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fará coisas admiráveis. (ALENCAR, José de) 
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RESUMO 

 
A pesquisa aborda a competência em informação dos egressos do curso de 
biblioteconomia do nordeste brasileiro. Para a consecução desta, delineou-se como 
objetivo geral analisar a competência em informação dos egressos do curso de 
Biblioteconomia da Região Nordeste do Brasil, especificadamente procurou-se 
caracterizar os mencionados egressos do período de 2004 a 2014; verificar a 
capacidade dos egressos para definir as necessidades informacionais; identificar o 
uso de recursos e estratégias apropriadas para atender às demandas 
informacionais; averiguar a realização da avaliação eficiente da informação; bem 
como examinar a compreensão acerca dos aspectos legais no que tange ao uso da 
informação.  Trata-se de uma pesquisa descritiva, com método de levantamento 
(survey), combinando as abordagens quantitativas e qualitativas. O instrumento de 
coleta de dados foi o questionário Survey, elaborado de acordo com os Padrões da 
Association of College and Research Libraries (ACRL) e à luz da literatura. A 
população dessa pesquisa são os egressos de nove Instituições de Ensino Superior 
(IES) federais que abrigam o curso de Biblioteconomia, entretanto, a amostra 
constituiu-se de 237 participantes. Os dados foram organizados em cinco categorias 
temáticas. Os resultados oriundos da categoria perfil dos participantes evidenciaram 
a sua procedência institucional quanto ao ensino básico, o conhecimento acerca do 
ambiente da biblioteca antes ingressar no curso de Biblioteconomia e a preocupação 
com a educação continuada após a conclusão do curso, com vistas ao 
aprimoramento de suas habilidades e competências. Na categoria necessidades e 
identificação da informação, percebeu-se que os egressos conseguem definir as 
necessidades informacionais, todavia, demonstram certa dificuldade quanto à 
identificação e distinção entre as fontes primárias e secundárias, curiosamente as 
fontes terciárias foram as facilmente identificadas. A categoria estratégias e seleção 
de recursos demostrou que os egressos usam recursos e estratégias eficientemente 
para acessar a informação, não obstante, percebeu-se que o uso dos 
recursos online tem pouca incidência entre os profissionais estudados, o que 
explica, de certo modo, a baixa frequência quanto ao uso de operadores específicos 
para recuperar a informação. Quanto à categoria avaliação da informação, 
constatou-se que os egressos demostram consciência quanto à seleção de 
informações condizentes com os preceitos científicos, relativos à confiabilidade da 
informação.  Com isso, é possível inferir que estes profissionais conseguem ao 
acessar a informação, verificar sua pertinência, a fim de que possam atender 
eficazmente à demanda informacional, atitude esta que está de acordo com os 
preceitos da ACRL. Finalmente, os dados da categoria aspectos legais no uso da 
informação evidenciaram que os bibliotecários compreendem os aspectos legais da 
informação, especialmente em relação aos direitos autorais e a propriedade 
intelectual. Ainda nesse seguimento, quanto ao registro dos elementos 
identificadores de uma obra (NBR 6023), que conferem as credenciais de autoria, 
nota-se uma incompreensão no que se refere a esta prática, o que de certa maneira 
pode comprometer a recuperação de informações por outrem. Conclui-se, portanto, 
que de modo geral os egressos adquiriram ao longo de sua formação as 
competências que são indispensáveis à sua atuação profissional, entretanto, existem 
aspectos a serem aprimorados. 
 
Palavras-chave: Competência em informação. Egressos de Biblioteconomia. 
Bibliotecários do Nordeste Brasileiro. Padrões ACRL. 



 
 
 

ABSTRACT 

 
The research addresses the information literacy of the graduates at Library Science 
in northeastern Brazil. To achieve this, outlined as main objective to analyze the 
information literacy of graduates of Library Science course in the Northeast of Brazil, 
specifically sought to characterize the mentioned graduates during period of 2004 up 
to 2014; verify the ability of graduates to define information needs; identify the use of 
resources and appropriate strategies to meet the informational demands; ascertain 
the realization of efficient evaluation of information; and to examine the 
understanding of the legal aspects regarding the use of information. It is a descriptive 
research with survey method (survey), combining quantitative and qualitative 
approaches. The data collection instrument was the Survey Questionnaire, prepared 
in accordance with the standards of the Association of College and Research 
Libraries (ACRL) and in the light with literature. The population of this research are 
the graduates from nine higher education federal institutions, that housing the course 
of librarianship, however, the sample consisted of 237 participants. Data were 
organized into five thematic categories. The results come from the category profile of 
the participants showed their institutional origin, as basic education, knowledge about 
the library environment before joining the course of Library Science, and concern 
with continuing education after completing the course, in order to improve their skills 
and competencies. In the category needs and identifying information, it was realized 
that the graduates are able to define information needs, however, demonstrate some 
difficulty as to identify and distinguish between primary and secondary sources, and, 
tertiary sources were easily identified, curiously. The category strategies and 
selection of the resources demonstrated capabilities that graduates to use the 
strategies efficiently to access the information, however, it was noticed that the use of 
online resources has little incidence among professionals studied, which explains, in 
a sense, the low frequency for the use of specific operators to retrieve the 
information. As for category evaluation of information, it was found that graduates 
demonstrate awareness of the selection of information that is consistent with the 
scientific principles concerning the reliability of the information. This makes it possible 
to infer that these professionals can, to access information check their relevance, so 
that they can effectively meet the informational demands, this attitude which is in 
accordance with the precepts of ACRL. Finally, the data of the category legal aspects 
in the use of information showed that librarians understand the legal aspects of 
information, especially in relation to copyright and intellectual property. Although this 
segment, as the recording of the identifying elements of a publishing (NBR 6023), 
which give the authorship credentials, notes a misunderstanding with regard to this 
practice, which in some way may compromise the recovery of information by others. 
We conclude, therefore, that in general the graduates have acquired throughout his 
training information literacy that are essential to their professional practice, however, 
there are aspects to be improved. 
 
Keywords: Information Literacy. Graduates of Library Science. Librarians of the 
Brazilian Northeast.  ACRL's standards. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na sociedade atual, a informação desempenha papel relevante na vida do 

sujeito, uma vez que esta permeia todos os setores do meio social. O grande desafio 

em torno da informação está em decifrá-la e torná-la conhecimento. Para dar conta 

dessa realidade, dentre os diferentes profissionais que lidam com a informação, 

cabe aos bibliotecários a tarefa de organizá-la para disponibilizá-la à sociedade em 

geral, ação que exige deles a expertise no trato com a informação.  

A aceleração dos processos de produção e disseminação da informação 

exige que os indivíduos possuam um conjunto de habilidades, atitudes, condutas e 

conhecimentos sobre o universo informacional para que estes se tornem 

independentes no uso da informação. Lecardelli e Prado (2006, p. 27) ratificam que 

“[...] o uso e domínio da informação em qualquer formato que se apresenta tornou-se 

fundamental na sociedade da informação e do conhecimento”, ou seja, as pessoas 

precisam estar aptas para conviver com esse momento de “explosão da informação”, 

estando capacitados para selecionar, avaliar, interpretar e utilizar as fontes de 

informação habilmente, conhecendo inclusive seus mais variados suportes e 

formatos. Campello (2008) acrescenta que essas habilidades são denominadas de 

competência em informação. 

O cenário atual e suas exigências contínuas conduzem a Biblioteconomia a 

aprofundar e ressaltar alguns aspectos educacionais da área, através da promoção 

e criação de programas de competência em informação, a fim de que os 

bibliotecários possam adquirir competências que contribuam para sua autonomia e 

independência no processo de busca para atender  às demandas informacionais de 

seus  usuários.   

Em face da realidade exposta, surgiram algumas inquietações acerca das 

habilidades e atitudes inerentes à práxis biblioteconômica na sociedade da 

informação: a formação atual dos bibliotecários propicia a aquisição de 

competências necessárias para atuar num mercado cada vez mais exigente? 

Possuem esses profissionais conhecimentos sobre competência em informação? 

Utilizam no cotidiano profissional conhecimentos advindos da competência em 

informação? Esses e outros questionamentos nortearam a questão principal a ser 

investigada, qual seja: os egressos dos cursos de Biblioteconomia da Região 
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Nordeste do Brasil adquiriram as competências em informação necessárias para 

atuar profissionalmente?  Para responder a esta questão, buscou-se 

primordialmente analisar a competência em informação dos egressos do curso de 

Biblioteconomia da Região Nordeste do Brasil e, especificamente, pretendeu-se 

caracterizar os mencionados egressos do período de 2004 à 2014; verificar a 

capacidade dos egressos para definir as necessidades informacionais; identificar o 

uso de recursos e estratégias apropriados para atender as demandas 

informacionais; averiguar a realização da avaliação eficiente da informação, bem 

como examinar a compreensão acerca dos aspectos legais no que tange ao uso da 

informação. Salienta-se que o recorte temporal, representando a realidade neste 

contexto especifico, é justificado pelas mudanças curriculares que ocorreram no 

mencionado período.  

Considerando o papel a ser desempenhado pelo bibliotecário no contexto 

atual, investigar suas competências em informação é relevante, pois permite, dentre 

outras, a reflexão acerca do ensino do curso na região e a contribuição do mesmo 

no desenvolvimento das habilidades e competências desses sujeitos durante o 

processo de formação profissional. Nesse sentido, o relatório Delors (1998) indica 

que a competência em informação envolve o aprender – referindo-se ao 

aprendizado ao longo da vida do homem, do seu saber, das suas aptidões e da sua 

capacidade de discernir e agir no meio social.  

Ademais, compreende-se que uma parcela significativa desses profissionais 

atua em instituições de educação e cultura, o que demanda deles a aquisição de 

competências e habilidades indispensáveis ao atendimento das necessidades 

informacionais de seus usuários. Assim, a relevância social desse estudo está 

assentada na possibilidade de contribuir para o aprimoramento da prática 

profissional do bibliotecário no processo de aquisição da informação, bem como na 

perspectiva de potencializar o senso critico dos usuários, tornando-os capazes de 

utilizar a informação de maneira eficaz. Ao aplicar suas competências e habilidades 

no ambiente de trabalho, o bibliotecário educará um determinado grupo social para o 

uso eficiente da informação. 

Por outro lado, os resultados dessa pesquisa agregarão novos conhecimentos 

à Ciência da Informação e quiçá desencadearão futuras investigações sobre a 

temática da competência em informação, cujas descobertas poderão ser utilizadas 

na formação dos futuros profissionais da informação. Tal competência, que vai ao 
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encontro das demandas sociais pela informação, realça o espectro social da Ciência 

da Informação.  

O cerne da Ciência da Informação, conforme Almeida (2007), está 

relacionado ao campo social da produção do conhecimento e as demandas 

informacionais da sociedade. A diversidade e multiplicidade da informação são as 

forças determinantes e legitimadoras desta ciência que está imbricada ao conceito 

de competência em informação. Nesse sentido, Le Coadic (2004) infere que a 

Ciência da Informação tem como objeto a análise das propriedades da informação e 

de seus processos de construção, comunicação e uso, o que leva a crer que estudar 

a competência em informação de um determinado grupo social insere-se no 

universo da Ciência da Informação. 

Para alcançar a pretensão do estudo, realizou-se uma extensiva pesquisa 

bibliográfica, na qual se buscou embasamento teórico em autores que tratam dos 

aspectos que envolvem a temática investigada. Assim, a pesquisa encontra-se 

organizada em seções que, além dessa introdução, contam com mais seis divisões, 

distribuídas da seguinte maneira: A seção dois contextualiza a competência em 

informação, apresentando inclusive os padrões de avaliação da ACRL. A seção três 

resgata reflexões sobre a Universidade, que abriga o curso formador desses 

profissionais, objeto desse estudo. Faz-se, ainda, uma inferência sobre o histórico 

da Biblioteconomia no Brasil. A seção quatro retrata o processo formativo desses 

profissionais, considerando o desenvolvimento de atitudes e habilidades que 

possibilitarão o acesso exitoso à informação. O percurso metodológico é traçado na 

seção cinco, contextualizando o universo, amostra, estratégias metodológicas e 

procedimento de coleta de dados. A seguir, na seção seis, analisou-se os dados, 

agrupados em categorias temáticas bem definidas. A seção sete corresponde às 

considerações finais da pesquisa. Finalizando o trabalho, apresenta-se as 

referências e apêndices. 
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2 COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO: ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

Na sociedade hodierna, o bibliotecário desempenha um papel relevante 

enquanto agente facilitador do acesso ao conhecimento, ao atender as demandas 

informacionais dos cidadãos. Para tanto, tem um desafio permanente no próprio 

processo de formação profissional, que implica na constante atualização, a fim de 

que possam ser bem sucedidos na sua carreira, por meio da apropriação e 

desenvolvimento de competências em informação. Santos (2000) esclarece que, 

para alcançar tal pretensão, o bibliotecário que considerar a educação continuada 

como uma meta permanente terá maiores oportunidades no mercado de trabalho. 

Investigar a competência em informação parece ser um caminho para a 

compreensão do conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades inerentes ao 

saber e fazer da Biblioteconomia. Nessa direção, é relevante revisitar o conceito de 

competência, haja vista que o mercado de trabalho, na dinâmica de suas 

oportunidades, tem exigido uma demanda crescente por profissionais bibliotecários 

competentes em informação para disponibilizar a informação com êxito aos 

usuários.  

As discussões acerca dos conceitos de competências e habilidades tem sido 

recorrente na área da CI, cujos conceitos são entendidos por estudiosos como 

interligados. Segundo Santiago (2012), a diferença entre as duas terminologias 

consiste em que a primeira se relaciona com o “saber” e a segunda, com o “fazer”. 

Nesse contexto, Bordoni (2003) acrescenta que Competência consiste no 

desenvolvimento de soluções inéditas, criativas e eficazes para novos problemas, e 

as habilidades estão relacionadas ao saber fazer. 

A competência, segundo França (1998), pode ser compreendida como um 

conjunto dinâmico e integrado de conhecimento, valores, habilidades, compreensão, 

interesses e atitudes. Em geral o termo é usado para designar o sujeito capaz de 

resolver determinados problemas, obtendo sempre os resultados esperados. 

Para ilustrar o conceito anteriormente mencionado, Amatucci (2000) citando 

Le Boterf (1995), apresenta um diagrama em que expressa as relações que se 

estabelecem a partir do termo competência: 
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Competência = 
Saber - agir 

responsável e 
validado 

  Saber − Mobilizar 
Saber − integrar 

Saber – transferir 

Os recursos  
(conhecimentos, 
capacidades...) 

 

Fonte: (LE BOTERF, 1995, p. 33 apud AMATUCCI, 2000, p. 80, grifos do autor) 

 

A competência em informação originada do termo information literacy 

(competência em informação) surgiu na década de 1970, com Zurikowski (1974), a 

partir do seu relatório “The Information Service Environment Relationships and 

Priorities”, no qual consta que “pessoas treinadas para a utilização de fontes de 

informação em seu trabalho podem ser chamadas de competente informacional”. 

Este conceito à época trouxe uma nova compreensão/reflexão sobre a informação. 

Na década de 1990, a Australian School Library Association (ASLA) define 

competência em informação como: 

 
[...] sinônimo de saber como aprender. [...] é uma via de empoderamento 
pessoal. Ela habilita às pessoas verificarem e refutarem opiniões 
especializadas e tornarem-se independentes na busca da verdade. (ASLA, 
1994, apud BUNDY, 2004, p. 5, tradução nossa). 

 
Após vinte anos, o compêndio editado por Bundy, intitulado Australian and 

New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL), apresenta uma definição 

para competência em informação como sendo "[...] a compreensão de um conjunto 

de habilidades que capacita os indivíduos a reconhecerem o quanto a informação é 

necessária e a respectiva capacidade de localizá-la, avaliá-la e usá-la efetivamente." 

(BUNDY, 2004, p. 3, tradução nossa).  

A competência em informação, objeto deste estudo, extrapola o conceito laico 

e mais trivial do termo competência, o qual lhe conferiu popularidade e que está 

atrelado ao conceito de ter ou obter aptidão para realizar determinada tarefa. Nessa 

linha, o seu antônimo, “incompetência”, costuma ter um sentido depreciativo ao 

indivíduo, significando que ele não tem capacidade, habilidade e conhecimento para 

realizar determinada tarefa. No contexto atual, o conceito de competência tem sido 

ampliado em diferentes cenários, sejam eles acadêmicos e/ou empresariais. Para 

Fleury e Fleury, (2001, grifos dos autores), o panorama conceitual do tema 

competência sugere a necessidade de constante diálogo, ou trocas de ideias, no 

rumo de sua acepção emergente em diferentes espaços: 
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Nos últimos anos, o tema competência, seu desenvolvimento, sua 
gestão, entrou para a pauta das discussões acadêmicas e 
empresariais, associado a diferentes instâncias de compreensão: no 
nível da pessoa (a competência do indivíduo), das organizações 
(as core competences) e dos países (sistemas educacionais e 
formação de competências).  

 

Desse modo, a competência em informação é um conceito que permeia os 

circuitos acadêmicos, resultando na produção de livros, dissertações e teses. Vale 

salientar que ela passou a ser considerada pela área de administração como um 

conceito-chave e importante ao diferencial, tanto empresarial como profissional, 

diante de um mercado que evolui constantemente no cenário da Sociedade da 

Informação.  

A competência em informação representa uma área de estudo na CI e áreas 

afins, com interface em outras áreas do conhecimento: a Educação, as Ciências 

Sociais, a Psicologia Cognitiva, a Comunicação, o Marketing, dentre outras 

(HATSCHBACH; OLINTO, 2008). Diante da amplitude do termo, percebe-se a 

relevância de estudos, cujas abordagens estejam centradas na competência  para o 

uso da informação. 

A literatura sobre competência em informação e sua avaliação tem sido 

desenvolvida na esfera internacional, e, no Brasil, foi contemplada em linhas de 

pesquisas e dissertações na área da CI. Já no âmbito dos profissionais 

bibliotecários, poucos trabalhos foram identificados, tais como Coelho (2008); Mata 

(2009); Santos (2011), Santiago (2012), o que evidencia a necessidade de estudos 

sobre a temática.  

Os estudos de Webber e Johnston (2000, p. 387, tradução nossa), 

demostram a coesão da CI com a competência em informação: 

O Instituto dos Cientistas da informação delineou os critérios para a 
ciência da informação (os quais são usados para validação do 
curso). Ele começa a descrição detalhada da área a partir do núcleo 
(ciência da informação) com a definição: ‘A teoria e a prática de criar, 
adquirir, avaliar e validar, organizar, armazenar, transmitir, 
recuperando e divulgando informações’. Esta declaração nuclear, 
conforme descrita, adequa-se com os principais recursos que a 
maioria dos comentaristas identifica para competência em 
informação. 

