário, que constituiu-se no principal 

instrumento de coleta de dados entre os especialistas da Câmara Especializada.  

Para poder alcançar eficientemente a resposta para a questão norteadora desta 

pesquisa, assim como os objetivos geral e específicos da investigação, a dissertação 

está estruturada em cinco seções. Seguida da introdução, que anuncia a 

problematização da temática, a pergunta de partida e objetivos da pesquisa, a 

segunda seção apresentou-se a Competência em Informação: Contexto histórico e 

evolução, correspondendo a uma reflexão de natureza teórica sobre o conceito, o 

respectivo desenvolvimento dos estudos sobre a competência em informação e suas 

conexões com as transformações estruturais advindas da Sociedade da Informação. 

Além disso, buscou-se apresentar de forma resumida as contribuições da ALA, no que 

tange a criação dos padrões e indicadores de competência em informação e sua 

repercussão na formação e inserção de profissionais no mercado de trabalho.  

Na terceira seção, delinearam-se a metodologia da pesquisa, discutindo-se o 

método de procedimento monográfico, o nível da pesquisa descritivo, a técnica e o 

instrumento de coleta de dados e as informações que compreenderam a aplicação do 

questionário eletrônico. A seção seguinte contemplou, além do histórico do objeto 

empírico da dissertação, um resumo do seu papel institucional. De forma 

complementar, enunciaram-se a apresentação e discussão dos resultados da 

pesquisa, demonstrando, dentre outras coisas, que a mediação está presente em 

todas as ações humanas, especialmente nos espaços onde ocorrem as mediações 

extrajudiciais. Além disso, verificou-se que os ambientes que melhor favorecem a 
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aprendizagem dos mediadores correspondem ao curso de formação oferecido pelo 

CNJ e o próprio labor diário – espaços onde as trocas interpessoais com outros 

indivíduos encontram um clima favorável diante da heterogeneidade de sujeitos. 

Nas considerações finais, verificou-se que as principais estratégias utilizadas 

pelos pré-mediadores da CAMES/BA consistem em ações como a consulta de bancos 

de dados da internet, participação em eventos sobre a mediação e pesquisa em 

bibliotecas. Quanto às fontes de informação dos profissionais constatou-se uma 

variedade de possibilidades, porém elas parecem obedecer um certo padrão de 

sistematização favorecido principalmente pelo ambiente organizacional da CAMES. 

Por fim, foi possível associar as características da atividade de pré-mediação 

desenvolvida pelos especialistas da organização com todos os padrões e indicadores 

de competência em informação estabelecidos pela ALA, em 2000, e concluir que a 

CoInfo dos pré-mediadores é determinante no processo estrutural de resolução de 

conflitos.  

Cumpre registrar que houve limitações que impediram o aprofundamento desta 

investigação, a saber: a disponibilidade dos mediadores para responder o 

questionário, a forma das respostas e, principalmente, as barreiras desencadeadas 

pela pandemia da Covid-19, deflagrada no período da etapa da coleta de dados da 

pesquisa. Como agenda de pesquisa futura, vislumbra-se a possibilidade de estender 

as fronteiras da pesquisa (com uma abordagem nacional, por exemplo) ou 

acompanhar, após o cenário pandêmico, sessões de pré-mediação para obter uma 

melhor compreensão sobre os pormenores da referida atividade.  
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2 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO: CONTEXTO HISTÓRICO E EVOLUÇÃO 

  

A presente seção corresponde a uma reflexão de natureza teórica sobre a 

temática da competência em informação. Para fundamentá-la e enquadrá-la no 

domínio epistemológico da CI, o estudo serviu-se de pesquisas realizadas no Brasil e 

no mundo por autores especialistas no assunto, dentre eles Bernadete Campello, 

Carol Kuhlthau, Daniela Piantola, Elisabeth Dudziak, Elizete Vitorino, Kelley Gasque 

e outros.  

A abordagem inicial corresponde a uma breve introdução sobre o contexto em 

que vive a sociedade contemporânea e tem como objetivo apresentar a gênese e a 

definição do termo competência em informação, percorrendo uma linha histórica do 

tempo, bem como discutir suas principais características. Além desses aspectos, 

serão discutidos os padrões de competência elaborados pela American Library 

Association e, por fim, a competência em informação de profissionais e seus principais 

atributos. 

2.1 Competência em informação  

 

Atualmente, as sociedades apresentam mudanças estruturais que interferem 

nos campos econômicos, sociais e políticos. Entender a dinâmica dessas 

transformações, e as principais características da denominada Sociedade da 

Informação, constitui-se em um ponto de partida para elaboração de estudos, 

especialmente quando se tratam de análises que tem como escopo o campo da CI. 

Diante desse cenário é importante destacar que alguns processos contribuíram 

fundamentalmente com novos tipos de comportamento e aprendizado humanos. 

Os fenômenos da globalização, observados na década de 1980, criaram as 

bases para a construção de um processo de mundialização do sistema capitalista e 

contribuíram para a disseminação de valores dominantes das economias dos países 

centrais sobre as economias dos países periféricos. Apesar de suas contradições 

inerentes, a globalização proporcionou avanços tecnológicos que puderam ser 

percebidos em diversos campos. Como consequência do processo, observaram-se 

expansões de multinacionais, agrupamentos de países em blocos econômicos e 

novas configurações dos espaços geográficos internacionais em redes, que 

facilitaram as trocas comerciais e, principalmente, o fluxo de capitais entre as nações. 
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Diante desses efeitos, o capitalismo consolidou-se na economia mundial como 

sistema hegemônico, e o discurso do (neo) liberalismo econômico ganhou força. A 

integração entre as tecnologias da informação ao modo de produção foram 

prontamente legitimadas e responsáveis por mudanças substanciais: a informação 

conquistou um status de protagonismo inédito e consolidou-se como uma nova 

“mercadoria”, com grande potencial para a elaboração de conhecimento. Nesse 

sentido, o valor que a informação e o conhecimento agregam à cadeia de produção 

da atual fase do sistema capitalista superam o próprio trabalho e a matéria-prima. Em 

outros termos, o insumo “capital intelectual” é hoje um dos elementos mais 

importantes para a produção de um bem ou serviço. 

Os avanços da informática e da internet também têm um papel fundamental no 

desenvolvimento alcançado pela humanidade. A fase atual é responsável por um 

conjunto de tecnologias que tornam a obsolescência cada vez mais presente e 

transformam, sobretudo, a forma como os homens vivem, trabalham e se relacionam 

em sociedade. Smartphones, computadores modernos e velozes, nanochips, 

robótica, inteligência artificial e impressão em 3D são apenas alguns exemplos de 

dispositivos (equipamentos e tecnologias) que permeiam a presente realidade, 

exigindo dos indivíduos competências para acessá-las. 

Nessa perspectiva, os estudos realizados por Gernot Wersig, nos anos de 

1990, apresentam grande contribuição para a compreensão das transformações 

operadas na Sociedade da Informação. No artigo intitulado Information Science: the 

study of postmodern knowledge usage, publicado em 1991, o autor afirma que o 

desenvolvimento da produção do conhecimento e das informações na sociedade 

contemporânea necessariamente exige um novo julgamento sobre os conceitos de 

ciência e, em especial, da CI. Essas deveriam corresponder a um protótipo de uma 

nova ciência, diferentemente das hards sciences, que essencialmente voltam-se para 

o entendimento de como o mundo funciona.  A ciência pós-moderna, denominada por 

ele, deveria, portanto, dedicar-se a desenvolver estratégias para solucionar os 

problemas criados pelas ciências clássicas e pelas tecnologias associadas a elas. De 

outro modo: teria que assistir os indivíduos no que se refere ao uso do conhecimento, 

tendo em vista que este sofreu uma mudança significativa para os cidadãos, 

organizações e culturas. Essas reflexões apontavam para a construção de uma 

fundamentação sociológica, baseada no exame apurado de três conceitos: ciência, 

pós-modernidade e informação/conhecimento.  
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A ciência, tal qual se concebe hoje, surge com o Iluminismo, movimento 

intelectual e filosófico que ocorreu na Europa entre os séculos XVII e XVIII, cujo norte 

era a busca incessante pela razão para validar o conhecimento. Diante da 

disseminação do “saber racional” ao cotidiano e práticas humanas, a ciência e o 

discurso científico foram prontamente legitimados pela sociedade para explicar 

fenômenos de diversas áreas de seu interesse. A aplicabilidade do conhecimento 

científico à realidade dos seres humanos gerou uma mudança revolucionária, que 

culminou em maior complexidade nos processos produtivos, nas relações sociais e 

no desenvolvimento de tecnologias. 

A partir deste instante, então, é que surge a Sociedade da Informação, uma 

sociedade que, assim como suas precursoras históricas, utiliza o conhecimento em 

seu favor, mas que se diferencia das demais essencialmente pelos seus aspectos 

econômicos. Segundo Demo (2000), o advento da Sociedade da Informação revelou 

também a “economia da informação”, que, dentre outras características, viabilizou 

consideravelmente a volatilidade do capital, a concentração de renda e o aumento do 

poder dos grandes detentores dos meios de produção mundiais. As particularidades 

desta sociedade apontam as mazelas decorrentes da globalização e introduzem uma 

“orientação” provocada pelo mercado sobre o que deve ou não ser produzido.  

Como o “ser racional” iluminista não foi capaz de solucionar todos os problemas 

do gênero humano, atingindo um ideal de sociedade em que todos possuíssem 

direitos iguais e exercessem plenamente as suas potencialidades, o conceito de pós-

modernidade surgiu como resposta para explicar o processo de ruptura na ordem 

anterior e sua substituição por outra, isto é, foi necessário adotar uma definição que 

refletisse a realidade do mundo de forma crítica. A principal característica que 

diferencia o momento pós-moderno do moderno, constitui-se na velocidade e no 

impacto que as transformações advindas da globalização tem na sociedade, uma vez 

que este fenômeno está imbricado ao sistema capitalista.  

Os séculos XX e XXI correspondem aos períodos em que a informação e o 

conhecimento ganharam maior destaque, seja por conta da velocidade de 

disseminação proporcionada pelas tecnologias comunicacionais associadas a eles, 

seja porque foram alçados à condição de fatores de produção. Sucede-se, porém, que 

ao longo da história humana, a informação adquiriu diversos significados e 

interpretações, e atualmente confunde-se com o próprio conhecimento. Este fato 

requer da CI uma adaptação para o que G. Wersig (1991) denomina de novo protótipo 
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de ciência. Ocorre que, além dos mencionados aspectos, a Sociedade da Informação 

guarda outra característica importante no que diz respeito a sua organização social, 

pois nunca se produziu e disseminou informação como nos dias de hoje. Contudo, o 

fenômeno do excesso de informação, discutido no artigo “As We May Think” (1945), 

de Vannevar Bush, foi observado desde o fim da Segunda Grande Guerra Mundial e, 

inclusive, foi responsável pelas origens e evolução do campo disciplinar da CI. Para 

Coelho (2008), esse fenômeno de excesso informacional acarreta em dois grandes 

efeitos para os seres humanos: 

a) o surgimento da chamada “síndrome da fadiga da informação”, que provoca 

tensionamento, irritabilidade e sentimento de abandono causado pela 

sobrecarga de informação a qual o ser humano está exposto; 

b) a necessidade do homem a adequar-se à situação e buscar na competência 

em informação um uso eficaz dos recursos para aprender a superar os 

desafios desencadeados pelo volume desenfreado e caótico de 

informações.  

 

Assim sendo, faz-se necessário que as discussões sobre a competência dos 

indivíduos em lidar com informações, de um modo geral, alcancem mais notabilidade, 

pois manter-se inteirado é sinônimo de estar em sintonia e em conexão com a 

realidade. Os Estados Unidos da América (EUA), a exemplo, dedicam-se à temática 

do estudo da competência desde a década de 70, mais precisamente desde 1974, 

com a publicação do relatório The information service environment relationships and 

priorities, de autoria do bibliotecário norte-americano, Paul Zurkowski.  

Neste documento foi concebida pela primeira vez a expressão Information 

Literacy, que antecede qualquer avaliação mais criteriosa sobre a competência em 

informação. O citado termo (do inglês information + literacy) criado há mais de 40 anos 

ainda suscita muitos debates acerca do seu conceito, especialmente no campo da CI, 

pois, assim como nas relações dialógicas, revela-se em constante reconstrução. No 

Brasil, como não há uma tradução literal para information literacy, adotaram-se as 

expressões “competência informacional” ou “competência em informação”, como 

termos aproximativos. Visando utilizar uma terminologia mais atualizada, o autor 

elegeu a expressão “competência em informação” ou a sigla “CoInfo”, abreviação 

adotada por recomendação da Carta de Marília (UNESP, 2014), para a presente 

dissertação. 
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O termo competência em informação está intimamente associado ao conceito 

de Sociedade da Informação, uma sociedade que apresenta profundas 

reconfigurações sociais, políticas e econômicas e que é caracterizada pela expansão 

das informações, por revoluções na tecnologia e, também, pela forma como a 

informação é usada pelos sujeitos. A competência em informação, portanto, nasce no 

campo da Biblioteconomia para investigar as relações da sociedade com os usuários 

da informação. Mais do que isso, para perceber o modo como esses usuários da 

informação lidam com esse cenário em constante ascensão. 

As transformações estruturais ocorridas na Sociedade da Informação são 

melhores compreendidas mediante o entendimento dos paradigmas epistemológicos 

da CI. Antes de abordá-los, porém, é importante assimilar o conceito de paradigma, 

discutido por Thomas S. Kuhn no livro “A estrutura das revoluções científicas”. 

Conforme conceituado por ele, os “paradigmas são as realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e 

soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 

1998, p.13).  

Em essência, esses paradigmas correspondem a elementos propulsores de 

revoluções científicas que seguem uma determinada “lógica”, na qual se passa de 

uma “ciência normal” para um “período de revoluções” e, em seguida, para um novo 

paradigma, que constitui-se como um processo de aperfeiçoamento em relação ao 

paradigma anterior. 

[...] o êxito ou o predomínio de um paradigma científico está sempre em parte 
condicionado às estruturas sociais e aos fatores sinergéticos, incluindo 
eventos fora do mundo científico, cujo efeito multicausal não só é difícil de 
prever, como também de analisar a posteriori. (CAPURRO, 2003, p.4). 

 

Nesse sentido, Rafael Capurro (2003) defende a tese de que a CI nasce em 

meados do século XX com um paradigma físico, basicamente centrado na 

Biblioteconomia e na recuperação das informações, que posteriormente é 

questionado por um paradigma com perspectiva cognitiva idealista e individualista, na 

qual os estudos de usuários e as suas interações ganham relevância, que, por sua 

vez, é substituído por um paradigma de dimensões sociais, cujos interesses voltam-

se para a compreensão dos fenômenos que envolvem a coletividade humana. 

A epistemologia fisicista da CI tem início com a teoria da recuperação da 

informação (RI), termo criado pelo cientista da computação norte-americano Calvin 
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Mooers, em 1951, que tecnicamente significa procurar compreender as questões 

mentais humanas para descrever as informações e todas as particularidades 

envolvidas em suas buscas em determinados sistemas.  

Saracevic (1996) aponta que o trabalho com a RI trouxe inúmeros avanços à 

CI, especialmente o desenvolvimento da própria ciência como um campo onde se 

interpenetra componentes científicos e profissionais e por influenciar a evolução da 

indústria informacional. 

Aliada a essa teoria surgem estudos como o da teoria matemática da 

comunicação de Claude Shannon e Warren Weaver, em 1949, que tratava a 

comunicação humana como um sistema linear, onde alguns elementos estão 

presentes, como: a fonte da informação que produz a mensagem, um emissor, a partir 

do qual a mensagem é convertida em sinal, que viaja por um canal, que, se não 

perturbado por ruídos, é decodificado pelo receptor. Por certo, esta representação 

apresenta limitações, sendo a principal, o fato de não reconhecer o papel cognitivo 

dos usuários nos processos de RI. As imperfeições apresentadas pelas teorias 

direcionaram a CI ao paradigma cognitivo. 