A competência em informação encontrou no Brasil um campo amplo e fértil 

para investigação: tem seu escopo trilhando pelos caminhos da melhor qualificação 

acadêmica e profissional, e sua adequação às demandas informacionais, num 
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mercado que se amplia em diversidade de formatos, suportes e meios de 

comunicação e volume de informação. Tal diversidade oportuniza as instituições de 

ensino e aos profissionais o desafio de estarem dispostos e abertos a desenvolver a 

competência em informação − de aprender, assimilar e dominar o conhecimento, 

com autonomia, sendo capaz, no final deste processo, de ter a habilidade de 

transferir a informação aos usuários de forma satisfatória.  

Para ampliar o escopo da discussão, é relevante revisitar os conceitos 

relacionados à Ciência Cognitiva concatenando com a CI as implicações dos 

processos cognitivos frente ao comportamento do usuário da informação. 

 

2.1 COMPORTAMENTO INFORMACIONAL: ALGUMAS REFLEXÕES 
 

Historicamente, os estudiosos buscavam respostas para diversas perguntas 

em relação ao funcionamento do cérebro. Nesse sentido, a falta de instrumentos 

essenciais para o desenvolvimento de tais estudos dificultava o andamento das 

pesquisas sobre esta questão. Para situar a ausência de investigações, durante a 

Idade Média, quando a sociedade vivia sobre égide da Igreja Católica, o corpo 

humano, considerado divino naquele momento, não poderia ser objeto de estudo 

(GUERRA, 2013). 

O estudo da mente tem um marco a partir dos estudos da Psicologia 

moderna, desenvolvidos entre o final do século XIX e inicio do século XX. Köhler 

(1969), considerando a Psicologia experimental animal – proposta inicialmente por 

Thorndike − objetiva encontrar a explicação de como se produzem os processos e 

mecanismos da aprendizagem, buscando a partir do método experimental a 

aprendizagem e a inteligência em animais. Para tanto, ele realizou um método do 

experimento com um cão, em que se evidencia que a aprendizagem se realiza 

quando o animal é capaz de assimilar a situação em que se encontra e os fatores 

que lhe rodeiam, e atua em consequência para conseguir resolver o problema. A 

esta última capacidade de descobrir o modo de resolver o problema repentinamente, 

após reconhecer a situação, Kohler denominou de insight, isto é, a habilidade de 

resolver problemas pontuais, através da sua intuição mental.  
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Na perspectiva de compreender o comportamento humano, evidencia-se o 

método genético-experimental (com crianças), introduzido por Vygotsky (2007) − 

caminho que demonstra a contribuição do autor à Psicologia Cognitiva 

contemporânea −, que diferia dos americanos, uma vez que as atividades propostas 

não seriam rigidamente controladas, portanto, se propunha a elucidar o curso real do 

desenvolvimento de determinada função, em que o sujeito experimental tivesse a 

oportunidade de envolvimento com as mais variadas tarefas a serem observadas. 

 Nesse ponto, Vygotsky (2007, p. 11-12, grifo nosso) corrobora: 

 

O momento de maior significado no curso do desenvolvimento 
intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de 
inteligência prática e abstrata, tece quando a fala e a atividade 
prática, então duas linhas completamente independentes de 
desenvolvimento, convergem. 

 

Para consecução de tal método, Vygotsky desenvolveu uma técnica que se 

constitui em introduzir obstáculos ou dificuldades nas tarefas, que exigiam da 

criança integração com outras crianças surdas ou estrangeiras, por exemplo. Outra 

técnica desenvolvida pelo autor foi o fornecimento de caminhos alternativos para a 

solução do problema e consequente realização do teste, outrossim, colocar a 

criança diante de uma tarefa que lhe exigisse certas habilidades, que poderiam 

começar a serem desenvolvidas a partir da então proposta. 

Assim, compreende-se que a abordagem sociointeracionista do autor consiste 

no processo de desenvolvimento humano, que ocorre por meios de trocas entre 

parceiros sociais, estando diretamente ligada ao contexto histórico e social no qual 

estão inseridos. Portanto, o sujeito é interativo, pois adquire conhecimento a partir 

de relações intra e interpessoais e de troca com o meio, a partir de um processo 

denominado mediação – que consiste na totalidade da atividade em que nas formas 

superiores do comportamento humano, o indivíduo, na busca por respostas, tende a 

modificar continuamente a situação estimuladora. 

Neste momento, percebe-se que o sujeito – (a criança) – é reconhecido como 

ser pensante capaz de vincular sua ação à representação de mundo que constitui 

seu momento cultural, sendo a escola um espaço e um tempo onde este processo é 

vivenciado, em que o ensino-aprendizagem envolve diretamente a interação entre 

sujeitos. 
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Não se pode olvidar que o cérebro produz a mente, as emoções, o 

pensamento, a percepção, a atenção, enfim, todas as funções do organismo 

humano. Nessa perspectiva observa-se que, havendo alguma falha no cérebro, 

como, por exemplo, o Alzheimer, essas funções serão afetadas. Ressalta-se que 

inúmeros são os estudos desenvolvidos no sentido de tratar enfermidades dessa 

natureza, cujos resultados ainda são poucos expressivos.  

Portanto, estudar o cérebro consiste primeiramente em revelar o que o ser 

humano tem de mais central, sua alma, sua mente. Assim, menciona-se a 

Neurociência cujos estudos estão relacionados com o sistema nervoso. Nesse 

sentido Bear, Connors e Paradiso (2006, p. 3) dizem que: 

 

A revolução das Neurociências ocorreu quando os cientistas 
perceberam que a melhor abordagem para o entendimento da função 
do encéfalo vinha da interdisciplinaridade, a combinação das 
abordagens tradicionais para produzir uma nova síntese, uma nova 
perspectiva.  

 

A neurociência mostra como o cérebro aprende, demonstrando que o que 

acontece ao redor do indivíduo interfere diretamente no ensino/aprendizagem do 

cérebro. Salienta-se que é nesse momento que a criança é julgada, isto é, ela é 

identificada na instituição educacional pelo seu desempenho escolar. Nesse sentido, 

a neurociência estabelece como um dos eixos fundamentais da escolarização a 

formação e compartilhamento de memórias.  

Nessa perspectiva, ela desloca uma visão centrada no professor ou no aluno 

para propor uma visão que integra os acervos que o educador possui em sua 

memória aos processos de memória que o aluno necessitará realizar e entender 

para que aprenda. Bear, Connors e Paradiso (2006) salientam em seus estudos que 

a memória que interessa é aquela resultante direta de experiências vivenciadas, ou 

seja, a memória de procedimentos, voltada para habilidades, hábitos e 

comportamentos do ser humano.  

A neurociência auxilia a educação, na medida em que traz para a sala de aula 

proposta de melhoria no que se refere ao aprender e ao ensinar. Essa ciência 

identifica novas formas e técnicas de ensino/aprendizagem, fazendo com que o 

aluno construa seu conhecimento. Empreende-se desses estudos o fato de que um 

dos estímulos à aprendizagem está ligado diretamente à curiosidade do ser humano, 

isto é, se percebe que é justamente a necessidade de algo que instiga o ser humano 
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a ir buscá-lo. Dentro desse contexto, exemplifica-se a CI e as pesquisas 

relacionadas com o comportamento do usuário, ou seja, ao estudar o cotidiano, as 

ações do ser humano, dentro do enfoque de determinar sua necessidade 

informacional, acessar e usar a informação tem-se um determinante cerebral 

envolvido.  

A neurociência é um campo de estudo que reúne disciplinas biológicas, bem 

como estudos inerentes ao sistema nervoso, relacionando-se com a teoria da 

informação, dentre outras áreas que estudam comportamento humano, cognição 

humana e processos de aprendizagem. Nesse sentido, Relvas (2009) explica que 

nossos pensamentos, sentimentos, dor, emoções, sonhos, movimentos e muitas 

outras funções mentais e físicas, consistem no resultado da comunicação entre as 

células nervosas que formam o cérebro e o sistema nervoso, que por meio de pulsos 

eletroquímicos produzem as mencionadas atividades especiais desenvolvidas pelo 

ser humano. 

 Assim sendo, o sujeito social, que sente uma lacuna no seu conhecimento, 

percebe a necessidade de informação, busca, identifica, avalia sua pertinência e por 

meio de seus processos cognitivos, transformando essa informação em 

conhecimento, nesse momento, ocorre o processo denominado na CI – apropriação 

da Informação. 

Nesse sentido, Neves (2006, p. 41) 

 

A abordagem do processamento da informação pesquisa a 
compreensão textual, conceituada como uma atividade cognitiva que 
envolve percepção, memória, inferência e dedução. A compreensão 
do texto ocorre a partir do conhecimento de mundo e da familiaridade 
com os diversos tipos de textos, requerendo consciência semântica e 
pragmática de leitores mais proficientes. 

 
 

Sobre o processo de acesso à informação, considerando as competências em 

informação demandadas do profissional, Borges e Oliveira (2009, p. 310, grifo 

nosso) corroboram com o raciocínio: 

 

De forma genérica, a competência em informação está relacionada à 
simbiose de conhecimentos, habilidades e atitudes para perceber 
uma necessidade de informação, localizar rapidamente a informação 
necessária, avaliar sua pertinência e qualidade, e aplicá-la 
adequadamente. 
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Nos estudos desenvolvidos atualmente no campo da CI, especificamente no 

que tange ao comportamento informacional do sujeito, tem-se evidenciado que as 

estratégias usadas para se chegar a determinada informação dependem de 

habilidades e competências, que, aliadas aos conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação do bibliotecário, propicia a solução de uma questão, sanando assim uma 

necessidade informacional do consulente. 

Nessa direção, cabe salientar o papel do profissional para mediar a relação 

entre o usuário e a informação. Nesse momento, cabe o conceito de mediação da 

informação proposta por Almeida Junior (2009, p. 92) 

 

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

 

 Percebe-se então que o processo de contato com a informação pelo 

consulente por vezes requer a mediação de um profissional da informação, que 

utiliza estratégias próprias da sua atividade laboral, a fim de selecionar as fontes 

possíveis de ser consultadas e que venham a satisfazer a necessidade desse 

usuário. Nesse ponto, fica patente a relevância da percepção da característica desse 

usuário, do seu comportamento ao perceber essa necessidade informacional, 

considerando que partiu de um vazio no seu conhecimento, que pode ser ter sido 

também uma espécie de curiosidade. Assim, nota-se que se trata do momento em 

que o indivíduo está construindo o seu saber.  

Sobre esse aspecto, Barreto (2009) ressalta que: 

 

A apropriação da informação revela um ritual de interação entre um 
sujeito e uma determinada estrutura de informação, que provoca uma 
modificação nas condições de entendimento e de saber acumulado; 
esta apropriação representa um conjunto de atos voluntários, pelo 
qual o indivíduo reelabora o seu mundo modificando seu universo de 
conteúdos simbólicos. É uma criação em convivência com as suas 
cognições prévias e com sua a sua percepção; é um inicio de algo 
que nunca iniciou antes, mas que resultará sempre em uma 
modificação como consequência do ato em si, ainda que, possa 
ocorrer um retorno para permanência ao estado inicial da coisa toda. 

 

Para contextualizar o processo de apropriação mencionada por Barreto 

(2009), tomou-se por empréstimo a proposta de Dervin (1992), onde esta apresenta 
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o esquema situação-lacuna-ajuda. A situação representa o contexto no tempo e 

espaço, no qual surge a necessidade de informação, sendo caracterizada como uma 

lacuna no conhecimento do indivíduo, que o impulsiona a buscar a solução para o 

problema. Essa situação gera um estado de incerteza e caracteriza um estado 

anômalo do conhecimento, ou seja, conhecimento incompleto. Relaciona-se, então, 

com o processo de perceber a necessidade informacional, talvez impulsionado pela 

mencionada curiosidade, buscar sanar essa incompletude. 

Na pesquisa ora desenvolvida, relaciona-se os conceitos discutidos por 

Vygotsky com a CI, ao se estudar o comportamento dos usuários em relação à 

informação – comportamento informacional (WILSON, 2000). Salienta-se que este 

tem sido uma preocupação para a CI desde os anos 1960, voltando-se para o 

usuário e os processos comunicacionais. Posteriormente essa preocupação é 

ampliada em razão do surgimento dos sistemas de informação na década de 1970. 

Na década de 1990, observa-se a necessidade de se aprimorar as discussões 

acerca do comportamento informacional, em função dos estudos sob a perspectiva 

da prática do profissional da informação, voltados para o uso/necessidades e 

tecnologias da informação (NEVES, 2006). 

Considerando os diálogos interdisciplinares que a CI mantém com a Ciência 

Cognitiva, em especial os que permeiam os estudos sobre comportamento 

informacional do usuário, adotou-se os conceitos advindos dessa ciência para 

melhor explicitar o processo em que o indivíduo (usuário) busca, acessa e usa a 

informação, atribuindo significados, cuja relação se estabelece com o conhecimento 

que já se tem construído, dentro de um contexto social, econômico e cultural em que 

vive, na perspectiva teórica sociointeracionista de Vygotsky. 

Assim, na CI, o momento de interação indivíduo/meio social culmina no 

processo denominado apropriação da informação, que, conforme Pieruccini (2007), 

ocorre a partir da “[…] transformação do que é comum (a memória, o conhecimento) 

em algo que seja próprio e único, construído no jogo entre o particular e o universal, 

o subjetivo e o objetivo”, dando-se, portanto, a construção cognitiva na qual o sujeito 

apodera-se de um novo conhecimento. 

 

 



 
 
 

31 

2.2 ESTUDOS DESENVOLVIDOS NO AMBITO DA COMPETÊNCIA EM 

INFORMAÇÃO NO BRASIL 
 

 

No Brasil, os estudos desenvolvidos no âmbito da Competência em 

Informação têm avançado, desde o início do século XXI, quando foi mencionado 

pela primeira vez por Sonia Caregnato (2000), utilizando o termo como letramento 

informacional. Em seguida, a investigação realizada (DUDZIAK, 2001) sobre a 

temática adotou a terminologia original, isto é, Information Literacy, que discutiu a 

competência no âmbito das bibliotecas escolares, constituindo um dos marcos 

iniciais nos estudos e pesquisas sobre a  Competência em Informação. 

Seguindo a mesma direção, Campelo (2003) adota a tradução do termo 

Information Literacy como Competência informacional e posteriormente letramento 

informacional, fato evidenciado em publicações sobre a temática, que veio contribuir 

para a inserção do tema no contexto da biblioteconomia brasileira.  

A pertinência da discussão sobre a terminologia adotada tem relação direta 

com a prática do bibliotecário, considerado que:  

  

[...] esses profissionais lidam com a informação como instrumento de 
trabalho, fazendo a mediação entre a informação e os seus usuários, 
eles são profissionais que podem desenvolver a competência 
específica para o trabalho com a informação* educando os usuários 
da informação no desenvolvimento de suas próprias competências. 
(MIRANDA, 2006) 
 
 

 Para evidenciar a importância dos estudos sobre a temática, Dudziak realizou 

um levantamento de trabalhos que abordam a competência em informação para 

publicação da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO, 2014), demonstrando os avanços dentro do tema no contexto nacional. 

Considerando o objeto desse estudo, relaciona-se com o objeto desse estudo as 

contribuições de Campelo (2003), Belluzzo (2013), Cavalcanti e Rasteli (2013), que 

trabalham a temática da competência em informação voltada para o  profissional o 

bibliotecário. 

 Em razão das diferentes terminologias utilizadas pelos autores nacionais, 

constatam-se estudos que traduzem Information Literacy dependendo do contexto 

em que são empregados. Assim Gasque (2013, p. 5-6) depreende que: 
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Letramento informacional: processo de aprendizagem voltado para o 
desenvolvimento de competências para buscar e usar a informação 
na resolução de problemas ou tomada de decisões. O letramento 
informacional é um processo investigativo, que propicia o 
aprendizado ativo, independente e contextualizado; o pensamento 
reflexivo e o aprender a aprender ao longo da vida. Pessoas letradas 
têm capacidade de tomar melhores decisões por saberem selecionar 
e avaliar as informações e transformá-las em conhecimento 
aplicável. 
 

 

 Não obstante, competência em informação consiste: 
 
 

[...] na capacidade do aprendiz de mobilizar o próprio conhecimento 
que o ajuda a agir em determinada situação. Ao longo do processo 
de letramento informacional, os aprendizes desenvolvem 
competências para identificar a necessidade de informação, avaliá-la, 
buscá-la e usá-la eficaz e eficientemente, considerando os aspectos 
éticos, legais e econômicos. 
 

 Nessa concepção, embora existam relações entre os conceitos, a autora 

considera que não devam ser aceitos como sinônimos, visto que semanticamente 

representam ideias distintas, demonstrando também conceitos de alfabetização 

informacional, e habilidades informacionais. Diante das pesquisas desenvolvidas no 

âmbito desta temática, resultando em inúmeras discussões, cabe mencionar a 

Declaração de Maceió sobre a competência em informação (2011), em que foi 

acordado um consenso dos pesquisadores presentes para adotar a terminologia 

competência em informação.1 

Para Dudziak (2015)2, os estudos voltados para a competência requerida do 

bibliotecário devem considerar que cada bibliotecário tem um papel no ensino, já 

que no contexto científico atua no processo de ensinar o usuário a acessar e usar a 

informação eficientemente. Assim sendo, conceitua competência em informação: 

 
A competência em informação é definida como um conjunto de 
habilidades e conhecimentos que exige que os indivíduos 

                                                           
1 Neste estudo optou-se pela utilização do termo Competência em informação, devido ao 
registro  da terminologia na Declaração de Maceió sobre a competência em informação 
(2011). Também se resolveu por não distinguir o significado de cada um dos termos 
utilizados para tradução de Information Literacy. Tem-se a visão de que, embora os 
trabalhos apresentados até o presente momento tenham empregado várias traduções, 
manteve-se a mesma compreensão de seu significado. 

2 DUDZIAK, Elisabeth. Competência Científica e Competência em Informação - default do 

bibliotecário? 2015. Disponível em:< http://competencia-informacional.blogspot.com.br/>. 

Acesso em: 21 jun. 2015. 

http://competencia-informacional.blogspot.com.br/
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reconheçam quando informação é necessária e têm a capacidade de 
localizar, avaliar e usar efetivamente as informações necessárias. 
Ensinar estas habilidades sempre exigiu uma consciência implícita 
sobre as condições sociais, econômicas e legais que envolvem a 
comunicação em cada área de conhecimento. 

  

Pelo exposto, considera-se que o bibliotecário egresso do curso de 

Biblioteconomia no Nordeste brasileiro precisa desenvolver essas habilidades para 

que possam educar o indivíduo [usuário] da informação para ser autônomo na busca 

e uso da informação.  

 

2.3  AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 
 

 

  Os estudos inerentes ao processo de avaliação da competência em 

informação têm sido recorrentes, visto que os instrumentos de avaliação constituem-

se um ponto crucial para a obtenção de resultados satisfatórios, além de auxiliar no 

processo de melhorias e aprimoramento do conjunto de habilidades e competências 

requeridas na atividade laboral desses profissionais ora estudados: bibliotecários. 

 Ao falar em avaliação, cabe ressaltar suas contribuições no que tange às 

atividades concernentes aos profissionais e esse ponto está diretamente relacionado 

com a educação ao longo de sua vida. Nessa direção, se percebe que a convivência 

desses sujeitos no seu habitat, seja na escola, no lazer e no seio familiar, bem como 

as primeiras manifestações de avaliação oriundas desses contextos (professor, meio 

social e familiar, respectivamente) ajudam a compor o mosaico de convergências da 

avaliação educacional e da avaliação da competência em informação, aqui 

elucidada, visto que ambas pretendem, de modo geral, propor melhorias em relação 

a uma atitude/posicionamento desses indivíduos [avaliados]. 

 Sobre essa questão, Freire (2011, p. 59) ao tratar as mudanças oriundas da 

realidade, aduz que:  

 

A estrutura social não poderia ser somente mutável, porque, se não 
houvesse o oposto da mudança, sequer a conheceríamos. Em troca, 
não poderia ser também só estática, pois se assim fosse já não seria 
humana, histórica, não seria estrutura social. (FREIRE, 2011). 
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 Assim, nesse estudo, o “mutável” seria a posição que a avaliação da 

competência em informação ocuparia, guardadas as devidas proporções, havendo 

perspectivas de aperfeiçoamento da prática desse profissional da informação [objeto 

desse estudo], verificando os aspectos relevantes da práxis e aqueles que requerem 

otimização. Talvez o “estático” possa ser relacionado à visão tradicional do universo 

biblioteconômico. 

 Sobre esse aspecto, a International Federation of Library Associations and 

Institutions (2005, grifo nosso) enfatiza que a competência em informação: 

 

Está no cerne do aprendizado ao longo da vida do ser humano. Ela 
capacita as pessoas em todos os caminhos da vida para buscar, 
avaliar, usar e criar a informação de forma efetiva para atingir suas 
metas pessoais, sociais, ocupacionais e educacionais. É um direito 
humano básico em um mundo digital e promove a inclusão social em 
todas as nações. 

 

 Desta maneira, a avaliação pode ser útil para orientar o individuo na medida 

em que fornece informações à aludida categoria profissional, para fins de melhoria 

de sua atuação, denotando elementos que precisam ser revistos e/ou melhorados. 

Além disso, atenta para a necessidade de mudanças nos procedimentos de ensino e 

aprendizagem, por parte das instituições formadoras.  

Nesta perspectiva, o planejamento, a relação ensino e aprendizagem e o 

processo avaliativo estão intimamente ligados. O ato de planejar faz parte da história 

do ser humano, pois o desejo de transformar sonhos em realidade objetiva é uma 

preocupação marcante das pessoas. Considerando que no cotidiano são 

enfrentadas situações que necessitam de planejamento, implicando dessa forma 

utilizar o conhecimento adquirido ao longo da vida. Entretanto, nem sempre as 

atividades diárias são delineadas em etapas concretas da ação, uma vez que já 

pertencem ao contexto de rotina e se usa basicamente os processos racionais para 

alcançar o êxito. Nesse contexto, percebe-se que: 

 

[...] a avaliação faz parte de um sistema mais amplo que é o 
processo ensino-aprendizagem, nele se integrando. Como tal, deve 
ser planejada para ocorrer normalmente ao longo de todo esse 
processo, fornecendo feedback e permitindo a recuperação imediata 
quando for necessário. (HAYDT, 2002, p.13). 

 
 Nesse seguimento, a avaliação se configura como sendo um modo de se 

obter um retorno sobre a eficácia ou não de um planejamento traçado dentro do 
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ambiente do trabalho, contribuindo significativamente não só para a excelência de 

quem o desenvolve, mas também para aquele que é beneficiário de seus resultados. 

Na CI, corresponderia ao profissional da informação e usuário, respectivamente. 

 

2.3.1 Avaliação da aprendizagem 

 

 Antes de mensurar os padrões de avaliação da competência em informação 

da ACRL (2000), base para a avaliação pretendida nessa pesquisa, salienta-se a 

proposta da American Association for Higher Education (AAHE) sobre os 

procedimentos para avaliação dos alunos. Esse documento denota prospecções 

para com os discentes, entretanto, acredita-se que pode ser aplicado no universo 

desta pesquisa – haja vista que se trata de profissionais formados em uma IES, 

onde o processo de ensino/aprendizagem transita e capacita esse profissional para 

atuação no mercado de trabalho em constante transformação. A avaliação aqui é 

entendida com uma forma de identificar lacunas no processo formativo, que irão 

interferir nas práticas profissionais dos partícipes dessa investigação. Segundo a 

AAHE (1996), são nove práticas exitosas a serem adotadas para a avaliação: 

 

1. A avaliação da aprendizagem dos estudantes começa com valores 
educacionais.  
2. A avaliação é mais eficiente quando está pautada numa 
aprendizagem multidimensional e integrada, revelando o 
desempenho ao longo do tempo.  
3. A avaliação trabalha melhor quando o programa que busca 
melhorar tem propósitos claros.  
4. Avaliação requer atenção nos resultados, mas também nas 
experiências que conduzem a esses resultados.  
5. Deve ser entendida como um processo contínuo e não esporádico. 
A avaliação deve ser um processo cumulativo, já que a melhoria 
decorre de uma série de atividades empreendidas com o passar do 
tempo.  
6. Avaliação é ampla quando representa toda a comunidade 
educativa envolvida.  
7. A avaliação faz diferença quando se preocupa com as questões 
referentes às pessoas.  
8. É mais provável que a avaliação conduza a melhorias quando fizer 
parte de um conjunto maior de condições que promovam mudanças.  
9. Através da avaliação, educadores cumprem responsabilidades 
com os estudantes e com a comunidade. 
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 Sintetiza-se na Figura 1 a proposta de cada um dessas práticas, onde a 

avaliação (prática 3) “[...] implica comparar o desempenho educacional [...] “para que 

a prática profissional esteja adequada à proposta pela “[...] missão da instituição 

[...]”. Isto é, a avaliação da competência [em informação] dos Bibliotecários do 

Nordeste Brasileiro possibilitará uma reflexão sobre os programas dos cursos de 

graduação, especificadamente dos conteúdos ensinados e aprendidos na sala de 

aula (AAHE, 1996). 

 

Figura 1 – Considerações sobre a avaliação AAHE, (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2015). 
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 Portanto, considera-se que as práticas adotadas para avaliação dos alunos 

pela AAHE (1996) estão acopladas à perspectiva da avaliação da competência em 

informação. Nesse ponto, cabe salientar que os bibliotecários formados por uma 

Instituição educativa podem ser inseridos nessa proposta, a fim de que seu processo 

formativo seja avaliado e refletido junto à atuação do profissional no mercado de 

trabalho. 

 Maturana (2001), em suas reflexões, ratifica a relevância de se permitir a não 

certeza, porquanto esse estado viabiliza ao individuo buscar uma evolução. Assim, 

quando se fala em avaliação de competências equivale dizer que se trata de uma 

maneira de perceber quão necessário é melhorar/avançar.  

Por outro lado, àqueles que por ventura não tenham desenvolvido ao longo de 

sua formação a competência em informação requerida pelo mercado, poderá fazê-lo 

por meio do viés da curiosidade, conforme salienta Freire (2013, p. 82): 

[...] nenhuma curiosidade se sustenta eticamente no exercício da 
negação da outra curiosidade [...] A curiosidade que silencia a outra 
se nega a si mesma também. O bom clima pedagógico-democrático 
é o que o educando vai aprendendo, à custa de sua prática, que sua 
curiosidade, como sua liberdade, deve esta sujeita a limites, mas em 
constante exercício. 

 

Por conseguinte, dessa curiosidade resulta que esse bibliotecário busca 

aperfeiçoamento profissional, a qual constitui o fio condutor para o desenvolvimento 

de suas competências e habilidades para a práxis biblioteconômica. A pesquisa 

realizada por Santos e Barreira (2014) sobre a educação continuada com os 

bibliotecários formados na Universidade Federal da Bahia demonstrou que a maioria 

dos participantes (90%) cursou pós-graduação, o que denota sua preocupação com 

a educação continuada, isto é, um contínuo aprender. 
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2.3.2 Padrão ACRL 

 

A avaliação da competência é importante, pois possibilita determinar os 

efeitos e transformações que os programas de competência em informação 

proporcionam para a instituição, para os membros da instituição, para os estudantes 

e, por conseguinte, para os grupos de profissionais formados nas IES (MATA, 2009). 

A área de CI procurou aprimorar ao longo do tempo o uso de indicadores que 

verificam as habilidades informacionais do indivíduo, e no estudo ora apresentado foi 

adotado o uso dos padrões e seus respectivos indicadores da ACRL (2000) (Anexo 

A). Nesse contexto, Campello (2009) ratifica que a implementação de programas de 

avaliação da Competência em informação implica práticas planejadas, 

fundamentadas em evidências e teorias, para que se possa ter resultados 

significativos de sua aplicação em meio a um universo de pesquisa. 

Para o profissional ser competente em informação, segundo a ALA (1989, p. 

1), este: 

[...] deve ser capaz de reconhecer quando precisa de informação e 
possuir habilidade para localizar, avaliar e usar efetivamente a 
informação. Para produzir esse tipo de cidadania é necessário que 
escolas e faculdades compreendam o conceito de competência em 
informação e o integrem em seus programas de ensino e que 
desempenhem um papel de liderança preparando indivíduos e 
instituições para aproveitarem as oportunidades inerentes à 
sociedade da informação.  

  

A reflexão suscitada pela citação anterior destaca o papel das IES no sentido 

de preparar indivíduos, para atuarem com competência na sociedade 

contemporânea. Tomando como parâmetro a assertiva da ALA, a presente 

investigação procura verificar se esses profissionais formados nas IES do Nordeste 

brasileiro são competentes em informação para o exercício laboral. Nesse sentido, 

Hatschbach, (2002) reafirma que a finalidade de promover o desenvolvimento de 

habilidades e competências junto a esses indivíduos visa, sobretudo, a uma 

capacitação para uma possível aderência à educação continuada, especialmente 

quando se fala em profissionais. Assim,  

[...] em última análise, pessoas que têm competência em informação 
são aquelas que aprenderam a aprender. Essas pessoas sabem 
como aprender porque sabem como a informação está organizada, 
como encontrar informação e como usar informação, de tal forma 

que outros possam aprender com elas (ALA, 1989, p. 1). 
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Então, os padrões de avaliação de competência apresentam indicadores de 

desempenho e os resultados esperados. Esboçam o processo pelo qual 

depreendem se esses profissionais “aprenderam a aprender”, logo ajudam a outros 

sujeitos [usuários] no processo de acesso e uso da informação. Sobre essa 

atividade do bibliotecário, Kuhlthau (2010, p. 107, grifo nosso) salienta: 

   

O bibliotecário ajuda na realização da busca exploratória. Levando os 
sujeitos a identificar termos de busca e a considerar a variedade de 
material disponível, o bibliotecário os conduz a explorar informações 
sobre seu assunto para definir o foco. 
 
 
 

Ainda segundo a ALA (1989), quando o bibliotecário apresenta tais 

habilidades, consegue identificar problemas informacionais pontuais no seu 

ambiente de trabalho, em muitos casos evitando maiores custos, ocasionados pelas 

dificuldades no acesso. 

Cabe, portanto, apresentar os cinco padrões delineados no documento da 

ACRL (2000): 

Figura 2 – Padrões ACRL  

 

Fonte: Elaborado pela autora (Adaptado dos padrões ACRL). 
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Atrelado a esses padrões, a ACRL (2000) apresentou vinte e dois indicadores 

de desempenho e os resultados esperados mediante a sua aplicação. A pesquisa 

em questão procura suscitar uma discussão acerca da formação de uma categoria 

profissional ocorrida em IES, buscando, em linhas gerais, por meio da avaliação da 

competência em informação, verificar a aquisição de competências durante seu 

processo formativo para atuar no mercado de trabalho. 

 Nesse ponto, Le Boterf (2003, p. 11-12, grifo do autor) compreende que: 

 
[...] o profissional reconhecido como competente é aquele que sabe 
agir com competência. Há, portanto, interesse em distinguir o 
conjunto de recursos e a ação que mobiliza esses recursos. Esse 
conjunto é duplo: o conjunto incorporado à pessoa [...] e o conjunto 
do seu meio. 

  

O conjunto de ação e recurso mencionado por Le Boterf (2003) a ser 

incorporado à pessoa são justamente os “conhecimentos, habilidades, qualidades, 

experiências, capacidades cognitivas, recursos informacionais etc.”, desenvolvidos 

ao longo da vida pessoal e profissional do bibliotecário. Por outro lado, “Bancos de 

dados, redes de especialistas, redes documentares etc.”, denominados como 

conjunto do meio, são os recursos disponíveis para utilização desse profissional e 

que certamente necessita de competências para que o uso seja eficiente.  

 Ressalta-se que os indicadores de desempenho do padrão 1 (figura 3), 

almejam resultados que incluam desde a capacidade do bibliotecário de reconhecer 

e definir uma necessidade informacional, perpassando pela seleção de diversas 

fontes que possibilitem o atendimento da demanda informacional do consulente e a 

reavaliação da questão inicial de pesquisa. 
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Figura 3 – Indicadores de desempenho padrão 13 

 

Fonte: Elaborado pela autora (Adaptado dos padrões ACRL). 

  

No contexto do padrão 1, reveste-se de importância compreender que o 

conhecimento de diferentes tipos de fontes de informação poderá ampliar o leque de 

possibilidades de acesso à informação desejada. Esclarece-se que as fontes são 

classificadas4, segundo Mueller (2000), como fontes primárias, secundárias e 

terciárias. As primárias são as produções originadas com a interferência direta do 

autor (os trabalhos apresentados em congressos, teses e dissertações, patentes, 

normas técnicas e artigos científicos); as fontes secundárias, por sua vez, buscam 

facilitar o uso do conhecimento disperso nas fontes primárias, com organização 

filtrada, adequada à sua finalidade (enciclopédias, dicionários, manuais, revisão de 

literatura, dentre outros). As terciárias, por sua vez, compreendem uma espécie de 

                                                           
3     Determina a natureza e o nível de sua necessidade informacional 

4  Embora exista uma grande discussão por parte dos teóricos sobre a classificação das 
fontes de informação, nesse estudo será adotado a concepção de fontes primárias, 
secundárias e terciárias. 
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guia para o usuário alcançar as fontes primárias e secundárias (bibliografias de 

bibliografias, catálogos de catálogos de bibliotecas e diretórios). 

Compreender a diversidade das fontes de informação, portanto, é requisito 

basilar para que o bibliotecário, na prática, demonstre sua competência para 

identificá-las, sejam as produzidas informalmente e/ou formalmente.  

Nesse sentido, Mueller (2000, p. 30), ao abordar os meios pelos quais as 

informações são veiculadas, distingue-os em canais formais e informais: 

 
Os canais informais apresentam uma série de características 
comuns: são geralmente aqueles usados na parte inicial do contínuo 
do modelo; é o próprio pesquisador que escolhe; a informação 
veiculada é recente e destina-se a públicos restritos e, portanto, o 
acesso é limitado. 
Os canais formais [...] permitem o acesso amplo, de maneira que as 
informações são facilmente coletadas e armazenadas; essas 
informações são geralmente mais trabalhadas, correspondendo aos 
estágios mais adiantados do continuo do modelo (MUELLER, 2000, 
p. 30). 
 

 

Outra questão levantada por Mueller (2000) refere-se à confiabilidade da 

informação disposta nas diferentes fontes. Neste cenário, vale ressaltar que os 

estudos realizados sobre o uso das fontes no processo de construção do 

conhecimento demandam a compreensão sobre a confiabilidade destas: 

 

A confiabilidade é, portanto, uma das características mais 
importantes da ciência, pois a distingue do conhecimento popular, 
não cientifico. Para obter a confiabilidade, além da utilização de uma 
rigorosa metodologia cientifica para a geração do conhecimento, é 
importante que os resultados obtidos pelas pesquisas de um cientista 
sejam divulgados e submetidos ao julgamento de outros cientistas. 
(MUELLER, 2000, p. 21) 

 

Em meio aos avanços das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), 

percebe-se que a atualização é determinante para que o profissional possa 

apreender as mudanças ocorridas no curso da ciência, a fim de aprimorar 

competências para identificar as fontes e promover o acesso à informação de 

maneira contínua e segura. 

Os resultados esperados com os indicadores de desempenho do padrão 2 

(figura 4) consistem no uso de estratégias apropriadas e pertinentes pelo 

bibliotecário que propiciem o atendimento efetivo de uma demanda informacional. 
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Ao identificar informações contidas em diferentes suportes (tradicional e eletrônico), 

ele seleciona os sistemas de recuperação da informação que possibilitem uma 

pesquisa mais abrangente. Le Boterf (2003, p. 13) assinala que “o saber 

combinatório está no centro de todas as competências”, isto é, quanto mais o 

bibliotecário combina saberes a fim de aprimorar sua atividade laboral, maior será a 

sua competência.   

 

Figura 4 – Indicadores de desempenho padrão 25 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (Adaptado dos padrões ACRL). 

 

Outrossim, esse padrão estabelece a aquisição de competências que visem 

identificar métodos considerados eficientes de busca e recuperação da informação, 

prevendo a utilização de operadores booleanos, truncamento, de proximidades, 

vocabulários controlados específicos do sistema da biblioteca e a chamada busca 

avançada.  

                                                           
5 Acessa a informação necessária de maneira eficaz e eficiente. 
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O padrão 3 refere-se à avaliação eficiente da informação. Sobre esse ponto, 

Kuhlthau (2010, p. 234) destaca que: 

 

O bibliotecário deve ser envolvido na avaliação do processo de 
pesquisa. Como especialista nas atividades de pesquisa na 
biblioteca e nas fontes de informação, ele pode ajudar os estudantes 
a identificar problemas e recomendar estratégias para melhor 
aproveitamento. 

 

Os indicadores de desempenho desse padrão (figura 5) requerem do 

bibliotecário habilidades que incluam selecionar as informações relevantes, 

reformular conceitos, avaliar a confiabilidade da informação, demonstrar domínio em 

encontrar a informação sobre a autoridade e qualificação de autores, conseguindo  

compreender as informações levantadas, determinando se a informação obtida 

atende a demanda informacional (ACRL, 2000). 