A partir de década de 1970, surgem os primeiros estudos sobre a RI com 

enfoque mais amplo, isto é, tendo os usuários da informação e suas prováveis 

interações como protagonistas desta metodologia; o próprio desenvolvimento 

posterior da teoria de Shannon e Weaver (1972) admitia esta intenção ao incluir 

dimensões semânticas e práticas dos sujeitos pensantes. Diante desta realidade, as 

necessidades e o comportamento dos indivíduos com relação às informações 

ganharam maior representatividade com o aumento dos estudos relacionados ao tema 

na CI. Devido a sua marca interdisciplinar, a CI obteve contribuições de diversos 

campos do conhecimento, no entanto, dois merecem maior destaque: a Ciência da 

Computação e a Ciência Cognitiva.  

[...] os campos que compõem a ciência cognitiva compartilham um interesse 
básico acerca da compreensão dos processos cognitivos, sua realização no 
cérebro, a estrutura da mente e várias manifestações da mente como 
inteligência. Na ciência cognitiva o computador desempenha um papel 
importante, tanto como ferramenta quanto como fonte de modelagem e teste. 
(SARACEVIC, 1996, p.51). 

 

Assim como o paradigma fisicista, o paradigma cognitivo da CI recebeu 

diversas críticas por preterir os processos sociais de produção e consumo de 

informação das suas análises. O paradigma social surge, assim, da necessidade de 



26 
 

estudar de forma integrada o processo social da informação, isto é, o processo de RI, 

os usuários e, por fim, a própria informação. Nessa lógica é que emerge a importância 

da discussão sobre o movimento que deu origem a Escola de Chicago, fundamental 

para o surgimento da Biblioteconomia humanística e por incorporar estas mesmas 

características à CI.  

Por volta dos anos 1920, surge nas dependências da University of Chicago, o 

movimento que ficou conhecido em todo o mundo como “Escola Sociológica de 

Chicago” ou “Escola de Sociologia de Chicago”. O princípio desse movimento vem da 

criação do Departamento de Sociologia, da mesma Universidade, que tinha como 

base o modelo alemão da Escola de Frankfurt, que produzia um pensamento 

denominado de Teoria Crítica. Inicialmente o movimento recebeu muitas críticas por 

não sustentar uma abordagem científica, pois afastava-se das práticas 

biblioteconômicas ligadas ao caráter tecnicista da profissão. 

No entanto, entre as décadas de 1930 e 1960, a Universidade de Chicago foi 

considerada como referência para a Biblioteconomia norte-americana, pois 

contemplou em suas abordagens elementos das áreas da Educação e da Sociologia. 

O movimento ganhou relevância em todo o mundo porque rompeu com uma tradição 

tecnicista da área e passou a estudar os indivíduos e a sociedade como um todo e 

todas as suas formas de agir, pensar e se comunicar. Essa abordagem sistêmica foi 

influenciada pelo autor que se caracterizou como o seu maior expoente – Jesse Hauk 

Shera. 

Segundo Campello (2009), Jesse Hauk Shera (1903-1982), pesquisador 

conceituado do domínio da Biblioteconomia, foi um dos pioneiros na busca por 

fundamentação teórica para a área, especialmente com pesquisas nas linhas 

educativas que ajudaram a uma melhor compreensão de como as pessoas aprendem 

através das informações, como também em pesquisas que evidenciaram o poder de 

mediação dos bibliotecários. Jesse Shera foi um dos fundadores, nos anos de 1920, 

do movimento denominado como Escola de Chicago. Shera, juntamente com 

Margaret Egan, foi responsável também por preconizar o papel social da biblioteca e 

dos bibliotecários e propor uma nova disciplina epistemológica nomeada de Social 

Epistemology ou Epistemologia Social.  

O emprego do termo “Epistemologia Social”, inclusive, deve ser interpretado 

como um destaque para a responsabilidade social dos bibliotecários e a interface 

entre a biblioteca e a sociedade. Sobre a história do pensamento, Shera (1977), 
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constata que o aumento do volume e da complexidade do conhecimento humano 

promovem interdependência, fragmentação e centrifugação, isto é, levam ao que se 

chama hoje de especialização. Assim sendo, caberia à Epistemologia Social o papel 

de sistematização e integração do conhecimento em meio a toda a complexidade de 

constituição da organização da sociedade. Além de exercer um papel teórico, a 

mencionada Epistemologia também apresentava um lado prático, que auxiliaria os 

bibliotecários e a própria CI. 

O foco desta nova disciplina seria sobre a produção, fluxo, integração e 
consumo de todas as formas de pensamento comunicado através de um 
modelo social. De tal disciplina poderia emergir um novo corpo de 
conhecimento e uma nova síntese da interação entre conhecimento e 
atividade social. Mas embora a epistemologia social venha a ter seu próprio 
“corpus” de conhecimento, será também, uma disciplina muito prática. 
(SHERA, 1977, p.11). 

 

Sob esta perspectiva, o componente “informação”, nas respectivas áreas, deve 

considerar os sujeitos e seus contextos socioculturais. Assim, os usuários da 

informação passam a ocupar a centralidade no processo informacional porque, apesar 

do advento de computadores e aparatos tecnológicos diversos, as tecnologias devem 

proporcionar à humanidade o seu bem-estar social. Depreende-se, portanto, que o 

paradigma social apresenta claro enfoque na preservação, acesso e apropriação do 

conhecimento humano em associação com o uso adequado da tecnologia. 

A expressão ‘competência em informação’ não tem o seu conceito tratado de 

forma unânime na literatura especializada. Alguns estudiosos a utilizam para substituir 

expressões como “educação de usuários”, “pesquisa bibliográfica”, dentre outros, mas 

o fato é que, ainda hoje, muitos profissionais da informação encontram dificuldades 

em alcançar uma definição concreta sobre o seu significado. Nesse sentido, vale 

destacar que a integração dos estudos da área de educação, principalmente os que 

exploram a teoria construtivista da aprendizagem, ajudam a ampliar o entendimento 

da questão e fortalecem as bases teóricas da biblioteconomia e da ciência da 

informação (CAMPELLO, 2009). 

 Como citado anteriormente, a primeira utilização do termo competência em 

informação ocorreu na literatura em 1974. Com a publicação do relatório do 

bibliotecário norte-americano Paul Zurkowski, constatou-se que as relações entre as 

empresas privadas norte-americanas e as bibliotecas do país passavam por um 

momento de transformação. O período foi marcado pela expansão das informações e 

as principais conclusões do documento sugeriam que os recursos informacionais 
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deveriam ser aplicados especificamente a situações de trabalho, na resolução de 

problemas, mediante o aprendizado de técnicas e habilidades (DUDZIAK, 2003).  

 A partir do citado relatório, Paul Zurkowski previu as grandes mudanças que 

os EUA e todo do mundo assistiriam posteriormente. Suas recomendações indicavam 

que o governo norte-americano deveria concentrar esforços para que fosse criado um 

movimento nacional que melhor compreendesse este fenômeno. Mais tarde, em 1976, 

após ser estudado por outros autores como Cees Hamelink e Major R. Owens, o 

entendimento sobre o termo ampliou-se ao incluir os conceitos de “emancipação 

política” e “cidadania”. Admitia-se que, além do conhecimento e das habilidades 

técnicas, a competência em informação era um elemento essencial de inclusão 

democrática e que por isso deveria ser popularizada (DUDZIAK, 2001; 2003).  

A década de 80 foi marcada pelo aumento do comércio internacional e 

intensamente impactada pelas tecnologias da informação e comunicação, em especial 

pelos computadores interconectados pela lógica de rede. O letramento informacional 

surgiu, inclusive, como resposta às habilidades e aos conhecimentos então requeridos 

pela revolução global. Muitos trabalhos, porém, sofreram críticas pois associavam a 

competência em informação à literacia tecnológica.  

Segundo Dudziak (2003), o estudo mais representativo do período surgiu em 

1987, por intermédio de Carol Kuhlthau, com a monografia intitulada Information Skills 

for an Information Society: a review of research (Habilidades de informação para uma 

Sociedade da Informação: uma pesquisa revista). Através da criação do modelo 

Information Search Process (ISP), a autora lançou as bases para a information literacy 

education, ou a educação voltada à competência em informação. O modelo ISP de 

Kuhlthau foi desenvolvido mediante pesquisas empíricas da pesquisadora. Sua 

principal finalidade foi analisar o processo de busca de informações de universitários 

norte-americanos que estavam em fase de desenvolvimento de escrita de 

monografias. Ao analisar o modelo ISP, a autora concluiu que as ações, pensamentos 

e sentimentos, eram estratificados em estágios assim classificados: iniciação, 

seleção, exploração, formulação, coleta e apresentação. O modelo de competência 

em informação criado pela autora tinha por objetivo definir “[...] os estágios das 

atividades onde podem ocorrer os elementos do comportamento.” (KUHLTHAU, 1999, 

p. 254). A relevância do trabalho correspondeu à integração da competência em 

informação ao currículo educacional. Em vista disso, percebeu-se uma evolução na 

forma como se pensava sobre o tema na década de 70, onde se defendia que as 
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competências para lidar com as informações estavam restritas apenas às bibliotecas 

e aos demais materiais científicos bibliográficos.  

A publicação de dois outros documentos marcou a década de 80. Em ambos, 

os focos estão no estudo do papel educativo das bibliotecas acadêmicas e a 

importância dos programas educacionais em – competência em informação para a 

capacitação dos estudantes. O primeiro foi o livro de autoria de Patricia S. Breivik e 

Elwood Gordon Gee, intitulado Information Literacy: revolution in the Library, onde se 

introduziu o conceito da educação baseada em recursos, que enfatizava a cooperação 

entre bibliotecários e administradores de universidades e que destacava o papel 

essencial das  bibliotecas; e o segundo tratava-se de um relatório publicado pela 

American Library Association: Presential Committee on information literacy: Final 

Report, que fora elaborado por bibliotecários e educadores. 

Este último documento apresenta uma definição clássica sobre o que é ser 

competente em informação: 

Para ser competente em informação, uma pessoa deve ser capaz de 
reconhecer quando uma informação é necessária e deve ter a habilidade de 
localizar, avaliar, e usar efetivamente a informação... Resumindo, as pessoas 
competentes em informação são aquelas que aprenderam a aprender. Elas 
sabem como aprender, pois sabem como o conhecimento é organizado, 
como encontrar a informação e como usá-la de modo que outras pessoas 
aprendam a partir dela. (American Library Association – Presidential 
Committee on information literacy, 1989, p.1, tradução nossa).3 

 

Após a publicação deste relatório, a expressão “competência em informação” 

passou a ser largamente citada na literatura internacional. Em razão desta nova 

conceituação da ALA, muitos bibliotecários ficaram responsáveis pela formulação de 

novos programas educacionais, todos pensados e baseados nesta temática.  

Na realidade, percebeu-se que um novo modelo de aprendizado tinha que ser 

posto em prática e, como consequência, uma reestruturação curricular teria de ser 

brevemente providenciada. Em tese, ela deveria contemplar um enfoque mais 

sistêmico, onde o uso dos recursos informacionais fossem utilizados para o 

aprendizado e para a resolução dos problemas, respeitando, assim, o contexto de 

                                                           
3 “To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have 

the ability to locate, evaluete, and use effectively the needed information... Ultimately, information literate 
person are those who have learned how to learn. They know how to learn because they know knowledge 
is organized, how to find information, and how to use information in such a way that others can learn 
from them. They are pleople prepared for lifelong learning, because they can always find the information 
needed for any task or decision at hand.”  (American Library Association – Presidential Committee on 
information literacy, 1989, p.1) 
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cada um dos aprendizes. A ideia era que os novos currículos deveriam refletir a 

complexidade que se apresentavam com a reconstrução do conceito de competência 

em informação, pois ele extrapolava a dimensão técnica da competência explorada 

da década de 70, e, como principal meta, teriam de estimular entre seus aprendizes o 

desenvolvimento do pensamento crítico e o exercício do aprendizado durante toda a 

vida do indivíduo.  

Conforme endossa Dudziak (2001), novos conceitos, então, passam a aparecer 

associados à competência em informação, como: aprender a aprender, aprendizado 

ao longo da vida, pensamento crítico, educação baseada em recursos, integração 

curricular e aprendizado independente. As décadas seguintes configuraram-se por 

novos estudos que buscaram consolidar o lastro teórico-metodológico que versava 

sobre o tema. Diante de todos os avanços e contribuições, especialmente da defesa 

de que o conceito deveria associar-se ao aprendizado ao longo da vida, a competência 

em informação foi avaliada em três níveis ou contextos distintos, conforme ilustrado 

na Figura 1:  
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Figura 1: Estágios de desenvolvimento da competência em informação 

 

Fonte: Adaptado de Dudziak (2002, p.31). 

 

O primeiro nível, que apresenta abordagem com foco na tecnologia da 

informação, apesar de suas características e influências tecnológicas, corresponde ao 

paradigma tradicional, onde o aprendizado do usuário denota limitação meramente 

instrumental e o foco principal é o acesso à informação. Ser competente em 

informação resumia-se ao fato de adquirir habilidades e instrumentalização para 

localizar, avaliar e fazer uso apropriado de informações. Neste período, a biblioteca 

era tida apenas como suporte dos usuários e os bibliotecários assumiam um papel de 

pouca relevância no processo da aquisição da informação.  

O contexto que trata o conceito de competência em informação com ênfase nos 

processos cognitivos apresenta um nível de complexidade mais evidente, pois 

acrescenta ao seu arcabouço teórico os processos mais elaborados dos seres 

humanos, como as suas formas de agir e pensar e buscar significados para as coisas. 

O paradigma educacional representa o modelo que melhor sustenta a interpretação 

de competência em informação, pois privilegia os processos de ensino e aprendizado 

para os indivíduos aprendizes. Até por uma questão de coerência, a biblioteca 

representa um espaço de aprendizagem e os bibliotecários são tidos como 

mediadores de processos educacionais. 

Por fim, mas não menos importante, têm-se a concepção da competência que 

possui foco no aprendizado ao longo da vida. Esta forma de pensar corresponde ao 
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que há de mais atual e abrangente no estudo sobre a temática da competência em 

informação. Além das habilidades e conhecimentos anteriormente construídos, esta 

noção acrescenta que a competência em informação está ligada às dimensões sociais 

e relacionais dos atores da sociedade. A interpretação ganha uma dimensão sócio-

política, ao associar o cidadão moderno à sociedade do aprendizado, onde todos são 

considerados como aprendizes, e o aprendizado, per si, é considerado como 

fenômeno social.  

Nesse sentido, alguns pressupostos extraídos dos estudos realizados pelo 

russo Lev Semenovich Vygotsky, autor cujo percurso acadêmico e profissional está 

inserido no contexto da sociedade soviética pós-revolucionária, merecem 

considerações, pois apresentam diversas contribuições no campo da aprendizagem 

humana e não podem ser dissociados da temática da competência em informação. O 

primeiro deles tem influência do materialismo histórico-dialético, teoria sistematizada 

por Karl Max e Friedrich Engels no século XIX, e refere-se à relação entre indivíduo e 

sociedade, mais precisamente a interação dialética entre estes agrupamentos.  

Segundo Vygotsky (2007, p.100) “[...] o aprendizado humano pressupõe uma 

natureza social específica [...]”. Assim sendo, os estudos mais avançados sobre a 

competência em informação apresentam, por conseguinte, uma aproximação com a 

teoria do referido autor, na qual há um entendimento de que a aprendizagem humana 

é fruto de um processo de construção histórica e de natureza social. Desta forma, os 

indivíduos são seres sociais, incompletos, construídos ao longo de suas vidas e são 

um produto das relações sociais com outros indivíduos e com os meios que o cercam. 

É, portanto, do processo de apropriação do mundo externo, através das interações 

entre atores sociais e entre estes e os dispositivos (ambientais, tecnológicos e outros), 

que se desenvolve o mundo interno dos sujeitos.  

O segundo decorre do primeiro e destaca a importância da cultura nas funções 

psicológicas humanas. O autor defende que o desenvolvimento mental humano 

corresponde a um desdobramento de suas origens culturais (REGO, 1995). São das 

relações socioculturais, portanto, que os seres humanos buscam transformar-se, 

apropriar-se de conceitos e conhecimentos para transformar seu ambiente. Essa troca 

é denominada pelo autor de atividades-interpessoais, onde os indivíduos trocam 

saberes e conhecimentos com outros e, consequentemente, adotam para si, e 

adaptam-no, conforme sua realidade, conceitos e objetos.  
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O método histórico-cultural de Vygotsky, desenvolvido entre os anos de 1920 e 

início dos anos 1930, portanto, tem importância estrutural na análise da mediação e 

na psicologia da educação. A partir disso é possível adentrar no axioma de que a 

mediação está presente em todas as atividades humanas. “O pressuposto da 

mediação é fundamental na perspectiva sócio-histórica justamente porque é através 

dos instrumentos e signos que os processos de funcionamento psicológico são 

fornecidos pela cultura.” (REGO, 1995, p.43). Essa é uma das razões pela qual o autor 

dedicou muitos anos de estudos sobre a linguagem, sistema de signos desenvolvido 

pelos humanos para se comunicar, preservar e transmitir seu legado às futuras 

gerações.  

Por último, outro enunciado bastante explorado pelo citado autor, e que 

contribuiu para o progresso nos estudos sobre o desenvolvimento e a aprendizagem 

humana, é o conceito de “Zona de Desenvolvimento Proximal”. Vygotsky chegou até 

esta formulação através de pesquisas realizadas entre crianças em idade escolar. A 

partir delas, pôde identificar dois níveis de desenvolvimento: o primeiro, denominado 

por ele de nível de desenvolvimento real ou efetivo, compreende os conhecimentos já 

efetivamente consolidados pelas crianças; o segundo, designado de nível de 

desenvolvimento potencial, equivale às capacidades que podem ser potencialmente 

atingidas por estas crianças. A Zona de Desenvolvimento Proximal (Figura 2), em 

essência, corresponde à zona de transição entre os níveis de desenvolvimento real e 

potencial dos indivíduos e estabelece que o conhecimento e o aprendizado humanos 

são fatores em constante evolução.   

 

Figura 2: A Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky 

 

Fonte: Elaborado e adaptado a partir das proposições de Vygotsky (2007).   
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Tradicionalmente os temas que permearam as pesquisas sobre a competência 

em informação estiveram mais ligados inicialmente ao contexto da explosão 

informacional ocorrida década de 1970, a aspectos técnicos de aprendizagem e, 

posteriormente, com o progresso dos estudos, a contextos educacionais, 

especialmente ao desenvolvimento humano; no entanto, as revoluções tecnológicas 

advindas da Sociedade da Informação modificaram os cenários sociais e econômicos 

do século XXI e as investigações passaram a exigir vieses que contemplassem uma 

nova realidade.  

Atualmente, a CoInfo4 passou a ser um tema emergente e de relevância para 
a sociedade, considerando-se que todo cidadão ativo e consciente do século 
XXI será aquele que não se limita a absorver a imensa quantidade de 
informação que chega até ele, mas reflete e produz pensamento crítico sobre 
a informação exposta em qualquer momento da sua vida. (BELLUZZO, 2018, 
p. 34).  
 

Belluzo (2018) defende que o desenvolvimento do processo de transformação 

da informação em conhecimento deve ancorar-se em dois pontos fundamentais:  

a) domínio do indivíduo sobre como localizar e acessar as informações; e  

b) conhecimento dos processos que envolvem a compreensão das informações 

para poder utilizá-las em seu benefício.  

Nesse sentido, os diversos modelos teóricos de competência em informação 

desenvolvidos pelos cientistas foram baseados em situações práticas do cotidiano e 

tem por finalidade auxiliar os seres humanos a lidar de forma mais eficaz com o 

universo e a realidade informacional que se apresentam.   

No momento atual, as pautas que ganham notoriedade e apresentam-se como 

tendência para as novas discussões sobre a competência em informação estão 

ligadas aos temas da democracia, da cidadania, da transparência, do direito à 

informação, dos movimentos sociais, dos direitos humanos, do desenvolvimento 

econômico e sustentável e, principalmente, do mercado de trabalho. Diante disso, o 

desafio que se impõe à sociedade contemporânea é formar cidadãos competentes em 

informação, que sejam capazes de aprender durante toda a sua vida e que sejam 

capazes de intervir positivamente para o desenvolvimento do seu meio social. 

Considerando os aportes teórico-conceituais, e o desenvolvimento dos estudos 

relativos à CoInfo, na subseção seguinte apresentar-se-á os padrões de competência 

criados pela ALA para caracterizar os sujeitos competentes em informação. 

                                                           
4 Sigla recomendada pela Carta de Marília (UNESP, 2014) para denominar a expressão Competência em 
Informação. 
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2.2 Os Padrões de competência em informação da Associação Americana de 

Bibliotecas 

 

A American Library Association, ou Associação Americana de Bibliotecas, 

constitui-se na maior, mais antiga e mais importante associação da área da 

Biblioteconomia. Um de seus idealizadores e membro-fundadores foi o bibliotecário 

norte-americano Mevil Dewey, responsável pela elaboração da Classificação Decimal 

de Dewey (CDD). Atualmente sediada em Chicago, a ALA é uma organização sem 

fins lucrativos, que foi fundada no século XIX, em 06 de outubro de 1876, na Exposição 

do Centenário, na cidade da Filadélfia nos EUA. É relevante acrescentar que a 

associação nasceu após duas tentativas frustradas de reunião entre bibliotecários que 

ocorreram nos anos de 1853 e 1854.  

Além de criar as bases de uma instituição profissional, o objetivo inicial da 

Associação era permitir que os bibliotecários da época realizassem seus trabalhos 

com mais facilidade e menos custos. Mais modernamente, sua missão é a de 

promover a melhoria dos serviços de bibliotecas, favorecer o desenvolvimento da 

biblioteconomia e de seus profissionais, aprimorar o aprendizado e garantir o acesso 

universal de informações entre cidadãos de todo o mundo. Tanto pessoas físicas, 

como organizações (pessoas jurídicas), podem filiar-se à ALA; no entanto, boa parte 

dos seus membros, que ultrapassam 60.000 integrantes, correspondem a bibliotecas 

e bibliotecários situados no próprio território estadunidense. 

Segundo o portal oficial da Associação5, o seu conselho deliberativo 

estabeleceu, mediante planos estratégicos e também ao longo de todos esses anos, 

que a maior parte dos recursos da organização e suas principais prioridades 

programáticas deveria voltar-se para oito grandes áreas eixo:  

a) defesa das bibliotecas e da profissão de bibliotecário; 

b) diversidade; 

c) educação e aprendizado ao longo da vida; 

d) acesso igualitário aos serviços de informações e bibliotecas; 

e) liberdade intelectual; 

f) alfabetização; 

g) excelência organizacional;  

h) transformação de bibliotecas.  

                                                           
5 Site consultado: <www.ala.org> 
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A instituição atualmente é composta por onze divisões, cada uma com uma 

especialização em um tipo de biblioteca, que são responsáveis por publicações de 

livros, periódicos, boletins, pelo oferecimento de cursos de capacitação e distribuição 

de prêmios e de bolsas de estudos para alguns dos seus milhares de associados. 

Entre as divisões, as que possuem maior destaque são a American Association of 

School Librarians (AASL), que tem como enfoque os estudos sobre as bibliotecas 

escolares, e a Association of College and Research Libraries (ACRL), maior divisão 

da associação, cujo cerne concentra-se na educação superior, nas suas bibliotecas e 

nos bibliotecários acadêmicos.  

Nota-se a existência de uma política de valorização para a Biblioteconomia, que 

visa incentivar bibliotecários, espalhados em diversos países, para a utilização de 

boas práticas em seus ambientes organizacionais. Essa colaboração, quase sempre, 

foi alcançada com a publicação de documentos e pesquisas que auxiliaram 

profissionais no desempenho de suas atividades. Como diferencial acrescenta-se que 

a organização empreende esforços em estudos de temas de diversas áreas, 

notadamente os que versam sobre a atividade biblioteconômica e todos os assuntos 

que guardam relação de importância com ela como a educação, o aprendizado e a 

competência em informação de profissionais.  

Nesse sentido, ao longo dos anos, especialmente a partir da década de 1980, 

vários documentos foram publicados e colaboraram com o alargamento e 

compreensão do conceito de competência em informação. No ano de 1988, a AASL, 

divisão que estuda as bibliotecas escolares, em conjunto com outra associação norte-

americana, a Association for Educational Communications and Technology, foram 

responsáveis pela publicação do Information Power, que propunha as orientações 

para criação de um programa educacional para bibliotecas de escolas de ensino 

médio dos EUA. 

Para Dudziak (2001) este trabalho inovou porque priorizou em seus 

compromissos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e porque buscou a 

interdisciplinaridade como um de seus principais pilares, sempre contando com 

participações efetivas dos envolvidos no processo como estudantes, pais e 

educadores. Os esforços empreendidos neste estudo renderam importantes 

conquistas para os bibliotecários, quais sejam: aumento do protagonismo nos 

processos que envolviam a educação e a aprendizagem em si e o aumento do 

trabalho em regime de colaboração com os professores. 
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Em 1989, outro documento produzido por um comitê específico da ALA foi 

responsável por grandes contribuições. Tratava-se do relatório intitulado Presidential 

Committe on Information Literacy: Final Report, cuja definição de competência em 

informação é bem aceita até os dias de hoje. Assim sendo, segundo De Lucca, Pinto 

e Vitorino (2019, p. 180), pode-se explicá-la como:  

 

[...] uma forma de empoderamento pessoal. Ela permite que as pessoas 
aceitem ou recusem a opinião de especialistas e se tornem independentes 
na busca pela verdade. Dá aos indivíduos a capacidade de construir seus 
próprios argumentos e experimentar a emoção na busca pelo conhecimento. 
Ela não só os prepara para a aprendizagem ao longo da vida; mas, ao 
experimentar a emoção de suas próprias missões bem-sucedidas para o 
conhecimento, a competência em informação também cria nos jovens a 
motivação para prosseguir na aprendizagem ao longo da vida. 
 
  

Considerando a presente conceituação, novas características e abordagens 

tiveram de integrar os sistemas curriculares, pois, somente a partir de uma 

reestruturação dos processos de aprendizagem, poder-se-ia estimular o 

desenvolvimento do senso crítico, do aprendizado para a vida e do empoderamento 

de cidadãos. Em 1997, a ALA estruturou um instituto específico para estudar a 

competência em informação. Seus objetivos principais foram: preparar bibliotecários 

para tornarem-se professores de programas de literacia informacional; apoiar 

bibliotecários, educadores e gestores para desempenhar papéis no desenvolvimento 

e implantação de cursos dessa natureza e propiciar um ambiente na esfera 

educacional que promovesse o desenvolvimento da competência em informação.  

A criação, portanto, do Institute for Information Literacy (IIL) da ALA, em 1997, 

correspondeu a um grande impulso nesse sentido, pois priorizou a formação de 

bibliotecários para dar suporte à execução de programas de educação da 

competência em informação para discentes de nível superior. O programa foi 

concebido com o apoio da Association of College and Research Libraries (ACRL), a 

associação de ensino superior para bibliotecários, que, desde a sua fundação, em 

1940, teve como objetivo principal estabelecer canais mais efetivos de comunicação 

entre bibliotecários acadêmicos no desenvolvimento de programas, produtos e 

serviços que os auxiliassem em termos de aprendizado, pesquisa e inovação.    

No ano de 1998, outro relatório da mesma linha de pensamento foi produzido 

“A progress report on information literacy: An update on the American Library 

Association Presidential Committe on Information Literacy: Final Report” e como 
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desfecho percebeu-se a necessidade de ajustamento entre os sistemas de informação 

e os profissionais da área diante da realidade que se apresentava. Como 

consequência, defenderam-se ações interdisciplinares, que deveriam integrar os 

sistemas de educação com as demandas e aptidões exigidas pelo mercado de 

trabalho da época. 

No ano 2000, após diversas contribuições, uma publicação da associação 

americana estabeleceu um conjunto de capacidades ou características necessárias 

que envolviam os processos de encontrar, avaliar e utilizar de forma eficiente as 

informações. Tratava-se do documento Information Literacy Competency Standards 

for Higher Education, desenvolvido para determinar e mensurar padrões necessários 

para caracterizar se um sujeito era competente em informação. Ele foi elaborado pela 

ACRL e tinha como foco o contexto que se apresentava para os estudantes de nível 

superior dos EUA. 

O Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 

corresponde a uma das mais relevantes publicações da ALA sobre a competência em 

informação, pois além de estabelecer padrões e indicadores sobre o tema, possibilita 

a assimilação da competência em informação “como um movimento relacionado às 

necessidades de informação, acesso, uso da informação e comunicação da 

informação.” (DE LUCCA; PINTO; VITORINO, 2019, p. 182). Além disso, o movimento 

envolve o pensar crítico dos sujeitos e a utilização das informações de forma ética e 

legal, todos em consonância com as demandas reveladas pela sociedade 

contemporânea. 

Em resumo, além de fornecer uma estrutura capaz de avaliar os indivíduos 

competentes em informação, os padrões e indicadores de competência em 

informação estabelecidos pelo Information Literacy Competency Standards for Higher 

Education foram divididos em cinco grandes categorias e vinte e dois indicadores de 

desempenho. Eles visam demonstrar as necessidades de estudantes do ensino 

superior e listam resultados que avaliam o progresso destes em relação ao processo 

de literacia informacional. Os resultados obtidos servem como balizadores para que 

os educadores busquem métodos mais apurados para tornar a aprendizagem mais 

eficiente e proponham, por conseguinte, melhorias relacionadas ao desempenho. Os 

conceitos supracitados são apresentados, de forma resumida, no quadro indicado a 

seguir: 
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Quadro 1: Padrões e indicadores de competência em informação  

Padrão Conceito Observações 

1 

Os indivíduos competentes 
em informação devem ser 
capazes de determinar a 
natureza e a extensão de 
suas necessidades de 
informação. 

Estabelece que os indivíduos competentes em informação 
tenham a capacidade e a habilidade de reconhecer e definir 
claramente as suas necessidades informacionais. Além disso, 
sugere que o sujeito tenha aptidão para identificar, em 
distintos meios, as suas potenciais fontes de informação. 
 

2 

Os indivíduos competentes 
em informação acessam a 
informação necessária com 
efetividade. 

Pode ser utilizado e adaptado nas diversas situações da vida 
humana, inclusive para a sua inserção no mercado de 
trabalho. Partindo-se para o campo das pesquisas científicas, 
utilizar a informação de forma eficaz, corresponde a fazer 
escolhas bem sucedidas, por exemplo, em relação ao método 
de investigação, as técnicas e instrumentos utilizados em um 
trabalho. 

3 

O indivíduo competente em 
informação avalia 
criticamente a informação e 
as suas respectivas fontes. 

Relaciona-se diretamente com o uso da capacidade de 
avaliação crítica das pessoas que lidam com informação em 
geral. Em tempos, de desinformação, avaliar criticamente um 
fato, ou uma notícia e sua respectiva fonte, traduz-se em uma 
qualidade esperada para um ser competente em informação.  
 

4 

O indivíduo competente em 
informação, individualmente 
ou como membro de um 
grupo, usa a informação com 
efetividade para alcançar um 
objetivo específico. 

Constitui-se em um dos itens mais complexos de avaliação, 
pois considera a eficiência dos seres humanos para estruturar 
suas ideias, sintetizá-las e utilizá-las de forma eficaz como em 
um processo de encadeamento lógico. 

5 

O indivíduo competente em 
informação compreende as 
questões econômicas, legais 
e sociais que envolvem o uso 
de informações e acessa e 
usa as informações de forma 
ética e legal. 

Estabelece que o sujeito competente em informação conheça 
todo o regramento e normatização estabelecida pelos órgãos 
competentes no que tange a utilização de informações, como 
o direito autoral. Partindo-se desse entendimento, o acesso e 
o uso do conhecimento são respeitados de acordo com todas 
as suas diretrizes pré-estabelecidas. 

Fonte: Adaptado de ACRL (2000). 

 

Os padrões de competência em informação estabelecidos pela associação 

pautam-se em um processo complexo que envolve basicamente cinco dimensões: a 

identificação, a procura, a avaliação, a aplicação e o reconhecimento das informações 

que são utilizadas pelos indivíduos. Estas dimensões representam um conjunto de 

habilidades e características desejáveis para que eles possam solucionar, desde os 

problemas mais simples do cotidiano, como a escolha por um jornal que lhes 

assegurem credibilidade; às questões mais complexas, como a entrega de uma 

pesquisa em ambiente acadêmico ou o entendimento sobre questões político-cidadãs, 
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que envolvam direitos e deveres de todos. Autores como Dudziak (2003, p.28) 

defendem que a competência em informação tem por objetivo formar indivíduos que: 

a) saibam determinar a natureza e a extensão de sua necessidade de 

informação como suporte a um processo inteligente de decisão; 

b) conheçam o mundo da informação e sejam capazes de identificar e 

manusear fontes potenciais de informação de forma efetiva e eficaz; 

c) avaliem criticamente a informação segundo critérios de relevância, 

objetividade, pertinência, lógica, ética, incorporando as informações 

selecionadas ao seu próprio sistema de valores e conhecimentos; 

d) usem e comuniquem a informação, com um propósito específico, 

individualmente ou como membro de um grupo, gerando novas informações 

e criando novas necessidades informacionais; 

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

observando aspectos éticos, políticos, sociais e econômicos extrapolando 

para a formação de inteligência; 

f) sejam aprendizes independentes; 

g) aprendam ao longo da vida. 