Figura 5 – Indicadores de desempenho padrão 36 

 

Fonte: Elaborado pela autora (Adaptado dos padrões ACRL). 

                                                           
6 Avalia a informação e suas fontes de forma crítica e incorpora a informação selecionada a 

seus conhecimentos básicos e a seu sistema de valores. 
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Assim sendo, é necessário que esse profissional saiba identificar o tipo de 

informação que necessita para atender à pesquisa, tendo em vista que “os 

resultados de uma pesquisa, se não avaliados de acordo com as normas da ciência 

e publicados em veículos aceitos como legítimos pela área em questão, não serão 

considerados como conhecimento científico” (MUELLER, 2007, p. 128). Dessa 

forma, o bibliotecário poderá verificar a confiabilidade e a credibilidade da 

informação através dos meios de comunicação onde foi difundida. 

Não obstante, Tomael (2008) apresenta critérios para avaliar informações na 

internet. Dentre estes, essa investigação destaca aqueles que possuem relação de 

proximidade com o objeto de estudo, quais sejam, informações de identificação, que 

verifica as credenciais de autoria nos textos, sejam eles assinados por pessoa física 

ou jurídica; consistência das informações, que busca averiguar a coerência das 

informações apresentadas, e, por último, a confiabilidade das informações, que inclui 

analisar os preceitos mensurados pelo padrão 3 da ACRL. 

Os indicadores de desempenho do padrão 4 (figura 6) prelecionam que o 

bibliotecário organize a informação utilizando diversas estruturas, demonstre 

compreender como usar citações e paráfrase para apoiar a construção de outros 

textos e utilize adequadamente as normas de documentação, o formato e estilo 

apropriados para um projeto científico e/ ou técnico (ACRL, 2000). 

Figura 6 – Indicadores de desempenho padrão 47 

 

Fonte: Elaborado pela autora (Adaptado dos padrões ACRL). 

                                                           
7
 Individualmente ou como membro de um grupo, usa a informação efetivamente para 

realizar um propósito específico (ou finalidade específica). 
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Por fim, o padrão 5 (Figura 7) apresenta indicadores de desempenho, cujos 

resultados almejados estão ligados, dentre outros, à compreensão dos aspectos 

relacionados ao plágio e direitos autorais, preservação da integridade das fontes de 

informação, equipamentos, sistemas e instrumentos disponibilizados para o acesso 

e uso da informação, utilização de estilo e forma de linguagem e de redação 

apropriados, com a indicação correta e consistente das fontes consultadas, 

demostrando a compreensão das normas de documentação recomendadas para a 

sua área de pesquisa/estudo (ACRL, 2000). 

 

Figura 7 – Indicadores de desempenho padrão 58 

 

Fonte: Elaborado pela autora (Adaptado dos padrões ACRL). 

 

Nessa direção, cabe mencionar a relevância das normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), aplicadas durante a produção e formatação 

de textos acadêmico-científicos (nas citações ao longo do texto, na elaboração das 

referências, nota de rodapé etc.). 

                                                           
8 Compreende os aspectos econômicos, legais e sociais em torno do acesso e uso, ético e 

legal da informação. 
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 Ainda sobre o contexto da avaliação da competência em informação, cabe 

apresentar de forma sintética, alguns dos instrumentos para avaliação utilizados em 

pesquisas sobre a mencionada temática. 

 

2.3.3 Instrumentos de Avaliação 

 

O processo de avaliação da competência em informação é relevante dentro 

do contexto dessa pesquisa, uma vez que são esses resultados que darão 

efetivamente vida à investigação. Nesse processo é importante estabelecer os 

sujeitos participantes, objetivos, resultados esperados e o instrumento de avaliação 

considerado pertinente, a fim de obter efetivamente dados significativos. Nesse 

contexto escolheu-se o questionário survey, pela possibilidade de se chegar ao 

maior número de sujeitos possíveis. Embora sejam limitados no que indagam aos 

respondentes, eles facilitam a organização dos dados em larga escala. 

Entretanto, existem outros instrumentos de avaliação: as entrevistas, por sua 

vez, produzem resultados mais compreensíveis e de fácil compreensão.  Segundo 

Radcliff e colaboradores (2007), existem três tipos de entrevistas:  

a) Entrevista informal: espontânea e conversacional; 

b) Entrevista guiada: sugere-se um tópico para explorar durante a entrevista;  

c) Entrevista aberta: é o tipo mais adequado para avaliar os programas. Este 

tipo de entrevista usa um conjunto pré-determinado de perguntas abertas, 

cuidadosamente formuladas e organizadas. 

Por outro lado, o grupo focal ocorre por meio da interação com um grupo. 

Nesse contexto os pesquisadores aprendem sobre os sentimentos, percepções e 

atitudes dos participantes em relação ao tópico discutido. Este tipo de técnica 

qualitativa é recorrente à aplicação quando se trata de pesquisas desenvolvidas 

dentro das bibliotecas. Este método cria discussões interativas entre os participantes 

permitindo ao pesquisador coletar respostas importantes a partir de diversos pontos 

de vista. 

O mapa conceitual constitui um instrumento de avaliação onde se apresenta 

uma espécie de diagrama que demostram como os sujeitos organizam seu 

conhecimento. Trata-se, portanto, de uma ferramenta poderosa para o 

aproveitamento da instrução e da avaliação em sala de aula, contribuindo para a 
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construção do conhecimento, oportunizada por meio do processo de busca, 

avaliação, apropriação e comunicação da informação. 

Segundo Radcliff e colaboradores (2007), o portfólio, por sua vez, consiste 

numa coleção de trabalhos reunidos sobre um tema comum. Os portfólios são 

usados na educação superior como parte da avaliação programática ou institucional. 

Para os bibliotecários, eles oferecem uma oportunidade de praticar suas habilidades 

no que se refere à busca e uso da informação. 

Ante as considerações apresentadas, compreende-se que o desenvolvimento 

da competência em informação durante o processo de formação universitária dos 

bibliotecários viabiliza a ampliação das oportunidades e inserção no mercado de 

trabalho desses profissionais. Em face disso, o próximo capítulo irá discorrer sobre 

processo formativo do bibliotecário no curso da história. 
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3 A UNIVERSIDADE: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE SEU PAPEL NA 

FORMAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO 
 

 A criação da Universidade representou “uma das criações mais originais e 

uma das heranças culturais mais significativas da Idade Média” (MANACORDA, 

2006, p. 146). Os estudos sobre a contextualização histórica do termo universidade, 

originado do latim universitas, demonstram que a designação era usada inicialmente 

para indicar uma classe profissional, que poderia ser composta por artífices de 

diferentes ofícios como sapateiros, costureiros, curtidores ou marceneiros, dentre 

outros. O termo foi paulatinamente sendo aplicado a outros grupos, como a 

associação de estudantes, e, posteriormente, ao conjunto de discípulos e mestres, 

reunidos para realizar estudos em nível superior (ARANHA, 2001).  

 A concepção de Universidade foi em um determinado momento associado à 

ideia de universalidade, uma iniciativa para contemplar alunos e professores, que 

desejavam que seus títulos fossem considerados válidos a nível internacional, isto é, 

para que pudessem atuar em países diferentes de sua formação.  Nesse sentido, 

para Schwartzman (1989) 

 

A universalidade das instituições universitárias se explica, em parte 
pelo menos, pelo fato de que elas desempenham papéis similares 
em todas as sociedades, relacionados com a existência de 
instituições e pessoas dedicadas à criação, manutenção e 
transmissão da cultura escrita e sistematizada. É esta universalidade, 
por sua vez, que explica e justifica o interesse intelectual e a 
profundidade da chamada questão universitária.  
 

 Mais tarde o sentido de universalidade passou a enfatizar o objeto dos 

campos de estudos, a ideia de conhecimento universal, abrangendo todas as áreas 

do conhecimento. Esta acepção do termo universidade predomina até a 

contemporaneidade, estendendo-se às suas diferentes atividades no âmbito do 

ensino, da pesquisa e da extensão. 

Segundo os estudos de Ullmann (2000), a Universidade de Bolonha foi 

reconhecida na Itália em 1888 como a primeira Universidade do país, cuja data de 

criação contou a partir do ano de 1088. Nesse ínterim, diversas outras universidades 

surgiram no século XII, sendo as mais notáveis: as de Paris, Oxford, Cambridge, 

Roma, Nápoles, Salamanca e Montpellier. Assim como essas, mais de 80 
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universidades foram criadas na Europa Ocidental durante a Idade Média (ARANHA, 

2001). 

No Brasil, apenas após 1920 que se intensificaram as discussões acerca da 

institucionalização da Universidade, impulsionadas por uma série de contestações 

por parte de distintos grupos e movimentos, nucleados em torno da bandeira da 

republicanização da República, que almejavam construção/reconstrução da 

nacionalidade (MENDONÇA, 2000). 

A primeira instituição reconhecida foi a Universidade do Rio de Janeiro, criada 

em 1920, pelo Governo Federal, ainda que os registros apontem que a sua criação 

estivesse autorizada desde 1915, por meio da agregação de algumas escolas 

profissionais preexistentes, a saber, a Escola Politécnica, a Escola de Medicina e a 

Faculdade de Direito (MENDONÇA, 2000). 

Nesse estudo, defende-se que os impactos da institucionalização do ensino 

superior no Brasil contribuíram para o fortalecimento do ensino da Biblioteconomia 

no início do século XX. Nesse lapso temporal de quase cem anos, inúmeras são as 

discussões sobre o papel da universidade, especialmente quando se pensa na 

formação dos profissionais para atuar na sociedade.  

Para ampliar a compreensão acerca da formação do bibliotecário, se fará uma 

incursão da trajetória histórica desses profissionais. 

3. 1 BIBLIOTECÁRIO: ASPECTOS HISTÓRICOS DA PROFISSÃO 
 

Para compreender a evolução da profissão, bem como os passos para se 

chegar à compreensão dos conceitos da competência em informação, cabe revisitar 

o histórico da Biblioteconomia, que, segundo Tozzi e Burgo (2012), teve sua origem 

nos primórdios da humanidade, onde há relatos de bibliotecas que reuniam milhares 

de tábuas de argila. Mais tarde surgem as coleções de papiros e pergaminhos. A 

história das bibliotecas segue os passos da evolução da escrita e das diversas 

formas de registros do conhecimento humano, até chegar ao advento do livro, que, 

conforme Martins (2002), extrapolou o uso restrito de poucos, para assumir sua 

finalidade social e democrática de promover o conhecimento. 

Revisitando a história do surgimento das bibliotecas, cabe mencionar a 

Biblioteca de Alexandria, no Egito, que foi a mais famosa da antiguidade, criada no 

século III A.C., chegando a reunir cerca de 700 mil volumes de manuscritos. Ela 
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compreendia dez grandes salas e ambientes separados para os consulentes. A 

biblioteca de Alexandria foi o grande marco da história das bibliotecas da 

Antiguidade, destruída por um grande incêndio provocado pelos árabes, em 646, da 

Era Cristã (MARTINS, 2002). Foi do bibliotecário Calímaco de Cirene a tarefa de 

catalogar os títulos da biblioteca de Alexandria, que a organizou basicamente por 

assuntos (teatro, oratória, poesia lírica, legislação, medicina, história, filosofia e 

miscelânea), dispôs os volumes em ordem alfabética, além de separar as obras 

longas em rolos menores, sob o formato de livros, por serem mais práticos de 

manusear. 

Na Idade Média existiam três tipos de bibliotecas: as dos mosteiros e de 

ordens religiosas diversas, as bibliotecas das universidades e as bibliotecas 

particulares, quase sempre pertencentes aos reis, nobres ou grandes senhores 

(MARTINS, 2002). Estas últimas constituem a origem das bibliotecas nacionais. 

Estas bibliotecas representavam símbolos de poder e acúmulo de conhecimento 

para os poucos que tinham o privilégio de acessá-las e consultar seus acervos. 

 Desde o surgimento das bibliotecas até o período da Renascença, os 

guardiões dos livros eram sacerdotes ou figuras das classes dominantes que não 

gozavam de um status social como bibliotecários, tal como hoje configurado. Eles 

viviam confinados em mosteiros e trabalhavam em suas bibliotecas, preocupados 

em salvaguardar o acervo e realizar a reprodução – cópia − das obras. Neste 

período, cabe ressaltar a importância da figura do chamado “copista”, que 

reproduzia as obras, dando origem ao termo cópia, hoje amplamente usado. 

Ressalte-se que o problema crítico desta atividade era que os copistas não sabiam 

ler. Houve registro de cópias em que faltava parte do conteúdo, pois eles perdiam a 

sequencia normal do texto, pelo cansaço. 

 Ao descrever sobre o bibliotecário, no seu contexto histórico, Martins (2002, 

p. 332) salienta que: 

Podemos distinguir na sua história duas grandes fases: da 
Renascença até meados do século XIX, o bibliotecário é um 
profissional contratado por instituições particulares, sem formação 
especializada, quase sempre um erudito ou um escritor a quem se 
oferecia oportunidade de realizar em paz a sua obra, livre de 
preocupações materiais; a partir dos meados do século XIX, o 
Estado reconhece o bibliotecário como representante de uma 
profissão socialmente indispensável. Nesta segunda fase, o sistema 
de confiar as grandes bibliotecas a escritores e eruditos, sem 
formação técnica ainda continua por algum tempo, logo aparecerá, 
por força da própria especialização, a necessidade de fazer do 
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bibliotecário um funcionário especificamente treinado para as suas 
funções. Na América Latina, este período é ainda mais tardio: 
apenas em 1912 é que Ezequiel A. Chávez inicia no México os 
cursos de biblioteconomia que constituem o reconhecimento 
definitivo das novas necessidades. 
 

O livro e o bibliotecário − termo ainda desconhecido à época − ganharam 

notoriedade no período da Renascença, quando o livro adquire uma função social, 

conforme assevera Martins (2002): “Sua função social e não mais meramente 

individual e privada aparece nesse instante com grande nitidez.” A partir do século 

XVII, surgem as primeiras bibliotecas públicas, logo após o advento do livro 

impresso. Até então, o acesso era restrito aos membros do clero e da nobreza. Foi a 

partir da Revolução Francesa e Industrial que o acesso à informação se popularizou. 

A partir de então, a figura do bibliotecário ganhou visibilidade, e as bibliotecas 

passaram a ser um espaço de acesso ostensivo à informação, sem restrições 

socioeconômicas.  

Segundo Fonseca (1979), o primeiro livro sobre biblioteconomia surge na 

segunda metade do século XVII, coincidindo com a transição da biblioteconomia 

empírica para sua moderna prática: 

 

O primeiro livro de biblioteconomia surge em 1627. Intitula-se Advis 
pour dresser une bibliothèque e seu autor foi Gabriel Naudè (1900-
1953). Essa obra foi traduzida para várias línguas e influenciou de 
modo considerável os intelectuais da época. Como salienta Sir Frank 
Francis, no excelente verbete que escreveu para a última edição da 
Encyclopaedia britannica, ela assinala a transição da biblioteconomia 
empírica para a moderna prática bibliotecária (FONSECA, 1979, p. 
11-12, grifos do autor). 

 

A partir do século XIX, surgia no mercado a demanda por um profissional 

qualificado para realizar as atividades técnicas no trato com os livros e demais itens 

que costumavam integrar os acervos de uma biblioteca. Hoje em dia, os acervos das 

bibliotecas modernas estão bastante diversificados, pois incluem acervos de 

multimeios, filmes, CDs, DVDs, fotografias, além dos tradicionais: periódicos, 

revistas, jornais e os livros.  

A evolução social, aliada às transformações promovidas pelas TIC, fizeram 

com que surgisse a CI, área que tem como matriz a biblioteconomia, cuja 

preocupação é tratar das questões relacionadas à informação e suas peculiaridades. 
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Nesse contexto de múltiplas possibilidades, o bibliotecário ampliou suas 

competências para adequar-se a essas mudanças. 

Cabe revisitar a acepção de bibliotecário, enquanto um cientista da 

informação, constante na Classificação Brasileira de Ocupações (BRASIL, 2005), 

onde o profissional da informação está configurado como os indivíduos que: 

[...] disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam 
unidades como bibliotecas, centros de documentação, centros de 
informação e correlatos, além de redes e sistemas de informação. 
Tratam tecnicamente e desenvolvem recursos informacionais; 
disseminam informação com o objetivo de facilitar o acesso e 
geração do conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; 
realizam difusão cultural; desenvolvem ações educativas. Podem 
prestar serviços de assessoria e consultoria.  

 

Assim, os bibliotecários podem encontrar inspiração nos estudos 

empreendidos por Ranganathan, que, preocupado com a qualidade de ensino 

oferecida aos alunos, iniciou uma campanha por melhorias na biblioteca 

da Universidade de Madras, na Índia. Mais tarde, tornou-se professor de 

Biblioteconomia, e na sua perspectiva de estudo, idealizou as cinco leis de 

Ranganathan (2009), essenciais ao processo de ensino da biblioteconomia atual, 

deixando para trás a noção de acesso restrito ao conhecimento, que vigorou da 

antiguidade até aos primórdios da Idade Média. Eis as cinco leis de Ranganathan: 

 

1) Os livros são para usar – nesta inclui a democratização da informação, pois a 

biblioteca exercerá sua função de tratar, organizar e disseminar a informação 

para os usuários. 

2) A cada leitor seu livro – a cada indivíduo o direito de acesso ao 

conhecimento. 

3) A cada livro seu leitor – apresenta o livro/documento como um veículo de 

comunicação que permite que um ou vários indivíduos apresentem 

descobertas e questionamentos acerca do que ocorre no contexto mundial. 

4) Poupe o tempo do leitor – o bibliotecário deve ser ágil para atender a 

demanda de seus usuários. Essa lei discute todo o processo de organização, 

recuperação e disponibilização da informação para os leitores. 
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5) A biblioteca é um organismo em crescimento – A biblioteca é onde se 

deposita o registro do conhecimento humano. Por isso é um organismo em 

crescimento, pois a produção do saber é um ato contínuo e dinâmico do ser 

humano. A necessidade de um profissional bibliotecário que atenda a essas 

demandas é indispensável, pois é necessário realizar um estudo do perfil do 

usuário para fazer uma seleção do material que irá compor o acervo da 

biblioteca. 

 Cabe observar que Ranganathan, ao apresentar sua compreensão do fazer 

biblioteconômico, sugere uma reflexão que preconiza a postura do profissional 

bibliotecário, estando voltada para o desenvolvimento das competências e 

habilidades, pois ainda que numa linguagem característica da época, propõe que 

todos devem ter acesso à informação. Dessa forma, é necessário que o bibliotecário 

conheça as estratégias de acesso e uso da informação para que possa satisfazer as 

necessidades informacionais dos consulentes. Nesse ponto, insere-se a formação 

do bibliotecário da era da conectividade, que precisa contemplar o uso da Internet e 

seus recursos nos serviços prestados pela biblioteca no atender as demandas do 

usuário que não tem tempo a perder. 

 

3.2 A PROFISSÃO NO BRASIL 

 

A institucionalização da biblioteconomia no Brasil remonta a vinda da Família 

Real portuguesa em 1808, trazendo, entre outras coisas, o acervo original 

pertencente à Biblioteca da Corte Portuguesa, o qual posteriormente integra-se à 

Biblioteca Nacional. A biblioteca da Corte era constituída pela Livraria Real 

(biblioteca privativa dos monarcas) e a do Infantado (biblioteca destinada os 

infantes, filhos dos soberanos portugueses). Vê-se, portanto, que no primeiro 

momento a coleção era restrita aos membros da corte portuguesa, para, em 

seguida, ser aberta ao publico em 1814. 

A instalação de biblioteca no Brasil demandou a necessidade de criação de 

um curso para capacitar os profissionais que ali iriam atuar. Assim, com um lapso 

temporal de mais de 100 anos desde a chegada da Família Real, nascia o primeiro 

curso para formação do profissional bibliotecário no país. Este foi concebido em 

1911, mas só teve início efetivamente em 1915, na Biblioteca Nacional do Rio de 
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Janeiro, funcionando até 1923, e objetivava formar profissionais com perfil de cultura 

geral − que contemplasse as diversas áreas do conhecimento, evidenciando a 

influência da cultura erudita europeia (CASTRO, 2000). 

O crescimento da Biblioteconomia ocorreu de forma gradativa e relacionado 

com o contexto educacional do país. A presença de uma bibliotecária norte-

americana para organizar o acervo e capacitar funcionários da biblioteca do Colégio 

Mackenzie foi um marco para a profissão, pois o curso elementar de Biblioteconomia 

apresentava características técnicas da profissão consideradas, até então, 

irrelevantes pelos profissionais brasileiros. 

Em 1936, surge o primeiro curso de Biblioteconomia de São Paulo. Em 1940, 

houve a expansão do ensino, e as oportunidades de ingressar na carreira 

ampliaram-se para outras regiões, como a Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, 

Campinas, em São Paulo, dentre outros. Sobre esse processo evolutivo no Brasil, 

Castro (2000) diz que foram criados quarenta e dois cursos de 1911 até os anos 40, 

nesse percurso alguns desapareceram, outros surgiram nos anos posteriores, 

abrangendo 20 Estados e o Distrito Federal. 

Esse cenário cria condições para que a classe una forças e propicie o 

surgimento de instituições voltadas à defesa dos profissionais  bibliotecários, a 

exemplo da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da 

Informação e Instituições (FEBAB), em 1959, com os seguintes objetivos: congregar 

as entidades para tornarem-se membros e instituições filiadas; coordenar e 

desenvolver atividades que promovam as bibliotecas e seus profissionais; apoiar as 

atividades de seus filiados e dos profissionais associados; atuar como centro de 

documentação, memória e informação das atividades de biblioteconomia, CI e áreas 

correlatas brasileiras; interagir com as instituições internacionais da área de 

informação; desenvolver e apoiar projetos na área, visando o aprimoramento das 

bibliotecas e dos profissionais; contribuir para a criação e desenvolvimento dos 

trabalhos das comissões e grupos de áreas especializadas de biblioteconomia e CI 

(FEBAB, 2012). 

Em seguida, uma conquista importante que vai definitivamente sedimentar a 

profissão no Brasil foi o reconhecimento legal, em 30 de junho 1962, com a 

promulgação da Lei 4.098, complementada pela Lei 9.674, de 25 de junho de 1998, 

que regulamenta o exercício da profissão. Dentre outras exigências está a do 

registro profissional no Conselho Regional de Biblioteconomia. 
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Vê-se quão enorme foram os esforços para que a Biblioteconomia, como 

profissão, fosse institucionalizada. Nesse percurso, diversos são os estudos que 

procuram aperfeiçoar essa práxis. Os bibliotecários formados no Nordeste, objeto 

desse estudo, ao responder a essa pesquisa, contribuirão para novas reflexões 

sobre o processo formativo desses profissionais, sob o viés da competência em 

informação. 
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4 FORMAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO: DESAFIOS PROFISSIONAIS NA 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 

Ao evocar as atividades inerentes ao bibliotecário ao longo dos tempos, nota-

se que seu perfil profissional esteve atrelado a sua própria formação “polarizada 

entre a erudição e a técnica” (FONSECA, 2007, p. 97), sendo o primeiro aspecto 

mais antigo e o segundo desenvolvido meio século depois, por volta de 1880, nos 

Estados Unidos.  

 Fonseca (2007), dialogando com Ortega y Gasset, menciona que o 

Bibliotecário seria o filtro entre os livros e o homem. Nessa direção, foi delineada a 

nova missão desse profissional, que encontraria na tecnologia um novo e ágil 

instrumento de trabalho. O próprio surgimento da CI traz novas perspectivas para a 

profissão, conforme acrescenta Le Coadic (1996, p. 26, grifos do autor): 

 

DE PRÁTICA de organização, a ciência da informação tornou-se, 
portanto, uma ciência social rigorosa que se apoia também em uma 
tecnologia rigorosa. Tem por estudo das propriedades gerais da 
informação (natureza, gênese, efeitos), ou seja, mais precisamente: 
[...] conceber os sistemas (as coleções compostas de objetos, as 
exposições feitas com tais objetos, bem como seu exame e 
manipulação) que permitem sua comunicação, uso e 
armazenamento.  

  

A profissão de bibliotecário acompanhou o dinamismo dos meios e formas de 

comunicação que ocorreram em meio à explosão da informação. Le Coadic (1996) 

esclarece esse pensamento ao inferir que a convergência dos objetos de estudo, 

bem como o crescimento da produção intelectual, contribuem para os elevados 

fluxos da informação, que determinam a quantidade de informação por unidade de 

tempo. Tal explosão informacional pós-revoluções, francesa e industrial, deu 

visibilidade e uma nova dimensão social a profissão de bibliotecário. O relatório da 

Special Librarians Association (SLA) apresenta as competências emergentes para 

os bibliotecários do século XXI, sugerindo o conhecimento do perfil do público 

usuário, a compreensão de suas demandas informacionais, bem como apropriar-se 

dos assuntos e temas mais pesquisados.  

O relatório diz que a relevância desse profissional decorre do “conhecimento 

profundo em recursos informacionais impressos e eletrônicos e a capacidade de 

desenvolver e administrar serviços de informação que atendam as necessidades de 

grupos de usuários.” (COMPETÊNCIAS..., 1996). Adequar-se às mudanças sociais 
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tem sido uma atitude adotada pelos bibliotecários ao longo da existência dessa 

profissão. A SLA destaca que, entre as principais transformações ocorridas nos 

últimos anos, destacam-se três: a transição do papel para a mídia eletrônica, o 

aumento da demanda por responsabilidade, e as novas formas de organização do 

trabalho. Aliados a fatores decorrentes da evolução da sociedade como a 

globalização, o uso das novas TIC, a necessidade de medir o capital intelectual e a 

produtividade dos trabalhadores, bem como a gestão do conhecimento, os quais 

impulsionam a profissão a constantes atualizações.  

 O bibliotecário está inserido nessa perspectiva de mudança e diversidade não 

somente de suporte, mas também na própria dinâmica dos centros de informação, 

cabendo-lhe desenvolver conhecimentos técnicos e administrativos para estabelecer 

diretrizes, desenvolver habilidades de liderança e obter competências para traçar 

metas, estabelecer planos e políticas institucionais no que concerne aos serviços 

biblioteconômicos, atendimento ao público e gestão da informação.  

 Na atualidade, a competência em informação requerida ao bibliotecário pode 

incluir diversas atividades: disseminação da informação, a elaboração de projetos, a 

criação de novos produtos informacionais e a adaptação dos recursos já disponíveis 

na biblioteca, incluindo o uso das redes sociais, com a finalidade de atender melhor 

as demandas informacionais dos cidadãos e ser um elemento de aproximação da 

instituição à nova geração de usuários, bem como criar um espaço para realizar o 

marketing institucional, a difusão dos acervos e eventos culturais. 

 Castells (2006), sobre esse contexto, afirma que, na era da conectividade, 

onde a nova geração passa a maior parte do seu tempo conectada às redes sociais,  

às instituições culturais, arquivos, bibliotecas, centros de documentação e museus o 

desafio de aproveitar o ciberespaço para difusão e marketing institucional, além de 

buscar uma aproximação ao público usuário, utilizando os recursos tecnológicos e a 

gratuidade da plataforma Web 2.0, Facebook, Twitter, blogs e sites.  

 Salienta-se que o uso de novas tecnologias depende de recursos materiais, 

humanos e vontade política dos gestores. É possível perceber um esforço das 

bibliotecas em manter um computador conectado a rede mundial Internet. A tarefa 

social de alfabetização digital está associada e depende diretamente da 

competência em informação dos bibliotecários, um fato que pode ser percebido na 

dificuldade dos profissionais mais antigos, frente às novas gerações, onde o uso do 

computador e da Internet é algo corriqueiro. 
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O bibliotecário tem à sua frente um campo de constante autoaprendizado a 

ser explorado especialmente no que tange a otimização dos recursos da web, em 

conexão com os serviços que uma biblioteca oferece. Ao efetivar essa missão, o 

profissional tende a aprimorar-se também, conforme salienta os estudos de Freire 

(1980), ao ressaltar que “educar é conscientizar” na perspectiva da pedagogia 

progressista do aprender aprendendo, enquanto transmite informação que se 

transforma em conhecimento. 

O processo educativo é um contínuo no espaço social. Nesse sentido, 

Brandão (1985, p.7) diz que:  

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 
escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços 
da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender 
ensinar, para saber, para fazer, para ser ou conviver, todos os dias 
misturamos a vida com a educação. 

 

Infere-se que há a necessidade de desenvolver uma conscientização social e 

profissional, no qual o bibliotecário, agente e mediador da informação, seja um ator 

social que colabora conscientemente no processo de formação da competência em 

informação e aprendizado dos usuários no que tange ao saber buscar, acessar, 

avaliar pertinência e usar a informação exitosamente. Nesse sentido, Freire (1980, p. 

25) oferece uma contribuição acerca da dinâmica da conscientização: 

 

Ao ouvir pela primeira vez a palavra conscientização, percebi 
imediatamente a profundidade de seu significado, porque 
estou absolutamente convencido de que a educação como 
prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma 
aproximação crítica da realidade [...]. Ao nível espontâneo, o 
homem ao aproximar-se da realidade faz simplesmente a 
experiência da realidade na qual está e procura. Esta tomada 
de consciência não é ainda a conscientização, porque esta 
consiste no desenvolvimento crítico da tomada de 
consciência.  

 

Essa prática pode oportunizar a pedagogia do aprender a aprender, juntos, 

pela via da intercomunicação pessoa a pessoa – interagindo com os usuários − 

frente à nova realidade da conectividade, propiciados pelas TIC (e-mails, resposta 

aos comentários postados nas redes sociais e blogs).  
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Assim, ao buscar informar e conscientizar os usuários da acessibilidade dos 

recursos informacionais disponíveis na Internet, o bibliotecário não só colabora na 

aprendizagem do público, mas também no seu autoaprendizado e aperfeiçoamento 

da competência em informação. 

 

4.1 O BIBLIOTECÁRIO EM FACE DAS COMPETENCIAS EM INFORMACAO: 

ASPECTOS EDUCACIONAIS 
 

Para o profissional mediador e socializador da informação, notadamente o 

bibliotecário, vislumbra-se a necessidade de desenvolver a competência desejável 

para trabalhar a informação com o objetivo de atender as demandas informacionais 

dos cidadãos, nos diferentes âmbitos: político, econômico, educacional, social, 

cultural, tecnológico, assim como no recreativo. 

No processo da formação em nível de graduação, é mister um olhar sobre os 

conceitos relativos à competência em informação e sua incidência no fazer 

profissional – apropriação, mediação da informação e socialização do conhecimento 

– e da necessidade de constante aprimoramento. A inserção desse conceito no 

desenvolvimento de pesquisas biblioteconômicas resultará em um estímulo à 

compreensão de habilidades tais como: criticar, investigar, atuar proativamente na 

avaliação, planejamento e aplicação de recursos e produtos de informação.  

Num olhar transdisciplinar sobre a formação do bibliotecário para atuar no 

contexto da conectividade, é essencial a inserção de componentes curriculares que 

comportem conteúdos que vislumbrem o desenvolvimento de competências, 

habilidades e atitudes essenciais ao desenvolvimento das atividades a ele inerentes. 

Ressalta-se que a atual grade curricular de conteúdos, predominantemente técnicos, 

já não mais atendem aos anseios da práxis biblioteconômica. Neste ponto, Miranda 

(2004, p.118) ressalta que a competência em informação: 

 

[...] mobilizada em situações de trabalho pode ser vista como um dos 
requisitos do perfil profissional necessário para trabalhar com a 
informação, não importando o tipo de profissional ou de atividade [...] 
seria desejável que as competências informacionais fizessem parte 
do rol de competências dos mais variados profissionais, atividades e 
organizações. 
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A preparação para o exercício profissional futuro demanda a adoção de 

requisitos  

Ainda sob a ótica transdisciplinar, quanto à competência em informação 

compreendida como um requisito profissional, considera-se o entendimento para 

contemplá-la como um recurso informacional imprescindível, no qual as 

necessidades informacionais podem ser mapeadas, definindo-se um universo 

informacional e agregando conhecimentos, habilidades e atitudes em relação a sua 

prática profissional e no atender ao público usuário. 

Nesse sentido, no campo específico da habilidade informacional, um dos 

elementos da tríade conceitual definido no ideograma da competência em 

informação – conhecimento, habilidade e atitude − é possível perceber o valor e 

representatividade das visitas guiadas em unidades informacionais, seja uma 

biblioteca, uma central de documentação, um arquivo ou um museu. Assim sendo, 

nas visitas guiadas, um momento de interação e aprendizado, no qual os alunos de 

graduação têm oportunidade de observar, criticamente, as habilidades 

informacionais exigidas por cada ambiente de trabalho. Outrossim, pode-se observar 

o universo informacional ali estabelecido, o público de usuário, como a informação é 

buscada, como ela é fornecida, como se dá o acesso, como estão sendo usados os 

recursos das novas tecnologias e como se processa a informação, para que ela 

chegue até o usuário. Ou seja, realizar estas observações durante as visitas, 

objetivando desenvolver sua habilidade crítica, pois “é pensando criticamente a 

prática de hoje ou ontem que se pode melhorar a próxima prática.” (FREIRE, 2005, 

p. 39). 

No que tange a atitude profissional, será que os alunos da graduação em 

biblioteconomia podem contemplar criticamente, pelo recurso da visita guiada, como 

os usuários e pesquisadores são estimulados a aprender a ser autônomos na busca 

e uso da informação no oceano informacional? Como, por exemplo, acessando 

repositórios informacionais, conhecendo bases de dados disponíveis de produção 

científica e outras unidades informacionais que ofereçam acervos online de livros, 

fotografias e documentos históricos, como a biblioteca do Arquivo Nacional. Pode-se 

observar, também, se há alguma estratégia na equipe de atendimento ao público, no 

colaborar nessa preparação do público usuário, para desenvolver essa autonomia, 

e, se existe uma política institucional que reconheça e estimule a competência em 
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informação como estratégia no trabalho de atendimento às demandas 

informacionais dos cidadãos. 

O último elemento da tríade do ideograma da competência em informação a 

ser aqui realçado é o conhecimento e a habilidade de mobilização para levá-los à 

aplicação no dia a dia. Esse conhecimento transcende ao saber fazer, as técnicas e 

métodos, que os bibliotecários dominam, haja vista expressar-se na competência de 

mobilizar na aplicação dos recursos, conhecimentos e habilidades em situações 

específicas do atendimento ao público usuário,  como corroborado por  Oderich e 

Lopes (2001, p. 120). 

 

A competência não se reduz ao saber, nem tão pouco ao saber 
fazer, mas sim a capacidade de mobilizar e aplicar esses 
conhecimentos e capacidades, numa condição particular, aonde se 
colocam recursos e restrições próprias a situações especificas [...] a 
competência, portanto, não se coloca no âmbito dos recursos, tais 
como: conhecimentos e habilidades, mas na mobilização desses 
recursos e, portanto, não pode ser separada da condição da 
aplicação.  

 

Cabe mencionar o desafio da constante atualização do profissional 

bibliotecário, para atender as demandas do mercado de trabalho, conforme elenca 

Batista (2004), dentre outros: interação no processo de apreensão de novas 

tecnologias que venham a surgir, em qualquer área do conhecimento, buscar a 

competência dentro e fora da instituição em que trabalha, livrar-se do preconceito 

diante do novo, atuar como incentivador no ambiente de trabalho da participação de 

todos, oportunizando com essa atitude mudanças no processo de trabalho 

institucional, autoaprendizagem e aperfeiçoamento de suas competências. 

Usando o recurso da competência em informação, no que se refere à atitude 

profissional, o bibliotecário precisa estar apto a buscar, usar, avaliar e selecionar 

uma informação em diferentes fontes, plataformas até e recursos tecnológicos 

disponíveis, bem como desenvolver a habilidade de interpretar, sintetizar, resumir, 

construir novos conhecimento, e compartilha-los. Dessa forma, ele estará 

colaborando para mudar o contexto em que os usuários vivem, cooperando para 

viabilizar a evolução social dos cidadãos naquilo que eles desejam progredir nas 

suas vidas, nos seus estudos, trabalho, inseridos nos contexto de seu bairro, cidade 

e país. 

http://www.seer.ufrgs.br/EmQuestao/article/view/5043/4875#oderich2001
http://www.seer.ufrgs.br/EmQuestao/article/view/5043/4875#oderich2001
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4.2 A FORMAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO E A COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 

 

 A formação do profissional bibliotecário, diante do panorama da sociedade da 

informação, exige de sua parte uma constante atualização de seus conhecimentos. 