Apreende-se, portanto, que a necessidade de avaliação da informação e o 

pensamento crítico compõem, mesmo que implicitamente, todas as fases e padrões 

que guiaram a criação do documento da ACRL. Todos os padrões de competência 

em informação, na verdade, tiveram como grande preocupação a formação dos 

futuros profissionais e seus respectivos desempenhos no mercado de trabalho. Toda 

essa política ganha força considerável a partir dos anos 1990, quando as faculdades 

e universidades norte-americanas incorporam aos seus currículos os estudos sobre a 

alfabetização informacional. 

 Este processo só foi possível porque foi estabelecido, de forma construtiva, 

com o auxílio de bibliotecários, docentes, discentes e gestores. Além de contar 

também com dispositivos como cursos, tutoriais on-line e instruções gerais sobre 

conteúdos relacionados com a literacia informacional. O sistema universitário norte-

americano preparou as condições básicas para a evolução da alfabetização 

informacional através de um mapeamento rigoroso e graças à consciência de que o 

tema só poderia obter resultados concretos com estudos que envolvessem a 

orientação interdisciplinar. 
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Baseada na consagrada citação da ALA, de 1989, que definiu a competência 

em informação como a competência dos indivíduos para localizar, avaliar e usar 

efetivamente as informações, Varela (2006), afirma que, a CoInfo alcançou dimensões 

mundiais e atualmente volta-se para o aprendizado como processo contínuo de 

internalização de fundamentos conceituais, atitudinais, comportamentais e de 

habilidades necessárias à compreensão e interação permanente com o universo 

informacional e sua dinâmica. A Figura 3, apresenta a relação entre os problemas 

informacionais e o aprendizado e indica a área de intersecção onde ele ocorre. 

Figura 3: Relação entre ambiente de trabalho, necessidades de informações 
pessoais e acadêmicas e o aprendizado.  

 

Fonte: Callinson e Preddy (2006, p.23). Tradução livre. 

  

A ACRL e o Information Literacy Competency Standards for Higher Education, 

portanto, representaram uma etapa importante na padronização dos estudos sobre a 

competência em informação do ensino superior. A partir da aplicação desses estudos 

e dos resultados obtidos, boa parte do tempo dos estudantes foi poupada e passou-

se a utilizar os recursos informacionais, em geral, de uma forma cada vez mais eficaz. 

Não foram observados avanços apenas nas competências técnicas, mas, também, 

nas suas capacidades de adaptação e de solução de problemas, questões 

crescentemente demandadas pelo mercado de trabalho. Na subseção seguinte, serão 

exploradas as principais competências recomendadas pelas instituições de pesquisa.  

Problemas 
informacionais no 

ambiente de trabalho

Necessidades de 
informações 

pessoais

Problemas de 
informação 

acadêmica e 
tarefas atribuídas 
por professores

Aprendizado 
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2.3 Competência em informação de profissionais e seus atributos 

 

A “Era da Informação” termo analisado por Armand Mattelart (2001) em obras 

como “História da Sociedade da Informação” e “A era da informação: gênese de uma 

denominação descontrolada”, corresponde a uma transição da era industrial 

capitalista para a era pós-industrial, aspecto que fez emergir a denominada “nova 

economia”. A expressão visa descrever esta passagem para uma economia baseada 

nos serviços – modalidade que privilegia o intangível e que favorece o 

desenvolvimento do exercício da criatividade, do pensamento e das habilidades 

comportamentais humanas. Considerando-se que o mundo do trabalho diz respeito a 

um microcosmo da realidade, novos requisitos são impostos a profissionais, 

especialmente porque se vive uma revolução tecnológica sem precedentes que 

aponta para mudanças significativas no futuro.  Almeida Júnior (2002, p. 135), ao tratar 

das exigências do mundo do trabalho aos profissionais da informação, reforça que: 

 

[...] está mudando – acompanhando transformações que superam a sua 
esfera de influência – e exigindo alterações nas posturas, atitudes, posições, 
concepções das profissões existentes. [...] Aliás, se soubermos ler nas 
entrelinhas da realidade, veremos que essa reorganização já está em curso.  
 

A Terceira Revolução Industrial é um dos pontos mais importantes dessas 

alterações, pois equivale ao período de maior avanço tecnológico observado pela 

humanidade e, também, porque contribuiu com inovações para o setor produtivo e 

expandiu-se de forma expressiva para o campo científico. As maiores cooperações 

vieram de pesquisas relacionas à alta tecnologia e envolvem temas como a robótica, 

inteligência artificial, a informática, a genética e as telecomunicações. Com a 

disseminação dessa tecnologia entre as pessoas, a forma de se comunicar ganhou 

contornos impensáveis, onde a conexão e a instantaneidade passaram a ser 

tendência na vida dos indivíduos.  

O desenvolvimento de robôs, computadores e softwares, a consolidação do 

capitalismo financeiro e a expansão de multinacionais podem levar a análises 

precipitadas de que o mundo tenha se tornado mais interligado e com benefícios 

repartidos de forma justa entre todos. No entanto, Demo (2000) defende que o que há 

é um alinhamento convergente aos interesses das grandes potências do mundo, em 

especial aos dos EUA, que prejudicam em demasiado os países mais pobres.  
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Ao associar muitas dessas descobertas à produção, novas máquinas 

começaram a fazer parte do cotidiano humano e passaram a produzir mais, em menos 

tempo, indicando expressivos ganhos de escala e eficiência operacional.  Essas 

mudanças, em nível global, fizeram com que as grandes corporações repensassem 

algumas de suas estruturas organizacionais e suas relações de vínculo com 

empregados.  

Em se tratando de uma realidade criada pelo próprio sistema capitalista, hoje, 

os termos que se encontram em voga são: flexibilização, redução de custos, 

particularmente os de infraestrutura e de produção, e seleção rigorosa de 

profissionais. Este cenário impõe duas consequências práticas: desemprego 

estrutural, pois o sistema não tem como abarcar toda a demanda gerada pelo mercado 

de trabalho e a necessidade de qualificação e adaptação por parte dos trabalhadores 

envolvidos neste processo.   

Nessa sequência é que se revela a importância do setor terciário da economia. 

Se os setores econômicos ligados às áreas agrícolas e industriais avançam, só restam 

colocações, formais ou não-formais, no setor de serviços. O crescimento dele é reflexo 

do avanço tecnológico e do desenvolvimento de uma nação. Quanto mais 

desenvolvida uma economia, maior é o número de trabalhadores ligados ao setor 

terciário, que é aquele que engloba as atividades de serviços e comércio de produtos. 

Aspectos como a qualidade de um bem e a necessidade de atender os desejos e 

preferências dos consumidores passam a ser a tônica do sistema de produção. 

Segundo Miranda (2004), três fatores impactam a produção, propriamente dita, da 

economia voltada para o setor de serviços:  

a) o evento (ou situações eventuais),  

b) a comunicação; 

c) o serviço.  

O primeiro fator orienta a produção capitalista para eventos ou episódios que 

não estão de acordo com a normalidade da fabricação mecânica, ou seja, a 

informação e o conhecimento ganham papel de destaque, pois voltam-se para antever 

problemas inesperados e a atender anseios e inovações demandadas pelos 

consumidores. Esse ponto de vista reforça uma ideia bem moderna de que a 

economia do serviço tem prevalência sobre a economia do produto. Nesse sentido, o 

segundo aspecto, a comunicação, também se faz primacial porque sem ela não há 

como solucionar questões complexas. Em tempos em que a comunicação se dá 
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quase que instantaneamente, o uso eficiente das informações faz-se necessário para 

evitar problemas de interlocução relacionados com a produção. Nessa lógica, a 

informação e o conhecimento tornam-se fatores de produção mais valorosos do atual 

sistema capitalista. 

O terceiro tópico tem correspondência com todo o movimento de ruptura 

tecnológica que encontra-se em marcha e que repercute na questão das habilidades 

humanas para produzir. Diante dessa perspectiva, a qualificação técnica teve de 

ganhar uma ressignificação. Passou-se a utilizar o termo “competências”, não mais 

qualificações, para um emprego, uma atividade ou posto de trabalho, sendo os 

sujeitos com características mais completas que interessam às grandes corporações. 

Diante desse raciocínio, o interesse sobre o capital intelectual ganha proeminência na 

busca pela otimização de recursos, por uma gestão empresarial mais eficiente e 

competitiva, pela inovação dos processos de trabalho e, precipuamente, pela retenção 

de talentos.  

Alguns autores, notadamente no Brasil, desenvolveram reflexões a partir das 

áreas educativas e filosóficas para compreender a grandeza do tema da competência 

em informação no escopo da CI e associá-la de forma primorosa às realidades do 

mundo do trabalho. Dentre estes, destacam-se Vitorino e Piantola (2011), que 

inicialmente buscaram respostas para a seguinte questão: sob quais dimensões 

reveste-se a temática da competência em informação que a torna tão indispensável 

no contexto das investigações concernentes à área da CI?  

Suas análises consistem em um movimento em que a competência em 

informação é compreendida em uma escala maior do que simplesmente a adequação 

das habilidades ou práticas profissionais dos indivíduos às exigências impostas pelo 

mercado de trabalho. Deste modo, ela é considerada em sentido amplo, como um ato 

de inclusão social, pois os indivíduos competentes em informações participam e 

colaboram efetivamente no desenvolvimento da sociedade e, como cidadãos, 

contribuem com seu senso crítico para a modificação do seu meio sócio-político. 

Vitorino e Piantola (2011), portanto, baseadas em estudos anteriores, discutem sobre 

o tema da competência em informação e identificam quatro dimensões que se 

complementam mutuamente: a técnica, a estética, a ética e a política. O Quadro 2 

apresenta uma síntese das principais características das dimensões da competência 

em informação exploradas pelas duas autoras: 
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QUADRO 2 – Características das dimensões da competência em informação 

 

Fonte: Vitorino e Piantola (2011). 

 

As características da dimensão técnica da competência em informação 

compreendem literalmente a arte de executar bem uma determinada ação, ou tarefa, 

e está associada a maior parte dos conceitos que se encontram sobre o assunto na 

literatura, especialmente à definição elaborada pela ALA em 1989, que enfatizava 

apenas os critérios técnicos da competência em informação e quase sempre era 

confundida com o domínio sobre algumas ferramentas tecnológicas como 

computadores. Como se percebe, esta concepção possui perspectiva reducionista, 

pois não leva em conta questões do contexto social e político dos indivíduos.  

As particularidades da segunda dimensão da competência em informação, a 

estética, são ligadas à própria essência universal humana. Tem componente 

claramente subjetivo, pois muda de um sujeito para o outro, e reverbera no todo social. 

Inclui seu mundo interior, seu contexto social e sua motivação para aprender. 

Depreende-se que “[...] a estética não se limita à simples apreensão da realidade 

exterior e interior, mas diz respeito também à racionalidade e à força de reflexão, sem 

as quais o homem não adquire consciência do que passa em si.” (Vitorino e Piantola, 

2011, p. 104). 

A terceira faceta da dimensão da competência em informação representa o 

enfoque ético, que consiste em fazer um uso responsável das informações e busca 

realizar ações que reflitam sempre no bem comum. Tem conexão estreita com a noção 

de consciência social dos indivíduos e o ambiente sócio-político que o cerca. Inclui o 

pensar crítico e independente e temas da contemporaneidade como o comportamento 
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sobre a propriedade intelectual, direitos autorais, o acesso à informação e à 

preservação da memória do mundo. 

A quarta e derradeira dimensão, a política, alcança questões associadas ao 

cidadão que participa ativamente das decisões e mudanças referentes a sua 

comunidade e a sua nação. A participação política constitui-se em um fator essencial 

para o exercício das democracias pelo mundo e colabora de forma contundente com 

a diminuição da corrupção e com a redução das mazelas sociais que assolam tantas 

pessoas. Diante dessa perspectiva, o cidadão termina desempenhando um papel 

essencial – cobrar do Estado e de seus representantes o retorno dos impostos pagos 

por ele e por toda a sociedade, em formas de benfeitorias, como: escolas, hospitais, 

creches, segurança pública, bem estar social e outros. Os sujeitos competentes nessa 

dimensão são independentes e conseguem ter consciência do seu papel político na 

sociedade, além de colaborar com transformações significativas para o seu meio. 

As concepções propostas por Vitorino e Piantola (2011) revelam a ideia de que 

a competência em informação apresenta um papel social preponderante na 

construção da realidade do mundo, especialmente porque ela promove a inserção 

social de indivíduos e, por este motivo, suas análises não devem desconsiderar esta 

característica. Ainda que as demandas de algumas organizações estejam muito 

associadas ao domínio do conhecimento e de habilidades, o futuro próximo tende a 

reverter esse direcionamento, exigindo profissionais com senso crítico desenvolvido.  

É sabido que o porvir reservado à Sociedade da Informação é decerto 

desconhecido e, que com o avanço técnico progressivo, muitas profissões e ofícios 

tendem a desaparecer. Com isso, a perspectiva é que os robôs e a Inteligência 

Artificial sejam utilizados em larga escala na produção. Dessa maneira, as novas 

máquinas e equipamentos poderão ser capazes de mimetizar qualquer atividade 

mecânica realizada pelos humanos.  

Além disso, poderão ser capazes de, usando grandes quantidades de dados, 

tomarem algumas decisões gerenciais por homens e mulheres, gerando impactos de 

grandes proporções, como desigualdades sociais, especialmente para os menos 

qualificados. Sob esta perspectiva, restam aos profissionais reinventarem-se. A 

flexibilidade e a capacidade de adaptação passam a ser requisitos obrigatórios para a 

sobrevivência nos contextos profissionais. Além desses atributos, habilidades como a 

capacidade de resolver problemas complexos, a capacidade de estruturar 

criticamente o pensamento e a capacidade para criar ganham espaço.                                                        



47 
 

Por consequência, os profissionais precisam agregar aos seus currículos habilidades 

comportamentais e aprendizados que ensejem e ideia de continuidade. Duas 

expressões largamente utilizadas nos estudos sobre a competência em informação 

traduzem bem esta concepção – aprender a aprender e aprender ao longo da vida, 

ou seja, “um processo que dura toda a vida, com início antes da idade da escolaridade 

obrigatória, e que decorre no trabalho e em casa” (ASSMANN, 2000, p. 9). 

A competência em informação, portanto, é o processo pelo qual os cidadãos 

que integram a Sociedade Aprendente conseguem obter de forma satisfatória esses 

atributos. As abordagens que refletem a competência em informação nestes moldes 

possuem uma visão sistêmica e de caráter social inclusivo, pois só os indivíduos 

competentes em informação são capazes de mediar o desenvolvimento do seu meio 

social e propor, com sua capacidade crítica, interferências significativas que 

colaborem construtivamente com a sua comunidade e com a sua nação. Assim, a 

Colnfo é um dos meios capazes de promover o protagonismo dos seres sociais. No 

entanto, como o mundo e a sociedade vêm aprendendo continuamente, alguns 

ajustes óbvios terão de ser providenciados. A educação, os currículos universitários e 

as estratégias governamentais terão de ser repensadas, pois os analfabetos do 

próximo século não serão apenas os indivíduos que não dominam seu código 

linguístico, mas sim os que não desenvolveram a capacidade de aprender a aprender.   

Caberá às escolas e universidades ensinar os indivíduos a aprender a pensar, 

pois, mesmo que de forma limitada, algumas máquinas que utilizam a lógica da 

computação cognitiva são eficazes na solução de problemas e são capazes, também 

de realizar trabalhos que envolvam a inteligência humana. Além dos conhecimentos 

e habilidades técnicas abordados por autores que estudam a competência em 

informação, o diferencial do profissional do futuro será, portanto, o seu pleno 

desenvolvimento em áreas que envolvam a sua estrutura cognitiva.  

Nesse sentido, cabe acrescentar que o desenvolvimento da competência em 

informação em indivíduos colabora de forma decisiva em diversas áreas, 

especialmente em atividades complexas como a mediação extrajudicial realizada 

pelos mediadores que atuam na CAMES/BA. De forma bem resumida, a prática 

laborativa da (pré) mediação exige algumas características dos profissionais, como: 

experiência, imparcialidade, independência, potencial para restabelecer a 

comunicação entre litigantes e, por fim, a capacidade de conduzir estas partes 

(litigante e litigado) à solução de seus eventuais conflitos. 
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Considerando as discussões relativas aos domínios da Sociedade da 

Informação e os aportes atinentes à competência em informação, tendo a mediação 

extrajudicial como um dos pontos de destaque, e a CAMES como instituição orientada 

à dimensão empírica, questiona-se como a CoInfo dos pré-mediadores da CAMES/BA 

interfere no processo estrutural da mediação orientada à solução de conflitos? Para 

responder a pergunta de partida anunciada, delinearam-se os procedimentos 

metodológicos que serão discutidos na seção seguinte. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia de uma pesquisa corresponde a um conjunto de procedimentos 

objetivos, desenvolvidos em etapas ordenadas e sistematizadas pelo pesquisador 

para alcançar as principais respostas para as questões norteadoras dos seus estudos. 

Segundo Minayo (2010), entende-se por metodologia o caminho do pensamento e a 

prática exercida na abordagem da realidade.  

A presente pesquisa está inserida na grande área das Ciências Sociais 

Aplicadas e no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Instituto 

de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia (PPGCI/UFBA), na área 

de concentração em Informação e Conhecimento na Sociedade Contemporânea, com 

vinculação à linha de pesquisa de Produção, Circulação e Mediação da Informação, 

cuja temática é a Competência em Informação. 

Para compor o referencial teórico da investigação, o autor utilizou-se de 

diversas estratégias, dentre elas a indicação de docentes sobre literatura 

especializada e a recuperação de informações em bancos e base de dados científicos, 

como o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), a Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência 

da Informação (BRAPCI) e a Scientific Eletronic Library Online (SciELO). 

Inicialmente, buscou-se recuperar pesquisas de autores do campo da CI que 

tivessem conexão com a temática ‘competência em informação’, com o objetivo de 

identificar o referencial da literatura clássica sobre o tema e associá-lo aos estudos 

mais contemporâneos sobre o assunto. O expediente utilizado pelo autor seguiu três 

fases, pela ordem: consulta bibliográfica, prosseguindo para a análise de dissertações 

e teses oriundas dos programas de instituições brasileiras de pós-graduação e, 

finalmente, o exame de artigos de periódicos científicos nacionais e internacionais.     

A primeira fase, equivalente ao levantamento de material referencial, foi 

realizada de acordo com procedimentos sugeridos pelo Manual de Investigação de 

Ciências Sociais, dos autores portugueses Quivy e Campenhoudt (2003), e 

respeitaram os seguintes critérios de escolha: ligação das publicações com a pergunta 

de partida da investigação, seleção criteriosa e adequada do programa de leitura a 

ser seguido pelo autor e, por fim, a inclusão de textos que propiciassem elementos de 

análise e de interpretação e que apresentassem abordagens diversificadas sobre o 

fenômeno estudado.  
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Os critérios utilizados foram fundamentais, porque, além de proporcionar uma 

racionalização do trabalho, serviram para criar um maior aprofundamento sobre o 

tema de investigação, estruturando novas análises argumentativas e críticas sobre o 

assunto. Eles também foram responsáveis por desviar a pesquisa de um dos 

problemas de método denominado por Quivy e Campenhoudt (2003) de “gula livresca 

ou estatística”, que compreende um levantamento excessivo de material bibliográfico, 

ou estatístico, que podem causar desalento e induzir o autor a incorporação de 

conteúdos desnecessários ao seu trabalho científico.  

A fase seguinte constituiu-se em uma diligência para consultar as principais 

publicações dos programas de pós-graduações brasileiras e acompanhar uma parte 

da produção científica nacional que tratasse da temática da ‘competência em 

informação’. As buscas permitiram reflexões de diversas matizes, especialmente as 

que se referem às questões metodológicas aplicadas ao tema, e foram responsáveis 

por subsidiar a indicação dos contributos pioneiros de autoras como Bernadete 

Campello, Elisabeth Dudziak e Regina Belluzo e por apresentarem, também, 

perspectivas mais contemporâneas, como os trabalhos de Daniela Piantola, Elizete 

Vitorino e Kelley Gasque.  

A última fase correspondeu a uma pesquisa dos artigos de periódicos nacionais 

e internacionais nos bancos e bases de dados científicos como o Portal de Periódicos 

da CAPES, BRAPCI e SciELO. Após a seleção e exploração de materiais nesses 

sítios, foram constatados novos avanços na compreensão sobre o tema de 

investigação, pois, a leitura dos artigos proporcionou a apresentação de um cenário 

de desenvolvimento de novas técnicas e métodos de análise. Além disso, criaram 

espaços para esquadrinhar tópicos relevantes do trabalho, como os conceitos de 

“competência em informação”, “era da informação” e “sociedade da informação”.     

Visando afastar procedimentos confusos, que viessem dificultar o andamento 

do estudo e o cumprimento dos objetivos da investigação, evitaram-se, na condução 

desta dissertação, mais duas premissas indicadas por Quivy e Campenhoudt (2003) 

– a “passagem às hipóteses” e a “ênfase que obscurece”. Segundo os autores, a 

primeira constitui-se na inquietude acadêmica em formular hipóteses de investigações 

para o estudo desconsiderando as principais perguntas de partida e objetivos do 

projeto de pesquisa. A última corresponde a elaboração de pesquisas 

demasiadamente ingênuas, extensas e sem objetividade científica. A adoção destas 

estratégias ajudaram a direcionar a atividade aos principais objetivos da investigação. 
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Baseando-se ainda nas lições de Quivy e Campenhoudt (2003), para melhor 

compreensão das etapas sequenciais do processo metodológico desta pesquisa 

científica, elaborou-se o Quadro 3. 

Quadro 3: Etapas do processo metodológico 

 

Fonte: Elaborado e adaptado a partir das proposições de Quivy e Campenhoudt (2003). 

A primeira etapa do processo metodológico compreendeu a seleção do tema 

de pesquisa. Diante da vasta quantidade de temáticas que poderiam ser exploradas 

Etapa 1
•Escolha do tema de pesquisa

Etapa 2

•Pergunta de partida

•Qualidades de clareza, viabilidade e adequação

Etapa 3

•Objetivos de pesquisa

•Objetivo geral;

•Objetivos específicos;

Etapa 4
•Revisão de literatura

Etapa 5
•Definição do método e da(s) técnica(s) da pesquisa

Etapa 6

•Elaboração do instrumento de coleta de dados

•Questionário

Etapa 7

• Realização de pré-teste e definição do Universo e amostra da 
pesquisa

•Teste em um grupo com características similares ao de pré-mediadores

Etapa 8
• Aplicação do instrumento de coleta de dados

Etapa 9
•Tratamento, análise e discussão dos resultados

Etapa 
10

• Conclusões



52 
 

no campo da CI, adotou-se a escolha pelo assunto competência em informação por 

se tratar de matéria de interesse do pesquisador. Diante do aprofundamento de 

conteúdo relacionado ao tema foi possível constatar desenvolvimentos significativos 

e o surgimento de lacunas que ajudaram na construção do projeto de investigação.   

A partir desta etapa, passou-se à seguinte, que consistiu em chegar até a pergunta 

de partida, que traduz-se na essência deste trabalho. Segundo Quivy e Campenhoudt 

(2003), os critérios de uma boa pergunta de partida devem atender às qualidades e 

aos requisitos de clareza, exequibilidade e pertinência. Buscou-se, portanto, adotar 

fundamentos metodológicos que propiciassem a escolha por uma investigação 

científica concisa, objetiva e exequível.  

Os objetivos de pesquisa correspondem à terceira etapa do processo de 

investigação e foram assim divididos:  

a) Objetivo geral 

Verificar como a competência em informação dos pré-mediadores da 

Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada (CAMES/BA) interfere no 

processo de estruturação para mediação orientada à solução adequada de 

conflitos;  

b) Objetivos específicos  

- Verificar como os pré-mediadores buscam e tratam as informações 

necessárias à mediação extrajudicial na CAMES/BA; 

- Caracterizar as estratégias utilizadas por estes especialistas da 

CAMES/BA no processo de busca de informação na solução adequada de 

conflitos e; 

- Relacionar os padrões de competência em informação da ALA às 

atividades desenvolvidas pelos pré-mediadores da CAMES/BA. 

A revisão bibliográfica equivale ao quarto estágio do trabalho e fundamentou-

se na análise e exploração de literatura sobre a competência em informação e também 

a mediação da informação e alguns métodos de exploração complementares, como: 

participação em encontros nacionais (XX Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência 

da Informação, ENANCIB, e o XIV Encontro Nacional de Ensino e Pesquisa em 

Informação, CINFORM) e conversas informais com especialistas para ampliar 

aspectos que não puderam ser examinados nas publicações selecionadas. 

A etapa seguinte compreendeu a definição do método (estudo de caso) e da 

técnica da pesquisa (aplicação de questionário), itens que voltarão a ser explorados 
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na subseção 3.2.1 desta investigação. A partir destas definições, passou-se à etapa 

de elaboração do instrumento de coleta de dados da investigação. Utilizou-se um 

questionário desenvolvido pelo grupo de pesquisa, do Instituto de Ciência da 

Informação, da UFBA, intitulado Laboratório de Práticas em Psicologia Cognitiva e 

Comportamento Informacional Humano (LA-PCIH) e liderado pelo orientador da 

presente investigação. A etapa subsequente consistiu na realização de pré-teste do 

questionário com um grupo de pessoas com características semelhantes aos 

mediadores da CAMES/BA, que realizam o processo de pré-mediação extrajudicial.  

Após a validação do instrumento de coleta de dados, a aplicação do 

questionário visou fornecer maior conhecimento sobre o fenômeno estudado, como 

também sobre o universo, a população e a amostragem da pesquisa. Os questionários 

foram aplicados na forma eletrônica, por meio da internet, mediante o envio de e-mail 

e/ou de comunicações por aplicativos de mensagem instantânea. Buscou-se reunir a 

maior quantidade de dados e informações para poder prosseguir, da melhor forma, às 

análises impostas pelo processo de investigação científica. 

A penúltima fase do processo metodológico envolveu o tratamento, a análise e 

a discussão dos principais resultados obtidos através da técnica de coleta de dados 

escolhida. Esta etapa promoveu cruzamentos de dados da pesquisa com os Padrões 

e Indicadores de competência em informação criados pela ACRL, em 2000. Com isso, 

foi possível estabelecer critérios objetivos para classificar o nível de competência em 

informação dos profissionais que executam o trabalho de pré-mediação na CAMES, 

como também, correlacioná-la com aspectos como a experiência profissional, o nível 

de escolaridade e a formação dos especialistas envolvidos com os processos de pré-

mediação.   

A etapa final do processo de trabalho compreendeu as formulações das 

conclusões e validação dos objetivos de investigação. Entende-se como um relatório 

final da pesquisa que visou alcançar a questão norteadora (objetivo geral) e seus 

questionamentos complementares (objetivos específicos), além de apresentar uma 

visão retrospectiva das escolhas teóricas e metodológicas da dissertação. Buscou-se, 

também, apresentar os avanços e possíveis adversidades relacionadas ao tema de 

estudo e apontar prováveis caminhos a serem explorados por outros pesquisadores 

em trabalhos futuros.  

A seguir, serão apresentadas duas subseções, que têm por objetivo tornar mais 

didático o entendimento sobre os caminhos percorridos por esta investigação 
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científica e delinear os procedimentos que foram adotados para atingir os principais 

objetivos do estudo. De forma resumida, a primeira subseção discute o delineamento 

da investigação, com o devido aprofundamento conceitual sobre o método de 

procedimento e o nível da pesquisa adotados no trabalho; por fim, a subseção 

seguinte, anuncia as técnicas e instrumentos de coletas de dados e informações, 

como também, revela um tópico específico sobre o universo, a população e a amostra 

do objeto empírico da dissertação. 

 

3.1 Delineamento da investigação: método de procedimento e nível da 

pesquisa 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), os métodos de procedimentos constituem-

se em etapas concretas de uma investigação científica e têm por finalidade restringir 

a explicação geral de fenômenos menos abstratos. Dentre as suas diversas 

modalidades, o método monográfico ou ‘estudo de caso’, mecanismo assumido pelo 

autor no desenvolvimento desta investigação, corresponde a um dos muitos modos 

de realizar pesquisas em Ciências Sociais, sobretudo quando se tratam de estudos 

da área da CI.  

Comumente utilizado para estudar indivíduos, comunidades, instituições, 

processos organizacionais e administrativos, dentre outros, o estudo de caso visa 

alcançar generalizações sobre um determinado tema selecionado. Para Yin (2005), a 

surpreendente utilização de estudos desta natureza, na área das Ciências Sociais, 

advém da clara necessidade dos pesquisadores de compreender fenômenos sociais 

complexos que se apresentam ao contexto da vida real. Mais do que isso, em 

situações específicas, o seu desenvolvimento pode colaborar com intervenções ou 

transformações aplicáveis à realidade humana.  

De um modo geral, os estudos de caso traduzem-se na estratégia predileta dos 

pesquisadores quando suas perguntas de partida são da espécie “como” e “por quê”.  

Como a pesquisa proposta procurou verificar como a competência em informação dos 

pré-mediadores da CAMES/BA interfere no processo de estruturação para mediação 

orientada à solução adequada de conflitos, julgou-se que a escolha pelo estudo de 

caso fosse a mais oportuna, dado que os estudos desta espécie comprometem-se 

com investigações de campo correspondente a fenômenos contemporâneos da vida 

real.  
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Conforme defende Yin (2005), as pesquisas de estudo de caso incluem em 

suas análises duas categorias: as investigações do tipo ‘caso único’ e as do tipo ‘casos 

múltiplos’. Nesse sentido, a literatura de metodologia da pesquisa menciona que a 

opção por uma das tipologias traduz-se em uma estratégia que deve ser tomada para 

melhor obtenção das respostas que se desejam dos estudos. No caso específico 

desta investigação, decidiu-se pelo estudo de caso único, porque tem-se como 

unidade de análise a CAMES (Bahia) e os profissionais que executam o procedimento 

preparatório à mediação.  

O nível de pesquisa, adequado a esta dissertação, correspondeu ao descritivo. 

Caracteriza-se desta forma porque tem por objetivo estabelecer relações lógicas entre 

fenômenos ou variáveis e suas populações, delimitadas por um determinado contexto. 

Estas variáveis podem ser quantidades, qualidades, características, etc., que não se 

apresentam apenas como propriedades ou informações, mas que, também, indicam 

a utilização de técnicas e instrumentos de coletas de dados padronizados, que 

servirão de base para análises e conclusões posteriores.  

3.2 Universo, população e amostra da pesquisa  

 
O universo ou a população de uma pesquisa abarcam uma totalidade de 

elementos de um determinado grupo, composto de características comuns, do qual 

se deseja investigar algo. No caso específico desta pesquisa, o universo constituiu-se 

pelo grupo de duzentos especialistas da CAMES Brasil. No entanto, o número de 

profissionais da CAMES, seção Bahia, que participam efetivamente da dinâmica e da 

etapa inicial que envolve o método da mediação para a resolução de conflitos 

corresponde a dezessete profissionais. Como o foco do trabalho é voltado para a 

avaliação de competências em informação de pré-mediadores deste processo, a 

amostragem do tipo não-probabilística, adotada pelo pesquisador, utilizou como 

critério de seleção da amostra o estudo e a análise exclusiva dos profissionais que 

participam diretamente da etapa que antecede o procedimento da mediação na filial 

baiana da instituição. 

Traçou-se como objetivo a obtenção de dezessete respostas do questionário, 

no entanto, o número total de especialistas que se colocaram à disposição para 

responder o instrumento da pesquisa correspondeu a quinze profissionais. Em 

essência, o grupo analisado é formado por profissionais experientes, com nível de 
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escolaridade elevado e com boa vivência no que se refere aos trabalhos que envolvem 

a prática da mediação extrajudicial. Na subseção posterior, serão exploradas as 

preferências metodológicas da presente pesquisa, que visam cumprir os objetivos da 

investigação e responder a pergunta de partida do trabalho. Em resumo, tratar-se-á 

das técnicas de análises de informações e dos dados, seus tipos de abordagem e 

tratamento, as definições e os critérios de seleção do universo e da amostragem da 

investigação e será apresentado o principal método utilizado para a coleta de dados 

da investigação elaborado pelo pesquisador. 