A busca por competência em informação passa a ser uma meta contínua a ser 

perseguida durante sua carreira. A temática em questão é seguidamente abordada 

por organismos internacionais, a exemplo National Forum on Information Literacy 

(NFIL), Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), International Federation of Library Associations  (IFLA) que promoveram 

um evento sediado na Biblioteca de Alexandria, no Egito, em 2005, sobre 

competência em informação, onde foi declarado que esta é o cerne da 

aprendizagem ao longo da vida, comparando-a com um direito humano. Assim, a 

competência em informação: 

 

[...] é o centro do aprendizado ao longo da vida. Ela habilita as pessoas em 
todos os caminhos da vida, para buscar, avaliar, usar e criar a informação 
de forma efetiva para atingir suas metas pessoais, sociais, ocupacionais e 
educacionais. É um direito humano básico em um mundo digital e promove 
a inclusão de todas as nações. (INTERNATIONAL FEDERATION OF 
LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, 2005, p. 3) 

 

 
Sobre a relação entre a formação do Bibliotecário e o desenvolvimento das 

competências e habilidades do Bibliotecário, Valentim (2000, p. 22) acrescenta que: 

 

A formação do bibliotecário supõe o desenvolvimento de determinadas 
competências e habilidades e o domínio dos conteúdos da Biblioteconomia. 
Além de preparados para enfrentar com proficiência e criatividade os 
problemas de sua prática profissional, produzir conhecimentos, refletir 
criticamente sobre a realidade que os envolve, buscar aprimoramento 
contínuo e observar padrões éticos de conduta, os egressos dos referidos 
cursos deverão ser capazes de atuar junto a instituições e serviços que 
demandam intervenções de natureza e alcance variados: bibliotecas, 
centros de documentação ou informação, centros culturais, serviços ou 
redes de informação, órgãos do patrimônio cultural etc. 

 
 

Constata-se que a formação do bibliotecário, além da grade curricular formal, 

é aprimorada pelas atividades extracurriculares, como participação em seminários e 

congressos, cursos e programa de extensão, dentre eles participação em cursos de 
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pós-graduação, de mestrado e doutorado, seja como aluno regular, seja com aluno 

especial.   

Ao explorar o conceito de competência em informação junto aos cursos de 

Biblioteconomia, o estudo buscou analisá-lo a partir dos bibliotecários egressos das 

universidades da Região Nordeste do Brasil, usando, para tanto, os instrumentos 

padronizados de avaliação da competência em informação da ACRL. Olinto e 

Hatschbach (2008) salientam que o uso desses instrumentos vem crescendo no 

cenário nacional, o que revela a preocupação no que se refere à capacidade de 

tomada de decisão do profissional em relação ao uso da informação. 

Estudos elaborados por um grupo de bibliotecários e educadores apresentam 

o seguinte enfoque da competência individual diante dos processos informacionais: 

Para ser competente em informação, uma pessoa deve reconhecer quando 
uma informação é necessária, e deve ter a habilidade de localizar, avaliar e 
utilizar efetivamente a informação. Isto é, as pessoas competentes em 
informação são aqueles que aprendem a aprender. Elas sabem como o 
conhecimento é organizado, como encontrar a informação e como usá-la de 
forma que outras pessoas aprendam a partir dela (ALA, 1989, apud MATA, 
2009, p. 32). 

 

Aprimorar a formação do bibliotecário parece ser uma preocupação reiterada 

nos Departamentos de Graduação, haja vista as constantes mudanças nas grades 

curriculares, necessárias no processo de formação acadêmica. Ressalta-se, desse 

modo, que a inserção de novos conteúdos curriculares, a exemplo daqueles 

relacionados à competência em informação, reflete o cuidado com o processo de 

formação profissional no sentido de adequar-se às exigências do terceiro milênio, 

impulsionadas pelo desenvolvimento das TIC inerentes à sociedade da informação 

(LE COADIC, 2004). 

Sobre esse processo de mudança curricular, Valentim (2000, p. 7-8) salienta 

que: 

Os cursos formadores distribuídos pelo Brasil, conscientes das mudanças e 
novas exigências sociais, estão modificando seus currículos, preocupados 
com uma formação mais eficaz e, também, que possibilite ao profissional da 
informação uma inserção no mercado do trabalho mais adequado a suas 
reais e competências na atualidade. 
 
 

As novas demandas informacionais dos usuários e o modo como eles buscam 

e acessam a informação pelo amplo uso da Internet demandam um profissional que 

os auxiliem a distinguir no variado leque informacional dos buscadores, por exemplo, 
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aquilo que seja informação que gera conhecimento, e o que seja lixo informacional. 

Esse exemplo revela que atitudes assertivas e proativas dos bibliotecários, diante 

dos processos informacionais na construção do conhecimento, podem resultar em 

um serviço que evidenciará sua competência em informação para atender as novas 

demandas de informação e pesquisa dos cidadãos da era da informação. 
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

O ato de pesquisar demanda do pesquisador múltiplos olhares sobre o objeto 

investigado. Assim, a presente seção apresenta o caminho trilhado para realizar o 

estudo, descrevendo os procedimentos adotados com vistas a obtenção dos dados 

que responderia a questão que norteou a investigação. Nesse segmento, Minayo 

(1994) corrobora com a assertiva e assevera que o processo investigativo é uma 

atividade inacabada que continuamente é permeada pela teoria e pela prática, numa 

constante aproximação com o contexto no qual o objeto está inserido.  

 

5.1 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo de uma investigação, segundo Babbie (1999), é a agregação 

teórica e hipotética dos elementos definidos em um levantamento (survey), não 

especificado o tempo e o lugar. Portanto, o universo desta pesquisa constitui-se dos 

egressos do curso de Biblioteconomia da Região Nordeste do Brasil. Incialmente 

identificou-se os cursos de Biblioteconomia através do portal do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) a fim de quantificá-los para compreender o universo a 

ser estudado. Deste levantamento foram identificadas 10 (dez) instituições públicas 

que abrigam os referidos cursos, entretanto, excluiu-se uma, por se tratar de uma 

instituição estadual, uma vez que a opção foi pelas instituições de ensino do âmbito 

federal.   

Em seus estudos, Babbie (1999) reforça que a população consiste na 

agregação teoricamente especificada de elementos do mencionado survey, 

constituindo assim um recorte do universo, no tempo e no espaço. Desse modo, a 

população objeto desse estudo são os bibliotecários formados em IES federal do 

Nordeste brasileiro.  

Assim sendo, a amostra, intencionalmente definida, foi constituída pelos 

egressos de Biblioteconomia da Região Nordeste do Brasil de 2004 a 2014, período 
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marcado por mudanças nas matrizes curriculares dos cursos, conforme informações 

constantes nos sítios das Instituições de Ensino Superior (IES), elencadas a seguir9:  

  

1) Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

2) Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

3) Universidade Federal do Cariri (UFCA) 

4) Universidade Federal do Ceará (UFC) 

5) Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 

6) Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

7) Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

8) Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

9) Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

 

Sobre esse ponto, Marconi e Lakatos (2009) explicam que delimitar uma 

pesquisa é estabelecer limites para a investigação. A limitação da pesquisa 

relaciona-se com o aspecto, à extensão e a uma série de outros fatores.  Então, 

além de especificar a delimitação da pesquisa, é preciso saber se a abrangência do 

estudo recai sobre todo o universo ou apenas sobre uma amostra.  

 Na presente investigação, o universo considerado foi de 382 egressos, cuja 

amostra foi constituída por 237 respondentes, formados nas IES federais, cujo 

critério de inclusão recaiu sobre o quantitativo que respondeu o questionário na 

íntegra.  

 

5.2 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

Para atender as formalidades exigidas pela ciência, a presente investigação 

foi enquadrada como descritiva, pois, segundo Gil (2008), descreve características 

de uma população especifica, no caso, os egressos dos cursos de Biblioteconomia 

do Nordeste, no que tange às competências informacionais. Triviños, (1987) ratifica 

também que a pesquisa descritiva investiga o maior número possível de informações 

                                                           
9
 Nesse estudo optou-se por usar a terminologia Biblioteconomia, mesmo que nos estados da Bahia e Sergipe, 

o curso esteja cadastrado no MEC como Biblioteconomia e Documentação. 
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relativas ao que pretende compreender. Ante essa concepção, essa investigação 

procura evidenciar elementos que favoreçam uma maior compreensão da 

competência em informação dos egressos de biblioteconomia do Nordeste brasileiro.  

Ainda nessa perspectiva, Barros; Souza (1986) e Bervian; Cervo (1983) são 

unânimes em afirmar que a pesquisa descritiva é aquela em que o pesquisador 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem 

manipulá-los, isto é, o pesquisador procura descobrir com que frequência um 

fenômeno ocorre, sua natureza, características, causas, relações e conexões com 

outros fenômenos. Além disso, em razão da natureza dos dados, esta investigação 

se caracteriza como quantitativa e qualitativa. De acordo com Goode e Ratt (1968) 

apud Oliveira (1997, p. 116), “[...] o que é medido continua a ser uma qualidade”, o 

que significa dizer que embora exista a tendência de mensuração dos dados, não se 

exclui a possibilidade de tratá-los qualitativamente. Valentim (2005) afirma ainda que 

ambas devem ser complementares e não excludentes. Vale dizer que a combinação 

de técnicas enriquece e amplia a compreensão do fenômeno estudado. 

Sobre a escolha da metodologia mais adequada na Ciência da Informação, 

Mueller (2007, p. 9) diz: 

 

[...] não há, na Ciência da Informação, métodos preferenciais ou 
abordagens teóricas exclusivas, possibilitando ao pesquisador ampla 
escolha de métodos e estratégias, talvez refletindo e reforçando a sua 
condição de disciplina em constante expansão, sem limites definidos.  

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que se trata de uma pesquisa descritiva em 

forma de levantamento ou survey, cujo objetivo é conhecer o comportamento de um 

determinado grupo de indivíduos. O instrumento de coleta de dados foi o 

questionário, com características survey (Apêndice A), por possibilitar maior 

abrangência em número de participantes. Conforme ratifica Radcliff e colaboradores 

(2007), esse instrumento produz resultados representativos da população que está 

sendo pesquisada, além da familiaridade que os sujeitos possuem com este tipo de 

instrumento.  

As questões que compuseram o instrumento de coleta de dados foram 

elaboradas acordo com os padrões da ACRL (2000) e com a literatura que versou 

sobre a temática, procurando, sobretudo, responder aos objetivos da investigação. 
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Estas foram distribuídas no intuito de estabelecer, a priori, categorias pré-

determinadas, a fim de facilitar a apresentação e análise dos dados: 

 Perfil dos participantes (questões de 1 a 6); 

 Necessidades e identificação das fontes de informação (questões de 7 a 10); 

 Estratégias e seleção de recursos (questões de 11 a 14); 

 Avaliação da informação (questões de 15 a 17); 

 Aspectos legais no uso da informação (questões 18 a 20). 

 

Ressalta-se que foi utilizada a escala Likert, pois esta permite a ordenação de 

indivíduos através da favorabilidade de sua atitude em relação a determinado objeto, 

fenômeno ou ação (KIDDER, 1987). De acordo com Gonçalves (2008), a escala 

Likert é usada para capturar a importância relativa de cada uma das afirmações 

presentes nas questões.  

 

5.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  
 

A incursão em campo é o momento  em que o pesquisador põe em prática os 

procedimentos que possibilitarão a aquisição dos dados que responderão aos 

objetivos propostos (SANTOS, 2007). Nesse estudo, realizou-se um pré-teste, por 

meio do questionário na versão eletrônica (SurveyMonkey) junto aos bibliotecários 

que não participaram da amostra, durante o mês de junho de 2015, a fim de 

averiguar a compreensão dos egressos sobre as questões arroladas, e se 

necessário realizar adequações pertinentes. Em seguida, identificou-se, nos sites 

dos cursos de Biblioteconomia das IES federais, os contatos dos coordenadores dos 

mencionados cursos (e-mail e telefone). Concomitantemente se fez consulta aos 

sites dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia com o propósito de obter 

informações sobre os egressos registrados nos respectivos conselhos: 

 

 CRB 3 − Ceará (Fortaleza e Cariri), Piauí;  

 CRB 4 − Pernambuco e Alagoas;  

 CRB 5 – Bahia e Sergipe;  

 CRB 15 – Paraíba e Rio Grande do Norte;  

 CRB 13 – Maranhão 
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Para tanto, foi enviado e-mails aos CRBs (Apêndice B) e aos coordenadores 

dos cursos de Biblioteconomia (Apêndice C), explicitando a pesquisa, e solicitando a 

colaboração no sentido de intermediar o contato com os egressos. Esse e-mail foi 

replicado por três semanas consecutivas no mês de julho de 2015. Salienta-se que 

os movimentos grevistas dos técnicos-administrativos e docentes da IES 

possivelmente tenham influenciado negativamente. Após essas tentativas, obteve-se 

respostas apenas dos egressos provenientes do Ceará. Face a esse insucesso, foi 

realizado contatos telefônicos para os demais conselhos, solicitando o envio do 

questionário através da “mala direta” para os bibliotecários. Essa ação também não 

logrou o êxito esperado. Concomitante a essa ação, utilizou-se o Facebook para 

contactar os egressos. Postou-se o link do questionário nos grupos e páginas que 

correspondiam às respectivas instituições e ou classe profissional (Apêndice D). 

Outrossim, usou-se o chat − conversadores online e grupos de discussão para 

compartilhar o questionário a ser respondido. 

Buscou-se, por meio dos Conselhos, obter dados referentes ao quantitativo 

de bibliotecários registrados nessas instituições, a fim de mensurar o número de 

sujeitos que compunha o universo total da pesquisa. Entretanto, somente um CRB 

respondeu à solicitação. Ante a realidade posta, disponibilizou-se o questionário nas 

redes sociais, com a pretensão de que chegasse ao maior número de egressos 

possível. Em um período correspondente a dois meses obteve-se 382 respostas 

(tabela 1), no entanto, excluiu-se 145 delas, em razão da incompletude das 

respostas. 
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Tabela 1 – Total das respostas obtidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 

Portanto, a amostra da pesquisa constituiu-se de 237 egressos (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Total das respostas completas obtidas, com aceitação dos participantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 

 

De posse dos dados, inúmeras leituras foram realizadas com a finalidade de 

sistematizar as informações. Assim, os dados foram organizados em tabelas e 

gráficos com representação numérica, pois, conforme Bardin (2011, p. 131), essas 

“operações estatísticas simples (percentagens) [...]” permitem estabelecer [...] 

resultados” que facilitam a análise. Para facilitar a análise e posterior interpretação, 

optou-se pela análise de conteúdo, por considerar que essa técnica é a que melhor 

representa a natureza do objeto estudado, em razão da possibilidade de organizar 

as informações por temas. 

Bardin (2011, p. 149), ao referir a Análise de Conteúdo, diz que esta: 
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[...] assenta implicitamente na crença de que a categorização 
(passam de dados brutos a dados organizados) não introduz desvios 
(por excesso ou por recusa) no material, mas que  dá a conhecer 
índices invisíveis, ao nível dos dados brutos (BARDIN, 2011, p.149). 

 

  Em virtude dessa característica é que os dados foram agrupados em 

categorias temáticas. Estas, segundo Bardin (2011, p. 147), “[...] são rubricas ou 

classes, as quais reúnem um grupo de elemento [...] sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão das características comuns desses 

elementos”. As categorias delineadas respondem aos objetivos propostos e foram 

dispostas da seguinte forma: C1 − perfil dos participantes; C2 − necessidades e 

identificação da informação; C3 – estratégias e seleção de recursos, C4 – avaliação 

da informação; e C5 – aspectos legais no uso da informação. Ressalta-se que estas 

foram elaboradas de acordo com os padrões da ACRL, entretanto, excluiu-se o 

padrão 4. 
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 6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Para responder aos objetivos pretendidos por esta investigação e 

proporcionar organização e clareza quanto aos dados oriundos da pesquisa de 

campo, foram delineadas cinco categorias de análise, identificadas como C1 a C5: 

perfil dos participantes, necessidades e identificação da informação, estratégias e 

seleção de recursos, avaliação da informação e aspectos legais no uso da 

informação, respectivamente. 

 

6.1 CATEGORIA 1: PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

 A C1 apresenta a caracterização do perfil dos participantes da pesquisa, 

com a finalidade de atender ao primeiro objetivo. Nessa etapa explicitou-se qual a 

instituição e o período que esses bibliotecários se formaram, se mantinham o hábito 

de frequentar o espaço da biblioteca antes de ingressar no curso, em qual tipo de 

escola cursou o ensino básico e sua preocupação com a educação continuada. 

Sobre esse tipo de categoria, Fine e colaboradores (2007) ratificam a importância de 

se compreender o contexto e as características dos sujeitos estudados, a fim de 

oportunizar uma análise mais coerente dos dados.  

 Os resultados (tabela 3) demonstram que 38% dos participantes da pesquisa 

cursaram Biblioteconomia na UFBA, seguido da UFC-Fortaleza, que totalizou 12% 

da amostra, e UFPB, UFRN e UFPE (11%). Infere-se que o significativo percentual 

de respostas advindas dos bibliotecários da Bahia justifica-se pelo fato de que estes 

são egressos da UFBA e, portanto, com maior acessibilidade e contato com a 

pesquisadora, especialmente através das redes sociais. Por outro lado, salienta-se 

que o instrumento de coleta de dados foi enviado por meio dos mesmos 

mecanismos e em igual intensidade para a população investigada (replicado a cada 

dez dias), com o intuito de obter o maior número de respostas possível.  
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Tabela 3 – Instituição formadora dos participantes 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 

Ao analisar a formação dos participantes, constatou-se que os egressos do 

curso no período correspondente a 2004-2010 (Gráfico 1) totalizaram mais da 

metade dos participantes (81%), o que oportuniza compreender que estes 

bibliotecários provavelmente já atuam no mercado de trabalho há pelo menos cinco 

anos. Pesquisas realizadas por Santos e Barreira (2014), com os profissionais 

formados na Bahia, ratificam esse tempo considerável de atuação do bibliotecário no 

mercado de trabalho, tratando-se, portanto, de um campo de trabalho promissor. 

A pesquisa abrange egressos dos últimos quatorze anos, o que leva a crer 

que possuam familiaridade com o uso dos recursos oriundos dos avanços das TIC, 

uma vez que conteúdos que abordam esses conhecimentos estão inseridos no 

campo de estudo da Biblioteconomia e da CI, e, portanto, fizeram parte do processo 

formativo desses profissionais. Nesse ponto, Le Boterf (2003, p. 13) diz que “o saber 

combinatório está no centro de todas as competências”, isto é, quanto mais o 

bibliotecário combina saberes, maior será a sua competência. Essa combinação no 

contexto da sociedade da informação certamente inclui o uso de recursos 

tecnológicos.  
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Gráfico 1 – Ano de egresso no curso de Biblioteconomia 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

  
   
  A frequência dos participantes em bibliotecas antes de ingressar no curso de 

Biblioteconomia foi uma das curiosidades desse estudo, a fim de verificar uma 

possível familiaridade dos participantes com o ambiente, antes mesmo de tornar-se 

um profissional. Os resultados mostraram que a maioria dos bibliotecários formados 

em IES Federais no Nordeste brasileiro costumava frequentar bibliotecas (73%). 

Assim sendo, depreende-se que esses profissionais, mesmo que implicitamente, 

compreendiam que “para ser competente em todas as atividades da vida é 

necessário dispor de conhecimentos” (ZABALA; ARNAU, 2010, p. 49), e isso inclui 

as situações que demandam dos sujeitos procurar, acessar e usar a informação 

eficientemente e agregando para si conhecimento. Sobre esse processo, Varela, 

(2006, p.16) compreende que há uma: 

 

[...] busca constante por novos conhecimentos que demandam 
interpretar e compreender o mundo: mentes que se antecipam, 
pessoas autônomas no pensar, sentir e fazer, com a capacidade de 
julgar situações, baseando-se em ideias e em fatos. 

  

A atitude dos egressos evidenciada no estudo leva a reflexão de que ao 

visitar esses espaços culturais, talvez esses profissionais envolviam-se na 

perspectiva de ver-se at quod location, contribuindo de forma significativa para 
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melhoria e reconhecimento da práxis biblioteconômica, por meio do aprendizado ao 

longo da vida. 

  
 

Gráfico 2 – Frequência em Bibliotecas, antes do ingresso no curso 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 
 Inquiriu-se aos profissionais investigados qual a instituição de ensino que 

cursaram o ensino básico. Os resultados revelaram que 67% dos respondentes 

cursaram ensino básico em instituições públicas, enquanto que os demais (33%) são 

provenientes da escola particular. Nessa direção, os estudos de Mata (2009), 

realizados no Sudeste com estudantes de Biblioteconomia, demonstraram que 73% 

dos respondentes foram oriundos de escolas públicas, retratando que, de uma forma 

geral, e respeitando as particularidades das regiões e o lapso temporal que separam 

as pesquisas, confirma a prevalência dos alunos oriundos do ensino público para 

cursar Biblioteconomia. 
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Gráfico 3 – Instituição que cursou o ensino básico 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 Para finalizar a categoria que buscou caracterizar os participantes da 

pesquisa, buscou-se, porquanto, compreender a realidade dos participantes em 

relação à sua preocupação com a educação continuada (especialização, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado). Os dados revelaram (Gráfico 4) que os profissionais 

investigados preocupam-se com a capacitação profissional, uma vez que mais da 

metade (128) cursaram ou cursam um tipo de pós-graduação (especialização).  

Assim sendo, o bibliotecário está considerando a educação continuada como 

uma meta permanente, pois, desta forma, terá maiores oportunidades no mercado 

de trabalho, especialmente quando estimula o desenvolvimento de suas 

competências e habilidades (SANTOS, 2000). 

Gráfico 4 – Educação Continuada 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 
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Prosdócimo e Ohira (2000) ressaltam que “a Educação continuada prepara o 

indivíduo para executar melhor aquilo que já realiza, focalizar o como fazer, 

capacitando-o para atuar na realidade atual, como também para o futuro.” Por outro 

lado, Valentim (2002) enfatiza que a responsabilidade de capacitar após sua saída 

da escola é papel do próprio profissional. Há de se ressaltar que desse total existe 

ainda aqueles que cursaram ou cursam mestrado e doutorado (54, 9) 

respectivamente, o que reforça a percepção de que os egressos do curso de 

Biblioteconomia no período analisado procuram efetivamente qualificar-se para 

atender as exigências do mercado de trabalho. 

Salienta-se que, neste processo, é relevante que os cursos de 

Biblioteconomia ofereçam extensão universitária, bem como cursos de pós-

graduação lato sensu (especialização) e stricto sensu − mestrado e doutorado, a fim 

de oportunizar aos egressos a participação na educação continuada (CUNHA, 

1984).  

Infere-se que esse processo de educação continuada irá favorecer a 

aquisição de competências para que os profissionais possam identificar as 

necessidades informacionais de seus usuários com êxito e viabilize a satisfação da 

mencionada necessidade. 

6.2 CATEGORIA 2: NECESSIDADES E IDENTIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
 

  

Nessa categoria, buscou-se perceber as atitudes dos sujeitos investigados 

mediante uma necessidade informacional, que inclui a identificação das fontes de 

informação, que visam contemplar prontamente a necessidade do consulente e/ou 

sua própria demanda, quando se trata de uma pesquisa para desenvolvimento de 

sua atividade laboral. Os resultados esperados com esta categoria de análise estão 

em consonância com o padrão 1 da ACRL (2000) e procuram responder ao segundo 

objetivo deste estudo, qual seja, analisar a capacidade dos egressos para definir as 

necessidades informacionais 

 Os dados evidenciados (Tabela 4) denotam que mais da metade dos 

participantes sempre dialogam com seu usuário, procurando determinar a sua real 

necessidade de informação (66,7%); selecionam as fontes possíveis de atender a 

necessidade informacional do consulente (60,2%); identificam termos que possam 

descrever a informação necessitada (57,4%); e localizam fontes solicitadas e outras 
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que contemplem a informação desejada (56,5%). Assim sendo, os resultados dessa 

investigação ratificam as competências expressas nos indicadores de desempenho 

estabelecidos pela ACRL (2000), denotando que os egressos do curso de 

Biblioteconomia do Nordeste do Brasil atendem as expectativas reiteradas pelo 

referido padrão de avaliação de competências.  

 Percebe-se, por outro lado, que as atitudes inerentes à exploração de 

diferentes fontes de informação, sejam elas em suporte tradicional e digital, 

correspondeu a um percentual inferior em relação às demais atitudes elencadas 

(45%), o que leva a crer que, mesmo se tratando de egressos, em sua maioria, da 

primeira década dos anos 2000, período em que já se observava o uso constante 

das TIC, os profissionais estudados retratam certa timidez no trato com as 

mencionadas tecnologias. Diante desse contexto, compreende-se que esses 

profissionais talvez não tenham efetivamente se apropriado das possiblidades que 

as tecnologias suscitam à sua práxis. Nesse ponto, Borges (2013) diz que, se o 

indivíduo não souber aplicar competências operacionais, que inclui operar 

computadores, navegadores, mecanismos de comunicação interligados, terá 

dificuldades em acessar a informação desejada. 
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Tabela 4 – Necessidade informacional 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 

 Para sanar as necessidades informacionais, usam-se diferentes estratégias 

para alcançar o fim pretendido. Desse modo, é salutar que o profissional possua 

uma atitude que viabilize a adoção de mecanismos que propiciem o refinamento das 

questões levantadas pelo consulente. 

 Nessa perspectiva, percebeu-se que parte significativa dos bibliotecários 

estudados, conforme tabela 5, procuram agregar novas informações, a fim de 

responder o mais exato possível às inquietações dos usuários e/ou sua própria 

demanda, haja vista o expressivo percentual evidenciado nos dados. Percebe-se, 



 
 
 

81 

ainda, a preocupação desses profissionais em adotar ações que visem interpretar as 

reais necessidades informacionais. 

 Assim sendo, infere-se que os bibliotecários egressos das IES federais do 

Nordeste brasileiro usam um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes 

necessárias para executar as diversas tarefas oriundas do cotidiano profissional. 

Uribe (2015) complementa que a competência exige uma combinação de saber, 

saber fazer, saber ser − informações, habilidades e atitudes técnico, metodológico, 

social e participativo. Sobre esse aspecto, Le Boterf (2003) e Uribe (2015) tem a 

mesma compreensão sobre o significado do termo competência, isto é, o uso de 

saberes combinados e integrados na prática profissional. 

   

Tabela 5 – Atitude frente a uma demanda informacional 

 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora, dados da pesquisa. 

 

 Essa investigação buscou averiguar a capacidade dos bibliotecários de 

identificar os tipos de fontes de informação. Aqui inclui o conjunto de atitudes 

interligadas com os conhecimentos adquiridos ao longo da sua vida/formação, a fim 

de que possam, prontamente, identificar a categoria informacional a ser acessada 

para sanar uma necessidade de informação. 
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 Os dados revelaram que um quantitativo significativo (67%) dos partícipes 

(gráfico 5) não conseguiram, por meio de uma situação profissional corriqueira, 

identificar corretamente a fonte secundária, o que demonstra uma possível lacuna 

na aprendizagem durante o processo de sua formação acadêmica. Esse percentual 

vai de encontro aos resultados esperados pelos indicadores de desempenho do 

padrão I de avaliação da competência em informação da ACRL (2000), qual seja, a 

identificação e a diferenciação da variedade dos tipos de fontes de informação 

existentes. 

  

Gráfico 5 – Identificação das Fontes de Informação Secundária 

 
 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 
 Ainda nesse contexto, apresentou-se exemplos dos tipos de fontes de 

informação para que os sujeitos investigados pudessem atribuir à denominação 

correta: fontes primárias, secundárias e terciárias (Gráfico 6). Segundo Mueller 

(2007), as fontes primárias são aquelas resultantes da interferência direta do autor. 

Ao identificar tais fontes, os egressos (67%) afirmaram que livros, dissertações e 

teses constituem-se fontes primárias, entretanto o quantitativo de 29% atribuiu 

bibliografias, dicionários e enciclopédias como primárias. 
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 Não obstante, houve um percentual semelhante quando da identificação das 

fontes secundárias – que buscam facilitar o uso do conhecimento disperso nas 

fontes primárias, com organização filtrada, adequada à sua finalidade (MUELLER, 

2000), isto é, 67% responderam corretamente como sendo bibliografias, dicionários 

e enciclopédias, outros 25% indicaram como sendo livros, dissertações e teses. 

Diante desses resultados, percebe-se que aproximadamente ¼ desses profissionais 

não conseguem distinguir fontes primárias das secundárias, o que pode refletir no 

atendimento às demandas informacionais dos consulentes, especialmente, no que 

se refere à indicação de fontes que possivelmente não responderão exitosamente à 

mencionada demanda. 

Em se tratando das fontes terciárias, que compreendem uma espécie de guia 

para o usuário alcançar as fontes primárias e secundárias (MUELLER, 2000), 

percebeu-se certa facilidade de identificação pelos respondentes (88%), o que 

demonstra uma maior familiaridade com esse tipo de fonte, qual sejam, bibliografias 

de bibliografias, catálogos de catálogos de bibliotecas e diretórios. 

 
 

Gráfico 6 – Identificação das Fontes de Informação 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa.  

(1) Bibliografias, dicionários e enciclopédias (2) Livros, Dissertações e Teses (3) 
Bibliografias de bibliografias, catálogos de catálogos de bibliotecas e diretórios. 

 
 

Diante dos dados evidenciados, observa-se que os partícipes conseguem 

classificar as fontes de informação (Gráfico 6), ainda que se perceba uma parcela de 
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dificuldade para distinguir fontes primárias das secundárias. Assim sendo, é salutar 

sugerir um aperfeiçoamento desses profissionais, visto que é através dessa 

classificação que se localiza sistematicamente os canais em que serão encontradas 

as fontes, facilitando dessa forma o acesso validado à informação. 

 Numa visão geral dos resultados retratados no Gráfico 6, infere-se que os 

bibliotecários atuantes em bibliotecas especializadas e universitárias precisam ter 

clareza quanto às diferenças existentes entre as fontes de informação, que buscam 

atender os desejos dos usuários. 

6.3 CATEGORIA 3:  ESTRATÉGIAS E SELEÇÃO DE RECURSOS 
 

Para responder ao terceiro objetivo dessa investigação, essa categoria buscou 

compreender as atitudes dos egressos de biblioteconomia no que diz respeito ao 

acesso eficiente e eficaz da informação, preditas nos indicadores de desempenho do 

padrão 2, qual seja, o uso de estratégias apropriadas e pertinentes que propiciem o 

atendimento de uma demanda informacional, identificação das informações contidas 

em diferentes suportes (tradicional e eletrônico), seleção de sistemas de 

recuperação da informação que possibilitem uma pesquisa mais abrangente, 

efetuando ainda a avaliação da quantidade, qualidade e a relevância dos resultados 

de pesquisa (ACRL, 2000). Nesse ponto, Campelo (2003) salienta que constitui 

competência do bibliotecário localizar e recuperar informação, incluindo nesse 

contexto a prática das habilidades de pensar criticamente, ler, ouvir e ver diversas 

possibilidades de se chegar à compreensão dos variados métodos que possibilitam 

o acesso à informação, especialmente em se tratando de uma sociedade complexa 

e de constantes mudanças. 

Procurou-se perceber como os bibliotecários procedem no que se refere à 

confiabilidade da informação recuperada (Tabela 6). Os resultados expuseram que 

71% dos respondentes consideram segura a informação advinda das fontes 

utilizadas pelos colegas de profissão. Ainda nessa ótica, 68% dos bibliotecários 

confiam na informação quando a busca recai sobre uma lista de referências 

constantes nos livros, devidamente publicados. Nesse seguimento, constata-se, 

portanto, que os egressos efetuam suas buscas em canais informais (colegas) e 

formais (livros), possibilitando o entendimento de que essa pesquisa ocorre à 
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medida que seja cômodo para esses respondentes, isto é, pode ser que o colega e o 

livro estejam mais próximos de serem acessados.  

Entretanto, ainda se percebe a importância desses profissionais buscarem 

ampliar as possibilidades de responder a uma necessidade informacional, 

especialmente em se tratando de bases de dados, devidamente reconhecidas pela 

comunidade cientifica como válidas (MUELER, 2007). Nessa conjuntura, 55% acena 

positivamente para o uso dessa ferramenta, considerando-a confiável. 

  
Tabela 6 – Confiabilidade da informação 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 
 A investigação sobre a atitude dos egressos quanto ao uso apropriado dos 

serviços e recursos informacionais, a fim de atender a uma demanda por informação 

(Gráfico 7), evidenciou que, em uma situação cotidiana exposta (apêndice A), 66,2% 

utiliza os serviços do COMUT para atender o consulente, quando o livro buscado 

inexiste em sua unidade informacional. 

 Por conseguinte, é possível compreender que os bibliotecários estudados 

mobilizam suas competências, por meio de conhecimentos e capacidades, utilizando 

os recursos disponíveis no seu contexto laboral para concretizar o seu trabalho. 

Afinal, é o conjunto dessas atitudes que tendem a aumentar as chances de o 

profissional ser competente, segundo Le Boterf, (2003). 
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Gráfico 7 – Uso adequado dos serviços informacionais 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 
 
 Ainda na perspectiva de verificar os recursos informacionais usados com 

frequência pelos egressos para atender suas próprias demandas e/ou de seus 

usuários, percebeu-se que há um número expressivo dos que usam sempre livros 

(73,5%) e a biblioteca física (65,7%). Assim, reafirma os dados apresentados no 

início desta categoria, que possivelmente esses profissionais recorrem aos métodos 

tradicionais (biblioteca física e livros) a fim de satisfazer os desejos informacionais, 

acessando produções (livros) originadas com a interferência direta do autor, a 

chamada fonte primária de informação (MUELLER, 2000). 

 Por outro lado, salienta-se que na sociedade da informação o uso dos 

recursos oriundos das TIC (bases de dados diversas online), propiciam a obtenção 

de resultados (recuperação da informação) mais significativos e diversificados para 

solucionar um problema de pesquisa. É salutar inferir que os estudos de Le Boterf 

(2003) enfatizam que o profissional competente é aquele que combina saberes no 

desenvolver de sua práxis, isto é, usa, portanto, os aparatos tecnológicos e 

comunicacionais disponíveis para o aprimoramento desse fazer. 

 Nessa perspectiva, cabe mencionar a contribuição de Le Coadic (1996), 

quando diz que a CI, campo em que inclui os estudos aqui apresentados, é uma 

ciência social que se apoia em uma tecnologia, que viabiliza a comunicação, uso e 

armazenamento da informação. Logo, reafirma-se que é imprescindível o uso 
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desses recursos pelo bibliotecário, a fim de que as respostas para as suas 

demandas sejam exitosas.  

Tabela 7 – Uso dos recursos informacionais 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 
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Um dado curioso descortinado pela pesquisa (tabela 7) está relacionado à 

não utilização por uma parcela importante dos respondentes da ferramenta 

Wikipédia, denotando que os bibliotecários têm conhecimento acerca da 

confiabilidade das informações recuperadas diante da imensidão de resultados 

existentes na web.  

Destarte, os conhecimentos e atitudes dos egressos nesta categoria estão em 

consonância com o padrão 2 da ACRL (2000), pois de uma maneira geral procuram 

avaliar a pertinência e a confiabilidade dos resultados das pesquisas, para que 

possa atender com eficiência e eficácia uma necessidade informacional. Barilli 

(2006) em suas investigações diz que a evolução dos sujeitos decorre dos contínuos 

processos avaliativos, os quais, através da inter-relação entre experiências vividas e 

novas situações, reconstroem seu  processo histórico e profissional e contribuem 

para a construção do seu conhecimento e/ou do consulente. 

 Entretanto, percebeu-se certa timidez no uso dos recursos online por parte 

dos profissionais estudados, em relação a aqueles advindos da biblioteca física. O 

percentual aquém na utilização dos recursos propiciados pelas tecnologias evidencia 

que os bibliotecários possivelmente ainda não vislumbram que esses meios ampliam 

as possibilidades de pesquisa em fonte como  artigos, dissertação, tese, dentre 

outros disponíveis nas mencionadas bases. 

 Esse resultado confirma a pouca familiaridade dos profissionais no que tange 

ao uso mecanismos de busca na web para refinar sua pesquisa, conforme 

demonstra a tabela 8. Sobre esse aspecto, Borges (2013) diz que é preciso 

convergir conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitem agir 

adequadamente diante dos recursos tecnológicos disponíveis.   
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Tabela 8 – mecanismos de refinamento de busca na web 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 
 Conforme o padrão 2 da ACRL (2000), é salutar que o bibliotecário 

desenvolva uma estratégia de pesquisa usando comandos apropriados para 

recuperação da informação em um dado sistema (operadores booleanos, 

truncamento, aproximação e busca avançada). Os resultados evidenciaram que, 

dentre as alternativas elencadas, a busca avançada é a mais utilizada (35,6%), ao 

passo que mecanismos importantes de refinamento de busca como os operadores 

de proximidade e a truncagem, por exemplo, apresentaram baixo percentual de uso 

(tabela 8) denotando pouco conhecimento sobre essas estratégias. Diante das 

evidências, é perceptível que os egressos mantêm relação distante com o uso de 

buscadores que visam facilitar a recuperação da informação, o que leva a crer que 

existem lacunas no processo formativo, interferindo, desse modo, na apreensão 

desse conhecimento, e consequentemente na prática dos bibliotecários. 
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6.4 CATEGORIA 4:  AVALIAÇÃO DA INFORMAÇÃO 
 

Esta categoria procura responder ao quarto objetivo desse estudo, qual seja, 

averiguar o comportamento dos egressos em relação à avaliação da informação, 

conforme o estabelecido no padrão 3 da ACRL (2000). No sentido em questão, 

Kuhlthau (2010) destaca a relevância da presença ativa do bibliotecário na avaliação 

do processo de pesquisa, uma vez que é por meio dessa habilidade que ele 

conseguirá julgar as fontes de informação de forma crítica, inclusive no sentido de 

incorporá-las à sua própria base de conhecimentos. Embora esta questão seja 

referenciada com maior profundidade nessa etapa, a necessidade de avaliação da 

informação é constante e está implícita em todas as fases de uma pesquisa. 