3.2.1 Técnicas e instrumento para a coleta de dados 
 

Na medida em que a seção referente à base teórica desta dissertação foi sendo 

desenvolvida, a construção dos elementos que constituiriam a coleta de dados da 

investigação foi se solidificando sem afastar-se dos objetivos centrais da pesquisa. A 

promoção do questionário, principal ferramenta de coleta dados deste trabalho deu-

se em associação com o grupo de pesquisa LA-PCIH e espelhou-se em critérios 

objetivos para buscar as principais respostas das questões norteadoras do estudo. 

Conforme abordado na seção teórica, o Information Literacy Standards for Higher 

Education representou um instrumento importante para os avanços nesse campo. 

Nesse sentido, buscou-se utilizar os elementos, até então, inovadores da publicação 

e adaptá-lo à realidade do universo de pesquisa. Como forma de complementação, 

buscou-se analisar pesquisas correlatas para elaborar um questionário que pudesse 

traduzir melhor a realidade profissional dos pré-mediadores da CAMES. Além da 

exploração das publicações do Portal do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia (IBICT), especialmente a seção que abriga a Biblioteca Digital de Teses 

e Dissertações (BDTD), o autor obteve apoio do grupo de pesquisa LA-PCIH/UFBA 

para desenvolver o instrumento de coleta de dados do trabalho.  

3.2.2 O instrumento de coleta de dados 

 

O procedimento para a coleta de dados da presente investigação deu-se 

mediante a aplicação de questionário eletrônico estruturado com questões abertas e 

fechadas. Este instrumento foi constituído por uma série de perguntas ordenadas, que 

foram encaminhadas aos participantes e respondidas sem a presença do 

entrevistador. Conforme classifica Marconi e Lakatos (2010), esta ferramenta 
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compreende uma das formas de se realizar a observação direta extensiva de uma 

investigação. Objetivamente buscou-se aplicá-lo com todos os profissionais da 

CAMES que trabalham diretamente com o processo de preparação para a mediação. 

Os questionamentos foram encaminhados, por e-mail e/ou mediante comunicação 

eletrônica via aplicativo de mensagem instantânea, com um link para acesso ao 

endereço eletrônico do documento da pesquisa. O desenvolvimento do instrumento 

de coleta de dados da presente investigação teve como ponto de partida os elementos 

objetivos apresentados e discutidos na seção teórica da dissertação e as respectivas 

problematizações que surgiram à medida em que esta temática foi aprofundada.  

A partir desses subsídios, o autor buscou auxílio do grupo de pesquisa LA-PCIH 

para utilizar uma ferramenta de coleta de dados que atendesse a estratégia de 

responder aos objetivos específicos da investigação: 1) verificar como os pré-

mediadores da CAMES buscam e tratam as informações; 2) caracterizar as 

estratégias utilizadas por estes profissionais no processo de busca de informação na 

solução adequada de conflitos e 3) relacionar os padrões de competência em 

informação da ALA às atividades desenvolvidas pelos pré-mediadores da instituição.    

Como forma de afastar eventuais falhas na sua elaboração, no mês de 

setembro de 2020, realizou-se um pré-teste com um grupo de quatro pessoas, todas 

com formação em nível superior, com idades que variaram de 31 a 45 anos, atributos 

que são similares aos profissionais da CAMES/BA. Esta etapa teve por objetivo o 

aprimoramento do instrumento de coleta de dados da investigação. Segundo Marconi 

e Lakatos (2010), o pré-teste também pode evidenciar se o questionário apresenta ou 

não três elementos de substancial importância: fidedignidade (sempre apresenta os 

mesmos resultados, independentemente de quem o aplique), validade (dados 

necessários à pesquisa) e operatividade (vocabulário acessível e claro).  

Diante das dificuldades do cenário pandêmico, cumpre destacar que o critério 

da operatividade foi o elemento de melhor averiguação pelo pesquisador. Houve a 

necessidade de reformular apenas alguns termos do instrumento de pesquisa. Para 

auxiliar no desenvolvimento dos questionários o autor optou por utilizar a ferramenta 

com interface web do Google Forms6. Dedicada à explanação dos resultados da 

pesquisa, a seção seguinte apresentará, em duas partes, um histórico resumido da 

CAMES e os dados agregados evidenciados pelo instrumento da investigação. 

                                                           
6 Disponível em https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/ 

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A presente seção tem por objetivo apresentar e discutir os resultados da 

investigação baseada nos dados primários oriundos do instrumento da pesquisa – um 

questionário estruturado, que teve como eixo fundamental verificar como a CoInfo dos 

pré-mediadores da CAMES/BA interfere no processo de estruturação para mediação 

orientada à solução adequada de conflitos. Como desdobramento, investigou-se como 

esses profissionais buscam e tratam as informações necessárias à mediação; buscou-

se caracterizar, também, suas principais estratégias relacionadas à resolução de 

conflitos e, por fim, relacionou-se as atividades desenvolvidas por esses especialistas 

com os padrões de competência em informação elaborados pela ALA. 

Para subsidiar a investigação foram aplicadas técnicas de análise qualitativa. 

Elas foram responsáveis por traçar um perfil do grupo analisado e revelar minúcias 

sobre a natureza do trabalho e sobre as percepções dos profissionais. De posse 

desses dados, foi possível interpretar as concepções dos sujeitos da pesquisa acerca 

dos objetivos de investigação suscitados precedentemente. Conforme abordado na 

seção metodológica, o universo da pesquisa correspondeu aos mediadores da 

CAMES/BA que executam o processo preparatório para a mediação extrajudicial. O 

número de profissionais que realizam esta atividade na unidade baiana corresponde 

a dezessete profissionais e o índice de adesão ao questionário aplicado foi de 88%, 

compreendendo um total de quinze respondentes.  

Para fins didáticos e por opção do autor, a presente seção foi dividida em dois 

blocos. O primeiro compreendeu um breve histórico sobre o ambiente empírico da 

pesquisa e apresenta o seu papel institucional. Convém registrar que, por questões 

éticas, não foi possível realizar uma abordagem mais aprofundada sobre a 

organização. Como toda empresa, a CAMES lida com questões consideradas 

estratégicas para o seu negócio e que, portanto, são consideradas sensíveis ao 

grande público. Por conta disso, optou-se em tratar dela na subseção 4.1, junto com 

os resultados do questionário. A subseção, então, foi elaborada com base nas 

informações contidas no sítio7 da CAMES Brasil. O segundo bloco teve como principal 

função a apresentação dos dados agregados e analisados dos itens propostos no 

                                                           
7 Sítio consultado: https://www.camesbrasil.com.br/ 
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questionário da investigação, instrumento utilizado entre novembro de 2020 e janeiro 

de 2021. 

4.1 A CAMES e o seu papel institucional 

 

A Lei n.º 13.140, de 26 de junho de 2015, que dispõe sobre o processo da 

mediação entre particulares como opção para a solução de controvérsias judiciais e 

sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública constitui-se 

como o marco legal da mediação no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 44, § 1º 

do referido dispositivo infralegal foi responsável por autorizar a criação das câmaras 

especializadas. Segundo esse mesmo parágrafo, estas câmaras só podem ser 

compostas por servidores públicos ou empregados públicos efetivos e têm por objetivo 

analisar e formular propostas de acordos ou transações. 

É nesse contexto que, em 18 de julho de 2016, concebe-se juridicamente a 

Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada. O nome da empresa é um 

acrônimo, solução utilizada também por outras Câmaras, e corresponde a uma 

palavra que se forma pela junção das primeiras letras ou sílabas das iniciais de um 

grupo de palavras. A CAMES Brasil, pessoa jurídica de natureza privada com sede 

em São Paulo, responsável pelos desenvolvimentos da marca, do site e dos principais 

regulamentos e processos de trabalho é responsável pelo licenciamento para as 

unidades licenciadas. 

As unidades licenciadas e supervisionadas pela CAMES Brasil são: CAMES 

Bahia, CAMES Ceará, CAMES Distrito Federal, CAMES Goiás, CAMES Minas Gerais, 

CAMES Rio de Janeiro, CAMES São Paulo e CAMES Paraná. Embora não possua 

unidades em todos os estados brasileiros, a empresa possui atuação nacional e tem 

por objetivo promover o desenvolvimento da mediação e da arbitragem em âmbito 

local, sempre observando a supervisão e as diretrizes estabelecidas pela CAMES 

Brasil. As unidades também são responsáveis por cadastrar os profissionais que, após 

aprovação da matriz, integrarão a lista nacional de mediadores e árbitros.   

Atualmente, a instituição possui em seus quadros mais de trezentos 

profissionais cadastrados. A equipe de profissionais da CAMES abriga operadores do 

Direito, psicólogos e administradores. Entre a empresa e os profissionais é celebrado 

um termo de parceria para a promoção da mediação e da arbitragem sempre que 

estes especialistas forem escolhidos pelas partes em disputa. Como diferenciais a 
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instituição oferece um modelo de atuação empresarial, padrões éticos rigorosos, 

corpo de árbitros e mediadores com atuação nacional, tempo reduzido para a 

resolução das demandas, alto investimento em tecnologia e custos acessíveis. 

Inicialmente os serviços oferecidos pela CAMES resumiam-se a arbitragem e a 

mediação. De forma simplificada, o primeiro procedimento consiste de resolução de 

conflitos regulamentados pela Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996. Através 

desse método os envolvidos escolhem uma pessoa (árbitro) ou uma instituição 

especializada como a CAMES para resolver a controvérsia estabelecida entre as 

partes. A mediação corresponde a um procedimento de solução de conflitos em que 

uma terceira pessoa, neutra, designada pela CAMES, auxilia os envolvidos a 

construírem uma solução consensual para determinada controvérsia. 

Este último método difere da arbitragem, pois mantém o poder de decisão final 

entre as partes, ou seja, o mediador somente colabora para que as partes cheguem a 

um melhor entendimento, sem nenhum tipo de interferência direta. O objetivo dos 

mediadores, portanto, consiste em operacionalizar a comunicação entre os litigantes. 

Em alguns casos é possível adicionar uma cláusula de mediação seguida de 

arbitragem, ou seja, se ao final da mediação as partes não chegarem a uma 

composição amigável, elege-se um especialista para resolver a controvérsia.  

Visando manter-se atualizada no mercado, a CAMES acrescentou ao seu leque 

de prestação dos serviços o Dispute Board, método de resolução de disputas em que 

um comitê, formado por profissionais qualificados e independentes, constituído quase 

sempre no início do contrato, as partes resolvem suas divergências por meio de 

assistência informal ou da emissão de recomendações ou decisões; a mediação 

online, ferramenta de negociação criada para consumidores e empresas que lidam 

com demandas repetitivas e de baixo valor; e a arbitragem trabalhista, método previsto 

pela edição da Lei n.º 13.467, de 13 de julho de 2017, que prevê a utilização da 

conciliação, da mediação e da arbitragem para sanar disputas trabalhistas. 

Além de ofertar uma variedade de métodos para a resolução de conflitos, a 

organização possui núcleos nacionais especializados que são responsáveis pela 

difusão dos mecanismos de tratamento adequado de conflitos em diversos 

segmentos. Estes núcleos são responsáveis por desenvolver estudos, artigos, 

promover cursos e eventos em suas respectivas áreas de atuação, podendo colaborar 

também na atuação dos colaboradores da CAMES nas áreas de sua competência, 

sempre que solicitado. Os núcleos ativos respondem pelas áreas da: previdência 
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complementar, fintechs, agronegócio, administração pública, seguros e resseguros, 

desportos, patrimônio cultural e obras de arte, arbitragem e mediação trabalhista e 

mediação empresarial.  

Outro aspecto que merece atenção são os eventos promovidos pela empresa. 

O mais famoso deles é a Competição de Mediação e Arbitragem, disputa destinada a 

estudantes universitários brasileiros. O acontecimento promove simulações de 

sessões de mediação e arbitragem entre equipes, que são divididas por alunos de 

suas respectivas Universidades. Percebe-se que, além de oferecer seus serviços ao 

grande público, a instituição ainda cumpre um papel social ao tentar disseminar a 

cultura de inclusão dos Meios Extrajudiciais de Solução de Conflitos (MESCs8) à 

realidade da legislação brasileira.  

A estratégia da CAMES Brasil está calcada em um tripé: objetivos, missão e 

princípios. Os seus objetivos de longo prazo compreendem tornar-se a maior rede de 

solução de conflitos do país, como também ser reconhecida por sua postura ética e 

pelo padrão de qualidade na prestação de seus serviços. A sua missão é a de 

promover o acesso à justiça, oferecendo soluções eficientes e adequadas para a 

resolução de conflitos para o setor público e privado, fora do Poder Judiciário.  De 

forma complementar, mas não menos importante, os princípios que norteiam as 

atividades da organização são:  

a) a transparência; 

b) a segurança; 

c) a eficiência; 

d) o profissionalismo; 

e) a confidencialidade; 

f) a agilidade; 

g) a ética; e  

h) a imparcialidade. 

A subseção seguinte apresentará os dados resultantes do questionário aplicado 

entre os pré-mediadores da CAMES Bahia, unidade licenciada pela CAMES Brasil em 

agosto de 2017 e correspondente ao objeto empírico originário da presente 

                                                           
8 Os Meios Extrajudiciais de Soluções de Conflitos (MESCs) consistem em formas de sanar conflitos 
de forma mais límpida e veloz fora do Poder Judiciário. Basicamente há quatro tipos: a negociação, a 
conciliação, a mediação e a arbitragem. Estes dois últimos tipos são objeto de trabalho da CAMES 
Brasil. 
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investigação. Buscou-se, por conseguinte, com esses dados e informações reveladas 

pelo instrumento de investigação atingir as respostas para as questões formuladas no 

início desta pesquisa.  

4.2 Apresentação dos dados agregados 
 

Tomando-se como base o objetivo geral da investigação, a parte inicial do 

questionário aplicado entre os mediadores da CAMES Bahia buscou traçar um perfil 

dos profissionais da instituição. Como o grupo que executa o processo de pré-

mediação na organização corresponde a dezessete especialistas, definiu-se como 

meta a obtenção de respostas de cem por cento da amostra. Convém registrar que 

apenas quinze profissionais predispuseram-se a responder o instrumento da 

pesquisa, correspondendo a uma adesão de oitenta e oito por cento da amostra. 

Tendo em vista a pandemia da COVID-19, a estratégia utilizada para aplicá-los 

consistiu no envio do formulário através de e-mail e de aplicativo de mensagem 

instantânea. Conforme abordado anteriormente, a aplicação desse instrumento 

compreendeu o período de 22 novembro de 2020 a 30 janeiro de 2021.  

A temática inicial do questionário envolveu a escolaridade dos mediadores. De 

acordo com a informações coletadas, constatou-se, em primeiro lugar, que todos 

possuem formação de nível superior, critério, inclusive, que é uma exigência legal para 

o exercício da atividade de mediação. Em segundo lugar, é possível afirmar que 93% 

dos profissionais possuem nível de escolaridade superior à graduação. Destes, 

destacam-se dois subgrupos: o primeiro compreende 20% dos mediadores que 

possuem algum tipo de especialização latu sensu.  

O segundo compreende 73% dos profissionais que incluem em seus currículos 

cursos de pós-graduações stricto sensu como mestrado (33%) e doutorado (40%)9. 

Os dados revelam que a CAMES/BA constitui-se em um campo de atuação 

profissional com excelentes oportunidades e com grande exigência no que se refere 

ao capital humano. Possuir profissionais com elevada qualificação em seu quadro de 

funcionários traduz-se em um diferencial de mercado, uma vez que atualmente o 

capital intelectual é um dos fatores mais representativos na prestação de um serviço, 

e representa também um bom indício de competência em informação dos seus 

colaboradores. A Tabela subsequente sintetiza as informações descritas. 

                                                           
9 27% dos portadores de diploma de Doutorado cumpriram o estágio de pós-doutoramento. 
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TABELA 1 – Escolaridade 

Q1 Ocorrências Percentual 

1 – Graduação 1 7% 

2 – Especialização 3 20% 

3 – Mestrado 5 33% 

4 – Doutorado 6 40% 

Total Global 15 100% 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Quanto à faixa etária do grupo de especialistas, evidencia-se que uma parte 

considerável dos inquiridos (66%) concentram-se na faixa de idade superior a 41 

anos, ou seja, 53% possuem entre 41 a 45 anos e 13% acima de 46, o que indica um 

certo grau de experiência entre eles. Em contrapartida, um percentual de 34% 

representam os adultos jovens do grupo. 