Borges e Oliveira (2009), ao tratar desse assunto, aduzem que para avaliar a 

pertinência e qualidade da informação faz-se necessário que o bibliotecário tenha 

habilidades, conhecimentos e atitudes, isto é, sejam competentes em informação. 

Nesse contexto, menciona-se a relevância de se compreender que ao trabalhar com 

ser humano (bibliotecários) é preciso considerar que em todo esse processo de 

desenvolvimento das competências existe um determinante cerebral envolvido, 

objeto de estudo da Neurociência. 

Nessa perspectiva, a CI tem adotado o conceito de apropriação da 

informação, na tentativa de explicar a ação pela qual o consulente, em contato com 

a informação acessada, agrega valor e torna para si conhecimento. Nesse ponto é 

crucial que o bibliotecário se utilize de diferentes saberes a fim de avaliar a 

informação que lhe foi demandada, objetivando responder satisfatoriamente a seu 

usuário.  

À vista do exposto, uma parcela significativa dos dados (tabela 9) mostraram 

que, na maioria das vezes ou sempre, os egressos reveem a pergunta inicial da 

pesquisa, a fim de determinar a necessidade agregar outras informações, 

demonstrando a consciência  quanto  à relevância  de avaliar  a informação 

recuperada. Ainda em semelhante intensidade procuram revisar os resultados 

iniciais da pesquisa, procuram compreender as informações acessadas e verificam 

sua pertinência, atitudes que estão em conformidade com recomendações postas no 

padrão 3 da ACRL (2000), que nesse estudo é adotado para avaliar a competência 

em informação dos bibliotecários. 
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Tabela 9 – Avaliação da informação 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 

A segurança da informação acessada é um aspecto que inspira cuidado 

quando se avalia buscas na Web.  Salienta-se que a Internet disponibiliza um 

número expressivo de informações, e em função disso, é requerido dos profissionais 

da informação competências para que possam selecionar as mais relevantes e 

desse modo, responder com segurança e exatidão a uma demanda por informação. 

Nessa direção, ao expor uma situação aleatória (Apêndice A) aos respondentes, na 

qual se buscou compreender a postura dos egressos frente a uma circunstância em 
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que necessite avaliar a segurança da informação, os dados revelaram que um 

número expressivo deles (69%) considerou que o conteúdo do texto recuperado não 

era confiável (Gráfico 8), denotando a compreensão desses egressos acerca da 

segurança e autenticidade das informações e sua aplicação nos contextos de 

pesquisa (ACRL, 2000). 

 
Gráfico 8 – Segurança da informação 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 
  

Mesmo estando diante de bibliotecários que, de uma forma geral, procuram 

seguir procedimentos que atentam à avaliação da informação, foi possível detectar 

que 21% consideram a informação que retratava a opinião pessoal do autor 

confiável, provavelmente por ser esta divulgada em um site com domínio (.org). É 

possível inferir que esses egressos não atentaram para o fato de que qualquer 

pessoa que queria ter um domínio como esse precisa apenas pagar pelo serviço, 

isto é, isso não necessariamente torna a informação mencionada confiável. 

 Ainda nessa sequência, indagou-se aos egressos acerca das fontes de 

informação disponíveis na Internet que consideravam passível de seleção em razão 

da confiabilidade inspirada (Tabela 10).  Os resultados demonstraram que a escolha 

(51,7%) recaiu sobre informações publicadas em periódicos científicos e em bases 

de dados reconhecidas pela ciência, levando a crer que estes procuram selecionar 

fontes que sejam validadas pela comunidade científica, e, por isso, consideradas 
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confiáveis. A esse respeito, Mueller (2007) diz que além de divulgar resultados de 

pesquisas, os periódicos têm a finalidade de preservar o conhecimento registrado, 

estabelecer a propriedade intelectual e manter o padrão de qualidade da ciência. 

  

 
Tabela 10 – Avaliação da informação acessada na internet 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 
 

Aduz-se a partir dos resultados apresentados na tabela 10 que as “pessoas 

treinadas para a utilização de fontes de informação em seu trabalho podem ser 

chamadas de competente informacional” (ZURIKOWSKI, 1974). O pensamento 

desse autor, à época, trouxe uma nova compreensão sobre a informação e se reflete 

nos dias atuais como um dos preceitos da ACRL (2000) para  caracterizar que o 

indivíduo é competente em informação. 
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6.5 CATEGORIA 5: ASPECTOS LEGAIS NO USO DA INFORMAÇÃO 
 

A competência em informação demanda do profissional conhecimento sobre os 

aspectos legais que envolvem a informação. Assim, essa categoria buscou 

responder ao último objetivo desse estudo, fundamentada no Padrão 5, da ACRL, 

examinando a compreensão dos egressos quanto aos aspectos legais da 

informação. Nessa direção, destaca-se o fato de que, quando os bibliotecários 

conduzem uma pesquisa a fim de atender uma demanda em seu ambiente de 

trabalho (elaborar projetos, artigos, etc.), faz-se necessário a utilização de variadas 

fontes de informação que auxiliem na construção textual e que lhes deem 

embasamento teórico/prático à produção pretendida.  

Nesse processo, é salutar que compreendam a relevância de registar os 

créditos autorais das fontes consultadas, uma vez que o uso inapropriado da 

informação alheia constitui-se plágio. Manso (1987), ao tratar do assunto, diz que o 

plágio remonta à Antiguidade romana, e se mostra presente na contemporaneidade. 

Constitui-se um fenômeno que pode estar sendo potencializado pela dinâmica da 

globalização, onde as informações estão disponibilizadas em diversos veículos e de 

fácil acesso. Essas possibilidades dão a falsa ideia de que podem ser reproduzidas 

com facilidade, atuando, portanto, como facilitadora de uma ideologia imediatista e 

permite a flexibilização de valores historicamente construídos, remetendo a questões 

que envolvem a ética e a moral. 

Ressalta-se que plágio não constitui somente a cópia literal da produção do 

outro, mas a apropriação da ideia, apresentada muitas vezes com outra roupagem. 

Garschagen (2006) distingue três tipos de plágio: o integral, cópia de um trabalho 

inteiro sem que a fonte seja citada; o parcial, registrado quando o trabalho é 

constituído por cópias de parágrafos e trechos de autoria definida, sem indicar as 

mesmas; e o conceitual, configurado na utilização de paráfrases sobre as ideias do 

autor, sem mencioná-lo como fonte. 

No tocante a essa questão, os dados evidenciados na Tabela 11 

demonstraram que a maioria dos bibliotecários tem clareza quanto ao uso legal da 

informação, pois, quando a situação requer, tem o cuidado de referenciar os autores, 

cujas ideias embasaram suas produções, denotando, com isso, a preocupação 

quanto à legalidade no uso da informação.    

 



 
 
 

95 

 

Tabela 11 - Uso legal da informação 

 

 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 
 
 Ainda com vistas a verificar a atitude dos bibliotecários diante de situações 

que se constituam plágio, inquiriu-se em que momento (tabela 12) durante a 

elaboração de um artigo, considera que se deve referenciar os autores. Os 

resultados mostraram que estes compreendem a necessidade de referenciar os 

autores consultados, seja quando parafraseiam, seja quando transcrevem 

literalmente as ideias destes. Há, portanto, o entendimento de que a apropriação das 

ideias de outrem requer o atendimento de preceitos legais e normativos 

estabelecidos.    

 Quando perguntado se na situação mencionada os egressos não elaborariam 

a referência, 96% acenaram negativamente, o que ratifica os resultados positivos 

relativos à compreensão do que seja plágio. Assim, os dados mostraram coerência 

com uma prática legal no que se refere ao uso de informações alheias, devendo, 

então, ser citados obrigatoriamente num texto, conforme recomenda a NBR 10520 

da ABNT. 
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Tabela 12 - Registro de informação relativa à obra (Referenciação) 

 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 
 

 Diante da coerência retratada pelos egressos quanto ao uso legal da 

informação, especialmente no que tange ao registro das informações da obra 

consultada, buscou-se conhecer, a partir de um exemplo, as habilidades dos 

egressos quanto à elaboração de referências a serem arroladas ao término de textos 

produzidos. Os resultados (Gráfico 9) mostraram que 39% dos egressos apontaram 

para a resposta correta, entretanto, um percentual em igual proporção não 

identificou a resposta dentre as alternativas apresentadas, o que leva a crer que os 

bibliotecários estudados não possuem a clareza necessária para identificar os 

elementos estabelecidos pela NBR-6023 da ABNT, que trata da elaboração de 

referências. 
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Gráfico 9 – Elaboração de referência 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, dados da pesquisa. 

 
 
 Ante o exposto, estudar a competência em informação dos egressos de 

Biblioteconomia da região Nordeste do Brasil se reverte de importância em razão da 

compreensão da pesquisadora de que um profissional competente educará seu 

usuário para sê-lo também. Sobre o processo de ensinar e aprender, Delors (1998) 

destaca a relevância do desenvolvimento de aprendizagens fundamentais, que 

serão para cada indivíduo os pilares do conhecimento: aprender a conhecer indica o 

interesse, a abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da 

ignorância; aprender a fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de 

errar mesmo na busca de acertar; aprender a conviver traz o desafio da convivência 

que apresenta o respeito a todos e o exercício de fraternidade como caminho do 

entendimento, e, finalmente, aprender a ser, talvez, seja o mais importante por 

explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As discussões sobre a competência em informação tem sido uma preocupação 

recorrente especialmente na última década na área de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação. Assim sendo, essa investigação, ao analisar as competências em 

informação dos egressos do curso de Biblioteconomia do Nordeste brasileiro, 

constatou que, de modo geral, esses profissionais adquiriram durante seu processo 

formativo competências para atuar profissionalmente.  

Salienta-se que, para alcançar os resultados então evidenciados, realizou-se 

uma revisão de literatura que possibilitou maior compreensão acerca da temática 

abordada, que incluiu um estudo sobre a práxis biblioteconômica, bem como sua 

função social e educativa, contemplando a competência em informação desses 

profissionais. É salutar destacar que, no Brasil, é constante a evolução dos estudos 

inerentes à competência em informação, entretanto, quando se reporta ao 

profissional da informação (bibliotecário), ainda é necessário aprofundamento de 

pesquisas dessa natureza, haja vista que o mercado de trabalho tem demandado 

desse profissional tais habilidades e atitudes na sua atividade laboral. 

Considera-se que os objetivos delineados para consecução dessa investigação 

foram atendidos, tendo em vista que os egressos foram caracterizados (primeiro 

objetivo), evidenciando a sua procedência institucional quanto ao ensino básico, o 

conhecimento acerca do ambiente da biblioteca antes ingressar no curso de 

Biblioteconomia e a preocupação com a educação continuada após a conclusão do 

curso, com vistas ao aprimoramento de suas habilidades e competências. 

Quanto ao segundo objetivo, percebeu-se que os egressos conseguem definir 

as necessidades informacionais, conforme orientações dos padrões da ACRL, 

todavia, demonstram certa dificuldade quanto à identificação e distinção entre as 

fontes primárias e secundárias. Entretanto, curiosamente, as fontes terciárias foram 

as facilmente identificadas, ainda que essas não sejam efetivamente aquelas que 

usualmente os bibliotecários pesquisam no cotidiano. 

 Em resposta ao terceiro objetivo desta investigação, foi possível contemplar 

que os egressos usam recursos e estratégias eficientemente para acessar a 

informação, não obstante, percebeu-se que o uso dos recursos online é feito com 

certa inibição por parte dos profissionais estudados, em detrimento àqueles 
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advindos da biblioteca física, o que explica, de certo modo, a baixa frequência 

quanto ao uso de operadores específicos para recuperar a informação. 

 Ao verificar as atitudes dos bibliotecários em relação à avaliação das 

informações acessadas (quarto objetivo), constatou-se que os egressos demostram 

consciência quanto à seleção de informações que esteja condizente com os 

preceitos científicos, relativos à confiabilidade da informação.  Com isso, é possível 

inferir que estes profissionais conseguem, ao acessar a informação, verificar sua 

pertinência, a fim de que possam atender eficazmente à demanda informacional, 

atitude esta que está de acordo com os preceitos da ACRL. 

 Finalmente, para responder ao quinto objetivo, evidenciou-se que os 

bibliotecários compreendem os aspectos legais da informação, especialmente em 

relação aos direitos autorais e propriedade intelectual. Ainda nesse seguimento, 

quanto ao registro dos elementos identificadores de uma obra (NBR 6023), que 

conferem as credenciais de autoria, nota-se uma incompreensão no que se refere a 

esta prática, o que de certa maneira pode comprometer a recuperação de 

informações por outrem. 

         Nesse processo, depreende-se que o bibliotecário que desenvolve habilidades 

e atitudes para lidar com a informação em seus diversos ciclos, desde a 

identificação da necessidade informacional ao uso legal da informação, serão 

considerados competentes em informação. Salienta-se, entretanto, a relevância 

desses profissionais se preocuparem com o aprendizado contínuo e permanente, 

tendo em vista as exigências explícitas da sociedade da informação. 

Face o exposto, considera-se que as instituições de ensino superior formadoras 

desses profissionais, de modo geral, cumpriram com sua missão, todavia, é 

necessário pensar na implantação de mecanismos que possam preparar esses 

bibliotecários para que exerçam com plenitude a competência em informação na 

atividade profissional, em razão de lacunas detectadas durante o processo 

investigativo. 

A reflexão aqui exposta poderá fomentar um diálogo entre universidades da 

Região Nordeste do Brasil, no que tange a contemplar a relevância da competência 

em informação, não só como um conceito e temática de pesquisas, quiçá com a 

implementação de disciplinas que abordem com maior ênfase a temática nos 

Projetos Políticos-Pedagógicos dos cursos de Biblioteconomia, de acordo com a 

realidade de cada instituição. 
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Ressalta-se que o estudo não teve a pretensão de ser conclusivo, e sim trazer 

uma contribuição para construção do conhecimento na temática mencionada, 

provocando uma reflexão no campo da Biblioteconomia nordestina, quanto às 

competências em informação dos bibliotecários. Espera-se, ainda, que o estudo 

possa suscitar a conscientização desses profissionais quanto ao seu papel, a fim de 

que busquem o aprimoramento de suas competências, para que possam cumprir 

com plenitude sua missão para com a sociedade. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 
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APÊNDICE B - MENSAGEM ELETRÔNICA ENVIADA AOS CONSELHOS 

REGIONAIS DE BIBLIOTECONOMIA 

 
 

Aos Conselhos Regionais de Biblioteconomia da Região Nordeste do 

Brasil, 

 

Eu, Jaires Oliveira Santos, Mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Informação da UFBA, estou desenvolvendo uma pesquisa 

sobre o tema competência em informação dos egressos do Curso de 

Biblioteconomia da Região Nordeste do Brasil, sob a orientação da 

Professora Doutora Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira. Deste modo, 

estou enviando um questionário para ser encaminhado para os 

Bibliotecários que formaram-se entre 2004 e 2014.   

 

Nesse momento, preciso de sua prestimosa colaboração da seguinte 

maneira: 

 

 

1. Para a realização da coleta de dados, será necessário que os 

Bibliotecários recebam o link 

(https://pt.surveymonkey.com/r/JairesOliveira), para que estes 

respondam o questionário on-line; 

2. Que me informe o contato (e-mail, telefone) dos egressos, para 

que possa ratificar o envio do formulário; 

3. Que me informe o quantitativo dos Bibliotecários que 

possivelmente estão cadastrados na LISTA DE EMAILS DO CONSELHO e que 

receberam os questionários. 

 

 

Certa da compreensão e colaboração de V. Sa., agradeço 

antecipadamente, e me coloco à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

Att. 

 

Jaires Oliveira Santos 

 
 
 
 
 
 

https://pt.surveymonkey.com/r/JairesOliveira
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APÊNDICE C - MENSAGEM ELETRÔNICA ENVIADA AOS COORDENADORES 

DOS CURSOS 

 

Prezados senhores, 

 

 

Eu, Jaires Oliveira Santos, Mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Informação da UFBA, estou desenvolvendo uma pesquisa 

sobre o tema competência em informação dos egressos do Curso de 

Biblioteconomia da Região Nordeste do Brasil, sob a orientação da 

Professora Doutora Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira. Deste modo, 

estou enviando um questionário para ser encaminhado para os 

Bibliotecários que formaram-se entre 2004 e 2014.   

 

Nesse momento, preciso de sua prestimosa colaboração da seguinte 

maneira: 

 

 

1. Para a realização da coleta de dados, será necessário que os 

Bibliotecários recebam o link 

(https://pt.surveymonkey.com/r/JairesOliveira), para que estes 

respondam o questionário on-line; 

2. Que me informe o contato (e-mail, telefone) dos egressos, para 

que possa ratificar o envio do formulário; 

3. Que me informe o quantitativo dos Bibliotecários que 

possivelmente estão cadastrados na LISTA DE EMAILS e que receberam 

os questionários. 

 

 

Certa da compreensão e colaboração de V. Sa., agradeço 

antecipadamente, e me coloco à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

Att. 

 

Jaires Oliveira Santos 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://pt.surveymonkey.com/r/JairesOliveira
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APÊNDICE D – GRUPOS E PÁGINAS DO FACEBOOK EM QUE FORAM 

POSTADOS OS QUESTIONÁRIOS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME DA PÁGINA LINK

BIBLIO UFCA https://www.facebook.com/groups/biblioUFCA/?fref=ts

BIBLIOTECÁRIOS DO BRASIL https://www.facebook.com/groups/bibliotecariosdobrasil/?fref=ts

BIBLIOTECONOMIA BRASIL https://www.facebook.com/groups/bibliobrasil/?fref=ts

BIBLIOTECONOMIA UEL https://www.facebook.com/groups/1196393615661

BIBLIOTECONOMIA UFBA https://www.facebook.com/profile.php?id=100002748413551&fref=ts

BIBLIOTECONOMIA UFC https://www.facebook.com/groups/323232794401140/?fref=ts

BIBLIOTECONOMIA UFMA https://www.facebook.com/groups/biblioteconomiaufma/?fref=ts

BIBLIOTECONOMIA UFPB https://www.facebook.com/groups/biblioteconomiaufpb/?fref=ts

BIBLIOTECONOMIA UFPE https://www.facebook.com/groups/186819554676782/?fref=ts

BIBLIOTECONOMIA UFRN https://www.facebook.com/groups/221666654627635/?fref=ts

BIBLIOTECONOMIA UFS https://www.facebook.com/groups/372424839441948/?fref=ts

CABED BIBLIOTECONOMIA UFS https://www.facebook.com/biblioteconomiaufs?fref=ts
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ANEXO A – INFORMATION LITERACY COMPETENCY 
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