 TABELA 2 – Faixa etária 

Q2 Ocorrências Percentual 

1 – 31 a 35 anos 5 34% 

2 – 41 a 45 anos 8 53% 

3 – Acima de 46 2 13% 

Total Global 15 100% 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Com relação ao sexo dos mediadores da CAMES Bahia é possível notar a que 

presença feminina é superior à masculina. Elas representam um percentual de 60% 

dentre os respondentes do questionário, enquanto que os homens respondem pelos 

40% restantes. 

TABELA 3 – Sexo 

Q3 Ocorrências Percentual 

1 – Feminino 9 60% 

2 – Masculino 6 40% 

Total Global 15 100% 

Fonte: elaborada pelo autor 

A segunda parte do questionário contou com perguntas diretamente 

relacionadas à execução do trabalho dos profissionais, ou seja, sobre algumas 

opiniões atreladas a atividade de mediador e suas principais estratégias para atingir 
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sucesso em sessões de pré-mediação e mediação. Um dos questionamentos feitos 

aos colaboradores da instituição era se a formação acadêmica/profissional em Direito 

interferia no desempenho das atividades de mediação. Quase metade deles (47%) 

afirmaram que ela interfere, sim, porém não é preponderante no desempenho da 

atividade. Para 27% dos respondentes, a formação em Direito interfere e colabora 

substancialmente no desempenho da atividade de mediação. Apenas 13% 

consideraram que a formação acadêmica não interfere no desempenho das 

atividades. Outros 13% responderam que a formação específica na área pouco 

interfere na atividade realizada pelos mediados da CAMES Bahia. A Tabela a seguir 

resume as respostas apresentadas pelos profissionais. 

TABELA 4 – Interferência da formação em Direito nas atividade de mediação 

Q5 Ocorrências Percentual 

1 – Interfere e colabora substancialmente 4 27% 

2 – Interfere, mas não é preponderante 7 47% 

3 – Não interfere no desempenho 2 13% 

4 – Pouco interfere no desempenho 2 13% 

Total Global 15 100% 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

O tempo de trabalho com o método da mediação extrajudicial também foi objeto 

de análise do questionário aplicado entre os especialistas. Foi possível constatar que 

80% dos inquiridos possuem experiência com a mediação por um período superior a 

2 anos. Desses 80%, destacam-se os que tem vivência prática superior a 5 anos – 

33%. Esta informação pode ser associada a uma vasta experiência com a temática 

da mediação. Um percentual relativamente pequeno da amostra (20%) apresentou 

experiência entre 1 ou 2 anos.  
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TABELA 5 – Tempo de trabalho com mediação extrajudicial 

Q6 Ocorrências Percentual 

1 – Entre 1 e 2 anos 3 20% 

2 – Entre 2 e 3 anos 1 7% 

3 – Entre 3 e 4 anos 6 40% 

4 – Mais de 5 anos 5 33% 

Total Global 15 100% 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Quando indagados sobre como reforçaram suas experiências na área de 

mediação extrajudicial, quase metade deles (46%) atribuiu ao curso de formação de 

mediadores e conciliadores, oferecido pelo Conselho Nacional de Justiça, associado 

ao seu labor diário como os principais responsáveis por sua bagagem técnica. 20% 

dos respondentes consideraram apenas o curso oferecido pelo CNJ como 

responsável pelo seu aprendizado e 7% atribuíram ao curso de formação e ao 

Regimento da CAMES como fonte de seu conhecimento. Outros 13% consideraram 

que as experiências anteriores foram imperiosas para a experimentação enquanto 

profissionais. Por fim, 7% consideraram que participar de outras sessões com 

mediadores mais experientes foram preponderantes para sua experiência e outros 7% 

citaram a experiência do dia-a-dia como seu principal treinamento.  

Essas informações reforçam a ideia de que a aprendizagem e o 

desenvolvimento mental humano sofrem influências das relações culturais e são, 

portanto, de natureza social. Este conceito foi explorado por Vygotsky (2007), que 

concluiu que os indivíduos são produto das suas relações com outros indivíduos e 

com o meio social com o qual convivem e, no fim, cada sujeito aprende de acordo com 

sua realidade objetiva. No caso específico dos pré-mediadores da CAMES/BA, os 

ambientes que melhor favorecem as atividades-interpessoais (trocas de 

conhecimento e saberes dos sujeitos) e a expansão das zonas de desenvolvimento 

proximal (ZDP) são representados pelo curso de formação oferecido pelo CNJ, curso 

que propicia o contato com indivíduos de diversas formações, e pela própria vivência 

laboral dos profissionais da organização no dia-a-dia, o que torna o aprendizado dos 

especialistas mais heterogêneo.  
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TABELA 6 – Como adquiriu experiência na área de mediação extrajudicial 

Q7 Ocorrências Percentual 

1 – Adquiriu através de experiências profissionais anteriores 2 13% 

2 – Com o curso de formação de mediadores 3 20% 

3 – Curso de formação de mediadores e com o auxílio do 

Regulamento de Mediação da CAMES 

1 7% 

4 – Curso de formação de mediadores e no dia-a-dia na(s) 

instituição (ões) 

7 46% 

5 – No dia-a-dia, no desempenho das atividades na(s) 

instituição (ões) 

1 7% 

6 – Participando de outras sessões com mediadores mais 

experientes 

1 7% 

Total Global 15 100% 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Outro aspecto intimamente relacionado ao trabalho desenvolvido pelos 

mediadores da CAMES são sobre as suas principais estratégias de busca e 

recuperação de informações. Essa questão diz muito sobre as fontes de consulta para 

a execução do trabalho dos profissionais e sobre a competência em informação deles. 

Tomando-se por referência a clássica definição da ALA sobre a CoInfo diz-se do 

profissional competente em informação, o sujeito que possui a capacidade de 

reconhecer quando uma informação é necessária e desfruta das habilidades de 

localizar, avaliar e usar com efetividade essa informação. Os dados revelados pela 

pesquisa demonstraram que um percentual muito baixo de pré-mediadores têm 

dúvidas quanto às estratégias de busca e recuperação da informação no desempenho 

de seus afazeres. 

A Tabela 7, evidencia uma espécie de ordem de prioridades nas consultas 

realizadas pelos profissionais e seguem uma certa lógica. A primeira parte constitui 

os canais formais, que representam a tática utilizada por 66% dos entrevistados. Parte 

considerável dos especialistas (53%) baseiam-se em informações que estão 

disponíveis em bancos e bases de dados da internet, em discussões advindas das 

suas participações em eventos científicos da área, como também, da frequentação de 

bibliotecas especializadas. Esse resultado não ocorre por acaso, uma vez que estes 

elementos compõem os documentos e todo o aparato legislativo que dá suporte ao 

ofício desempenhado pelos profissionais da CAMES/BA.  
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Completando os canais formais, 13% dos inquiridos utilizam-se dos grupos de 

discussões com temática sobre a mediação como sua principal metodologia de 

trabalho. Os canais informais compreendem a segunda parte da Tabela 7 e 

representam a principal ferramenta utilizada por 27% dos profissionais. Segundo 

estes, sua principal estratégia na busca e recuperação das informações consiste em 

realizar uma consulta informal com pares mais experientes da instituição. Diante do 

cenário de elevada qualificação e experiência adquirida pelos mediadores mais 

antigos, pode-se considerar que essa via, ainda que “informal”, não deve ser 

considerada ineficaz ou ineficiente, uma vez que a interlocução não se dá com 

quaisquer interlocutores. Por fim, apenas 7% dos pré-mediadores confessaram que 

ainda possuem dúvidas sobre os processos de busca e recuperação da informação 

no desenvolvimento de suas atividades na CAMES. 

    TABELA 7 – Estratégias de busca e recuperação das informações 

Q8 Ocorrências Percentual 

Parte 1 - Canais formais   

1 – Bancos e bases de dados na internet, bibliotecas e eventos 

científicos com temáticas sobre a mediação 

8 53% 

4 – Grupos de discussões formais envolvidos com a mediação 2 13% 

Total Canais formais 10 66% 

Parte 2 - Canais informais   

3 – Conversa informal com colegas mais experientes da 

CAMES 

4 27% 

Total Canais informais 4 27% 

2 – Continuo com dúvidas no processo de desenvolvimento da 

mediação da CAMES 

1 7% 

Total Global 15 100% 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Quando perguntados sobre se conciliavam o trabalho de mediador na 

CAMES/BA com outra atividade remunerada fora da instituição, 80% dos pré-

mediadores declararam que sim. 13% deles responderam que não exerciam, mas 

consideravam que o exercício de outra atividade fora da CAMES/BA não lhes 

atrapalharia. Apenas 7% do grupo considerou que a atividade de mediador na 

organização exigiria exclusividade e que por, esse motivo, não exerciam outra 

atividade remunerada.    
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TABELA 8 – Exercício de atividade remunerada fora da CAMES 

Q9 Ocorrências Percentual 

1 – Exerce atividade 12 80% 

2 – Não exerce atividade, mas considera que poderia exercer 

sem dificuldades 

2 13% 

3 – Não exerce por considerar a necessária exclusividade 1 7% 

Total Global 15 100% 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

O item que representou unanimidade entre os mediadores foi a questão 

relacionada à importância da etapa da pré-mediação. Instados a responder se 

consideravam o procedimento relevante todos responderam que sim. As justificativas 

apresentadas foram as mais diversas, mas as que mereceram maior atenção foram: 

a) a etapa auxilia o trabalho a ser executado posteriormente pelos mediadores; e b) o 

procedimento tem caráter informativo e estabelece um processo de confiança entre 

as partes. Estes porquês denotam que todos os profissionais têm conhecimento do 

seu papel enquanto mediador e apontam que as suas intervenções mediativas com 

as partes envolvidas em um sessão de (pré) mediação são conscientes.   

Questionados sobre como consideram se uma etapa da pré-mediação foi ou 

não exitosa, a maior parte dos mediadores (87%) indicou motivos associados, como:  

quando as partes envolvidas demonstram que compreenderam o processo da 

mediação; quando a comunicação entre as partes se restabelece, mesmo que não 

haja um acordo; quando demonstram interesse em participar do processo de 

mediação e, por fim, quando as partes aceitam em participar da sessão conjunta de 

mediação.  

A importância da presença dos advogados em sessões de pré-mediação e 

mediação também foi alvo de investigação do questionário aplicado. Segundo 53% 

dos mediadores da CAMES Bahia, a presença deles e conhecimento sobre o 

procedimento da mediação facilita a fluência do diálogo entre os interessados. Este 

tópico representa mais um conceito abordado por Vygotsky (2007), no qual defende-

se que a mediação encontra-se presente em todos os feitos humanos. Neste caso, o 

simples fato do conhecimento das regras da mediação por parte dos advogados 

constitui-se em um fator de facilitação da comunicação e traz impactos positivos para 

as partes envolvidas. 27% dos profissionais da instituição, no entanto, consideram que 
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presença de advogados sem o conhecimento prévio do MESC dificulta e por vezes 

comprometem o êxito das sessões de pré-mediação e mediação.  

O surgimento do cenário pandêmico da COVID-19 foi um evento que 

influenciou demasiadamente a vida das pessoas. Com relação à atividade 

desenvolvida pelos especialistas da CAMES não foi diferente. Esse dado pode ser 

confirmado através das informações apresentadas pela Tabela 9. Segundo 73% dos 

profissionais da instituição, a pandemia apresentou-lhes uma realidade 

completamente nova, o que ocasionou alteração significativa das sessões de pré-

mediação e mediação. Para 27%, as alterações ocorreram apenas em alguns 

aspectos das sessões.  

TABELA 9 – Impacto da pandemia da COVID-19 nas sessões de mediação 

Q14 Ocorrências Percentual 

1 – Alterou em alguns aspectos 4 27% 

2 – Uma realidade totalmente nova 11 73% 

Total Global 15 100% 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Embora o processo eletrônico seja uma realidade presente na organização, 

quando questionados sobre se a realização de sessões virtuais de mediação (em 

todas as suas fases) trariam alguma dificuldade ao mediador, os mesmos 73% dos 

profissionais que indicaram que a pandemia teria lhes apresentado uma nova 

realidade, ratificaram que as sessões virtuais trazem, sim, dificuldades ao mediador. 

Enquanto que os 27% que responderam não no item anterior, confirmaram que não, 

as sessões virtuais não trazem dificuldades aos mediadores.  

TABELA 10 – Dificuldades dos mediadores quanto às sessões virtuais 

Q15 Ocorrências Percentual 

1 – Não 4 27% 

2 – Sim 11 73% 

Total Global 15 100% 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Dentre os mediadores que responderam ‘sim’ para questão das dificuldades 

encontradas por eles no que tange às sessões virtuais, destacam-se os 46% que 

apontaram que os desafios preponderantes para a realização delas são a dificuldade 

na aplicação das técnicas de mediação associada a dificuldade da negociação em um 
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cenário de distanciamento social. 18% dos respondentes indicaram que o manuseio 

das plataformas digitais representam o seu principal obstáculo. Para 9% dos 

mediadores a falta de um cenário físico constitui-se no seu maior desafio em tempos 

de pandemia.   

Quando perguntados sobre como o ambiente institucional da CAMES contribui 

para a coesão/ padronização do comportamento de busca dos profissionais por 

informações, 100% dos respondentes citaram o website da instituição como um dos 

fatores responsáveis. É unânime entre os mediadores que o sítio da internet da 

instituição apresenta-se como uma boa ferramenta na qual as informações estão 

satisfatoriamente organizadas e sistematizadas.   

A parte final do questionário contou com três questões abertas e a intenção de 

utilizá-las era extrair mais informações relacionadas ao trabalho executado pelos 

profissionais. A primeira delas perguntou quais eram os principais desafios da 

realização da mediação no cenário pandêmico de distanciamento social.  Além de 

citarem os desafios impostos pela “nova realidade”, muitos profissionais relataram 

dificuldades em analisar o comportamento das partes, de conhecê-las pessoalmente. 

A exemplo da pré-mediadora A “os desafios são muitos. Primeiro pelo distanciamento 

social, que retira muitas coisas que aconteciam na sessão de positivas e negativas 

(abraços/choros), mas que contribuíam para a solução do litígio.” [informação verbal]. 

Outros citaram, por mais de uma vez, a questão da inclusão digital. Convém 

registrar que nem todos os brasileiros possuem equipamentos ou conexão de internet 

adequada para participar de eventos virtuais. A preocupação faz sentido, uma vez que 

a inclusão digital constitui-se em um grande problema que pode, inclusive, não 

garantir o comparecimento dos interessados em uma possível sessão de mediação à 

distância.  

A segunda questão pedia para que os mediadores apresentassem as principais 

fontes, canais e sistemas de informação (formais e informais) utilizados por eles. Entre 

os canais formais foram citados os livros, a internet (sites especializados), o e-mail 

institucional, o YouTube e a rede social Instagram. Cumpre destacar também o 

número elevado de menções ao site institucional da CAMES. Dentre os canais 

informais, apresentaram-se as consultas informais direcionadas aos colegas mais 

experientes da CAMES/BA e a utilização do dispositivo Whats App, como uma 

ferramenta na qual os interlocutores qualificados trocam vivências laborativas.  
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A derradeira indagação pedia aos especialistas para descreverem como as TIC 

podem contribuir efetivamente nos procedimentos de mediação realizados no cenário 

de pandemia. Apenas um dos mediadores não soube responder precisamente o 

questionamento. Os demais, de forma quase unânime, apontaram que as TIC podem 

beneficiá-los com o desenvolvimento de sistemas adequados e favorecendo-os no 

que diz respeito a expansão de possibilidades para se fazer mediação. 

No que tange especificamente aos resultados dos padrões de CoInfo da ALA 

relacionados ao desempenho profissional dos pré-mediadores da CAMES/BA, 

convém rememorá-los: 

Padrão 1 

Os indivíduos competentes em informação devem ser capazes de determinar 

a natureza e a extensão de suas necessidades de informação; 

Padrão 2 

Os indivíduos competentes em informação acessam a informação necessária 

com efetividade; 

Padrão 3 

O indivíduo competente em informação avalia criticamente a informação e as 

suas respectivas fontes; 

Padrão 4 

O indivíduo competente em informação, individualmente ou como membro de 

um grupo, usa a informação com efetividade para alcançar um objetivo específico; 

Padrão 5 

O indivíduo competente em informação compreende as questões econômicas, 

legais e sociais que envolvem o uso de informações e acessa e usa as informações 

de forma ética e legal. 

De acordo com o regulamento da CAMES, as sessões de pré-mediação 

realizadas por seus profissionais consistem em uma reunião prévia, de caráter 

informativo, que podem ser realizadas de forma individual ou de forma conjunta (com 

as partes). Os pré-mediadores objetivam: salientar o papel de facilitadores e dos 

mediadores da instituição; esclarecer sobre as técnicas e etapas da mediação, bem 

como quanto aos custos; explicar qual o papel e as responsabilidades do mediador, e 

qual a postura esperada pelas partes; delimitar quem serão os participantes das 

reuniões da mediação e dirimir eventuais dúvidas concernentes ao contrato de 

mediação. Diante do exposto, é possível constatar que todos os padrões de CoInfo 
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elaborados pela ALA encontram-se presentes na atividade realizada pelos 

especialistas. Os Padrões 1 e 2 envolvem a capacidade e habilidades suficientes para 

reconhecer e definir de forma clara as necessidades informacionais e também as 

escolhas bem sucedidas para alcançar um determinado objetivo. No caso específico, 

o objetivo final do pré-mediador consiste em convencer as partes a seguirem com o 

processo de mediação.  

O Padrão 3 relaciona-se diretamente com a capacidade dos profissionais 

utilizarem sua avaliação crítica sobre informações e sobre suas respectivas fontes. 

Embora alguns deles utilizem fontes que possam ser consideradas alvo de 

desinformação, como o Whats App, apreende-se que por estarem envolvidos com 

uma área relacionada ao Direito é possível que submetam a informação a um exame 

minucioso. Os Padrões 4 e 5 associam-se perfeitamente à atividade de mediação. O 

primeiro apresenta um resumo do que é pré-mediar (ou mediar). Quanto ao segundo 

padrão, é possível associar ao comportamento ético esperado dos profissionais que 

lidam com diversos casos e informações de clientes e, por consequência disso, devem 

assumir um compromisso de confidencialidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A presente dissertação caracterizou-se como um estudo de caso único, 

realizado na Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, seção Bahia, e 

configurou-se como uma pesquisa de natureza empírica, que possui nível descritivo e 

abordagem quali-quantitativa. Estabeleceu-se como objeto de estudo da investigação 

a competência em informação de mediadores que trabalham com a etapa preliminar 

da mediação extrajudicial na referida organização. O ponto de partida que estruturou 

a dissertação buscou responder a seguinte questão: como a CoInfo dos pré-

mediadores da CAMES/BA interfere no processo estrutural da mediação orientada à 

solução de conflitos? 

Em consequência disso, a pesquisa teve como objetivo principal verificar como 

a competência em informação dos pré-mediadores da CAMES/BA interfere no 

processo de estruturação para a mediação orientada a solução de conflitos. Para 

alcançar este objetivo, o pesquisador procurou verificar como os pré-mediadores da 

CAMES buscam e tratam as informações, caracterizar as suas principais estratégias 

utilizadas no processo de busca de informação na solução adequada de conflitos e 

relacionar os padrões de competência em informação da ALA às atividades 

desenvolvidas por estes profissionais. 

O referencial teórico desenvolvido ao longo desta dissertação proporcionou os 

principais elementos para responder os objetivos escolhidos e, como consequência, 

a pergunta de partida. A partir dos contornos teóricos adotados nesta pesquisa acerca 

da CoInfo constatou-se que o conceito vem evoluindo ao longo de décadas e 

atualmente possui na sua abordagem uma definição mais condizente com a realidade. 

No que tange especificamente a esta pesquisa, os esforços direcionados para 

responder a questão central da dissertação desdobraram-se em três objetivos 

específicos. O primeiro, que consistiu em verificar como os profissionais da 

CAMES/BA buscam e tratam as informações, foi atingido. Conforme se apreendeu do 

questionário utilizado na pesquisa, as fontes e sistemas (formais e informais) 

utilizados pelos profissionais são bem variados: foram citados livros com temática 

sobre a mediação, a internet, o e-mail, a rede social Instagram e diálogos com pares, 

seja numa conversa informal ou através de grupos de discussões formados nos 

dispositivos como o aplicativo Whats App. Todos foram unânimes em citar também o 
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site da CAMES Brasil como um dos elementos responsáveis por favorecer uma certa 

padronização do comportamento dos especialistas na busca por informações.  

Já o segundo objetivo específico, caracterizar as principais estratégias 

utilizadas pelos pré-mediadores da CAMES no processo de busca de informação na 

solução de conflitos, foi alcançado também através da aplicação do questionário. 

Conforme discussão do capítulo anterior, essa metodologia utilizada pelos 

profissionais percorre um ordenamento lógico, onde as consultas aos canais formais 

têm prioridade em relação aos canais informais. Constatou-se que mais da metade 

dos profissionais questionados utilizam-se primeiramente de bancos e dados da 

internet, bibliotecas e eventos científicos com temáticas sobre a mediação.  

Em seguida, a ordem de prioridade passa a ser os grupos de discussões 

formais envolvidos com o trabalho da mediação extrajudicial. Por fim, mas não menos 

importante, quase um terço dos profissionais prefere fazer uma consulta informal a 

um colega mais experiente da instituição. Ainda que compreenda um canal informal, 

não se deve menosprezá-lo, tendo em vista a experiência e a alta qualificação dos 

interlocutores ou pares envolvidos neste processo. Evidenciou-se, também, que 

poucos profissionais da CAMES/BA apresentaram dúvidas no processo de 

desenvolvimento da mediação extrajudicial. 

Embora não se configure em uma estratégia, em si, cumpre destacar as 

menções dos profissionais ao curso de formação de mediadores e conciliadores, 

promovido pelo CNJ. Para os que irão trabalhar com a mediação o curso é obrigatório 

e é oferecido em duas etapas: uma parte teórica e uma parte prática. O CNJ fica 

responsável pela parte teórica, que acontece por meio de Ensino à Distância (EAD), 

e a parte prática ou o estágio supervisionado, fica sob a responsabilidade dos 

Tribunais de Justiça dos Estados. Dois terços dos profissionais da CAMES/Ba 

atribuíram ao curso de formação uma das suas formas de adquirir experiência na área.  

O derradeiro objetivo teve como principal finalidade relacionar os padrões de 

competência em informação da ALA, criados pela ACRL em 2000, com as atividades 

desenvolvidas pelos profissionais da CAMES/BA. Conforme abordado anteriormente, 

os padrões foram criados para gerar a uniformização dos estudos sobre a 

competência em informação do ensino superior de universidades norte-americanas e 

posteriormente foi utilizado para situações que envolvem o mercado de trabalho. Foi 

possível observar relações entre todos os padrões de competência em informação da 

ALA com as atividades desenvolvidas pelos pré-mediadores da CAMES/Ba, desde a 
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capacidade e habilidade para reconhecer uma necessidade informacional, passando 

pela capacidade de avaliação crítica, até o comportamento ético dos indivíduos e a 

compreensão sobre como utilizar a informação para alcançar determinados objetivos.  

No que se refere especificamente à questão norteadora desta pesquisa, 

evidenciou-se que, pelas características e perfil de profissionais, em sua maior parte, 

composto por indivíduos experientes, com elevado grau de escolaridade e que 

possuem grande experiência em trabalhos que envolvem a mediação extrajudicial, a 

competência em informação dos pré-mediadores colabora de forma decisiva no 

processo estrutural de preparação para a mediação orienta à solução de conflitos, 

porque de forma consciente, ou não, o que os profissionais da CAMES/BA realizam 

são ações de interferência que visam solucionar determinados conflitos de indivíduos. 

Ao fim e ao cabo, estão (pré)-mediando. 

Em consulta à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, biblioteca 

digital desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 

constatou-se a inexistência de estudos sobre a competência em informação de pré-

mediadores extrajudiciais em outras instituições, o que caracteriza uma boa 

oportunidade de exploração por outros pesquisadores. Acredita-se que esse 

ineditismo seja um de seus diferenciais. 

Convém, contudo, ressaltar que houve limitações que se apresentaram neste 

processo de investigação, como: a disponibilidade dos mediadores para responder o 

questionário, a forma das respostas e, principalmente, as barreiras desencadeadas 

pela pandemia da Covid-19. Como agenda de pesquisa futura, vislumbra-se a 

possibilidade de estender as fronteiras da pesquisa (com uma abordagem nacional, 

por exemplo) ou acompanhar, pós-cenário pandêmico, algumas sessões de pré-

mediação para compreender com afinco o modus operandi da referida atividade. 

Diante dos resultados obtidos pela investigação, especialmente pela maior presença 

feminina entre pré-mediadores, há um caminho que pode ser trilhado por outros 

pesquisadores, que são as questões que associam o gênero dos profissionais ao 

desenvolvimento da Coinfo e da mediação.    
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO DE MEDIADORES DA CAMES DURANTE O 

PROCEDIMENTO DE PRÉ-MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Caro(a) Mediador(a), 

Procuramos coletar, a partir do presente questionário eletrônico, dados e 

informações relativas às competências em informação de profissionais da Câmara de 

Mediação e Arbitragem Especializada (CAMES), que participam de procedimentos de 

mediação extrajudicial (pré-mediação e do procedimento de mediação). O objetivo 

geral consiste em analisar como a competência em informação dos mediadores 

interferem no processo de mediação orientada à solução adequada de conflitos.  

Assim, solicitamos, gentilmente, que o questionário seja respondido por todos 

os profissionais envolvidos no referido procedimento. As informações obtidas pelo 

presente instrumento de coleta de dados serão utilizadas, exclusivamente, para a 

conclusão da pesquisa de mestrado em Ciência da Informação do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação da UFBA, intitulada "Competência em 

informação e mediação extrajudicial de solução de conflitos na Câmara de Mediação 

e Arbitragem Especializada, CAMES/Bahia", sob a orientação do Professor Dr. José 

Carlos Sales dos Santos. 

Ao responder o presente questionário o mediador declara estar informado (a) 

dos objetivos do presente estudo, de como será a sua participação, que a mesma foi 

voluntária e consente em participar da pesquisa, bem como concorda que os dados 

obtidos na investigação serão utilizados para fins científicos. Fica assegurado o sigilo 

absoluto das informações obtidas no questionário, assim como a orientação específica 

ao desenvolvimento da investigação.  

Agradecemos profundamente a vossa participação. 

Maurício Cardoso de Araújo 
Mestrando em Ciência da Informação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
Instituto de Ciência da Informação / Universidade Federal da Bahia 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6674480996893298 

 

Q U E S T I O N Á R I O  

1 – Informe a sua escolaridade: 

o Graduação 

o Especialização 

o Mestrado 

o Doutorado 

o Pós-doutorado 
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2 – Assinale a sua faixa etária: 

o Até 30 anos 

o De 31 a 35 anos 

o De 36 a 40 anos 

o De 41 a 45 anos 

o Acima de 46 anos 

3 – Sexo: 

o Masculino 

o Feminino 

o Outros 

4 – Informe o seu Estado de atuação: 

5 – Você considera que a formação acadêmica/profissional na área do Direito 

interfere no desempenho das atividades de mediação: 

o Não interfere no desempenho das atividades 

o Pouco interfere no desempenho 

o Interfere, mas não é preponderante no desempenho das atividades 

o Interfere e colabora, substancialmente, no desempenho das atividades 

desenvolvidas 

o Prefiro não responder 

6 – Informe por quanto tempo exerce atividades relacionadas a mediação: 

o Até 1 ano 

o Entre 1 e 2 anos 

o Entre 2 e 3 anos 

o Entre 3 e 4 anos 

o Mais de 5 anos 

7 – Como adquiriu experiências para desempenhar as suas atividades como 

mediador(a)? 

o Com o curso preparatório de formação de mediadores 

o No dia-a-dia, no desempenho das minhas atividades na(s) instituição(ões) 

o Participando de sessões de outros mediadores mais experientes como 

observador(a) 

o Com auxílio do Regulamento de Mediação oferecido pela CAMES 

o Adquiriu através de experiências profissionais anteriores 

8 – Marque a principal estratégia de busca e recuperação de informação 

orientada ao desenvolvimento de atividades de pré-mediação e mediação da 

CAMES: 

o Bancos e bases de dados na internet, bibliotecas e eventos científicos 

especializados em temáticas da mediação e solução de conflitos 

o Grupo de discussão formal de profissionais envolvidos na atividade de 

mediação (grupos on-line/ off-line) 
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o Conversa informal com os colegas mais experiente da CAMES 

o Continuo com dúvidas no processo de desenvolvimento de mediação da 

CAMES 

9 – Exerce outra atividade remunerada que não seja a de mediador(a)? 

o Exerce atividade 

o Exercia, mas a atividade de mediador demanda dedicação exclusiva 

o Não exerce por considerar a necessária exclusividade 

o Não exerce atividade, mas considera que poderia exercer sem maiores 

dificuldades 

o Prefiro não responder 

10 – Você julga importante a etapa da pré-mediação? 

o Sim 

o Não 

11 – Por favor, justifique a resposta da questão anterior: 

12 – Considerando os principais objetivos da primeira etapa de uma mediação 

(pré-mediação), como você avalia que a mesma foi exitosa? 

o Quando as partes demonstram compreendem o procedimento a que se 

submeterão ao participarem da mediação. 

o Quando as partes demonstram interesse no procedimento de mediação a que 

se submeterão. 

o Quando a comunicação entre as partes se restabelece, mesmo que não haja 

um acordo 

o Quando as partes envolvidas aceitam participar da sessão conjunta de 

mediação 

o Todas as alternativas anteriores 

13 – Como você avalia a relevância do papel dos advogados durante a sessão 

de pré-mediação e de mediação  

o Quando estão presentes e conhecem o procedimento de mediação facilitam a 

fluência do diálogo estre os interessados envolvidos 

o Quando estão ausentes dificultam o trabalho do pré-mediador e do mediador 

o Quando estão presentes e não conhecem a sistemática do procedimento de 

pré-mediação dificultam e às vezes comprometem o êxito na nas sessões de 

pré-mediação e mediação 

o Não existe relevância na atuação do advogado durante as sessões de pré-

mediação e mediação 

14 – Como você avalia as alterações no cenário da mediação, diante do contexto 

da pandemia da COVID 19, quando comparadas com as que ocorriam antes de 

tal realidade: 

o Nenhuma alteração na condução das sessões de pré-mediação e mediação 

o Poucas alterações na condução das sessões de pré-mediação e mediação 

o Alterações em alguns aspectos das sessões de pré-mediação e mediação 
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o Uma realidade totalmente nova das sessões de pré-mediação e mediação 

15 – A realização de sessões virtuais de mediação (em todas as suas fases) 

trazem alguma dificuldade ao mediador? 

o Sim 

o Não 

o Não saberia responder  

16 – Na hipótese de resposta sim no quesito anterior, qual o desafio 

preponderante? 

o No manuseio das plataformas digitais 

o Na aplicação das técnicas de mediação/negociação em um cenário de 

distanciamento social 

o Dos mediandos na participação das sessões virtuais 

o De compreensão do cenário da sessão de mediação em relação ao cenário 

físico 

o Outra (especificar) 

17 – Como o ambiente institucional da CAMES contribui para sistematizar o 

comportamento de busca por informações dos mediadores? 

o Através do site no qual as informações estão apresentadas de maneira 

satisfatoriamente sistematizada 

o Através do sistema eletrônico utilizado pela CAMES (o PACTO) 

o Por meio de um canal facilitado de resposta  

o Por meio dos responsáveis por este papel na instituição (respostas rápidas aos 

e-mails, WhatsApp, ou outras ferramentas de comunicação virtual 

o Todas as alternativas anteriores 

o Nenhuma das alternativas anteriores 

18 – Quais os principais desafios da realização da mediação no cenário 

pandêmico (distanciamento social): 

19 – Apresente as principais fontes, canais e sistemas de informação (formais e 

informais) utilizados pelos mediadores da CAMES. 

20 – Para você, como as tecnologias de informação e comunicação podem 

contribuir, efetivamente, nos procedimentos de mediação realizados à distância 

no cenário da pandemia.  

 

 


