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RESUMO 
 

 

 

Analisa a evolução da sociedade e de seus modos de produção, destacando a 
importância da informação para a sociedade atual. Ressalta a importância das 
Tecnologias da Informação como ferramenta a ser utilizada no manuseio do fluxo 
informacional. Aborda a Information Literacy ou competência informacional com 
elemento promotor do capital intelectual. Para tanto se utiliza de um documento 
aprovado pela ALA no qual constam padrões, indicadores de desempenho e resultados 
para que os indivíduos sejam considerados competentes em informação. Como 
metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica em fontes convencionais e digitais. 
Conclui que a competência informacional é um elemento promotor do capital intelectual, 
pois o desenvolvimento de seus critérios pode proporcionar ao indivíduo embasamento 
necessário para a resolução de problemas, a tomada de decisão e o aprendizado ao 
longo da vida. Recomenda a realização de novos estudos identificando novas visões 
para o tema.  
 

 

Palavras-Chave: Information Literacy. Competência em Informação. Tecnologia de 

Informação.  

 

 



ABSTRACT 
 
 
 

It aims to analyze society’s evolution as well as its production mode considering the 
importance of information in current society. The research points out the importance of 
information technology as a tool used for management of informational flow. The 
Information Literacy subject is approached as an element that promotes intellectual 
capitol. Thus, as a standard the American Library Association document was used which 
contains patterns, performance indicators and results for individuals to be considered as 
information literate. Tha methodology used was of bibliographical research in 
conventional information and digital fonts. It concludes that information literacy is an 
element that promotes intellectual capitol since the development of its criteria can able 
the individual the necessary basis for problem solving, decision making and life long 
learning. It is recommended that other studies be carried out related identifying new 
vision on the theme. 
 
 
Key Words: Information Literacy. Information Technology. Intellectual Capitol. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A Sociedade é um organismo ativo e mutável que evolui com o passar dos 

tempos, adquirindo características próprias que as identifica em um determinado 

período específico, seja ele, cultural, social, econômico ou tecnológico. Neste processo 

evolutivo a sociedade desenvolveu modos de produção que as identifica 

economicamente, como a agricultura na Sociedade Rural, a produção manual na 

sociedade com modo de produção artesã, as máquinas na Era da Sociedade Industrial 

e a mais atual, a informação, na Sociedade da Informação e do Conhecimento.  

 Em todas essas tipologias de sociedade existiram fatores determinantes 

que singularizaram a evolução dos modos de produção, podendo ser destacados, na 

Sociedade Agrícola as formas de cultivo, na Sociedade Artesã as formas de produção 

manual, na Sociedade Industrial a revolução causada pela criação das máquinas 

produzindo em massa ao invés do homem e na Sociedade da Informação ou do 

Conhecimento o Capital Intelectual (conhecimento). Entretanto, o conhecimento sempre 

esteve presente, mesmo que implicitamente em todas essas etapas da evolução da 

sociedade, pois só através dele é que o homem pôde aprimorar suas formas de cultivar 

a terra, desenvolver técnicas e ferramentas manuais de produção, criar máquinas 

capazes de produzir em maior quantidade e em menor espaço de tempo que ele 

mesmo e dar vida a uma nova economia baseada em serviços. 

 Concomitantemente ao surgimento da Sociedade da Informação ocorreu 

outro fenômeno não menos relevante para o desenvolvimento da sociedade, a criação 

das Tecnologias de Informação e mais precisamente da Internet que, disseminadas em 

escala mundial, embora com nuances distintas, revolucionaram o mundo com seu alto 

poder de superar barreiras de tempo e espaço possibilitando aos indivíduos formas de 

comunicação e transmissão de informação antes inimagináveis, estabelecendo novas 

formas de se comunicar, de produzir e até mesmo de administrar bens e serviços, 

direcionando o foco da economia para o acesso e uso da informação. 
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 Dessa forma, cada vez que a sociedade sofria uma mutação econômica 

os indivíduos necessitavam se aprimorar e acompanhar essa evolução, adquirindo 

novos conhecimentos e desenvolvendo novas habilidades requeridas pela nova 

economia, e com a Sociedade do Conhecimento não foi diferente, a valorização da 

informação como insumo econômico exigiu das organizações uma nova forma de 

produção baseada principalmente no capital intelectual dos indivíduos como fator 

diferencial perante a um mercado cada vez mais competitivo.  

 Diante desse contexto em que a informação é amplamente valorizada, 

surgem discursos a respeito da Information Literacy ou Competência em Informação, 

com questões relacionadas à identificação de necessidades informacionais, da 

existência e localização das fontes de informações disponíveis, da capacidade de 

seleção de informações pertinentes, visto que o advento da Internet possibilitou o 

acesso a uma verdadeira avalanche informacional e da aplicabilidade da informação 

adquirida na resolução de problemas. 

 Assim, faz-se necessário produzir informações sobre como a informação 

se tornou um bem de consumo? Como surgiu a Information Literacy? Quais as 

qualidades necessárias para ser considerado competente em informação? Quais 

benefícios podem ser adquiridos para quem desenvolve tais competências? 

 A escolha do tema se deu a partir de leituras realizadas em sala de aula, 

mas especificamente do texto Information Literacy: Princípios, Filosofia e Prática, de 

autoria de Elisabeth Adriana Dudziak, realizada na disciplina de Serviços de Informação 

II, da grade curricular do Curso de Biblioteconomia e Documentação, ministrada pela 

Profª Msc. Mônica Marques Carvalho e pela pertinência do mesmo no contexto da 

sociedade atual. 

 Como metodologia foi utilizada a pesquisa bibliográfica em fontes 

convencionais e eletrônicas, através de publicações como livros, monografias, teses e 

periódicos eletrônicos pertinentes ao assunto tratado para obtenção de fundamentação 

teórica no que diz respeito ao tema e a metodologia de pesquisa.  
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 Diante desse contexto, objetiva-se analisar a questão da Information 

Literacy ou Competência em Informação como elemento promotor do desenvolvimento 

do capital intelectual e para tanto se faz necessário contextualizar historicamente as 

transformações ocorridas na evolução da sociedade e nos modos de produção, 

identificar várias definições para Information Literacy no Brasil e no mundo, destacar os 

objetivos, as características e as aplicações da competência em Informação assim 

como as vantagens de quem as desenvolvem, analisar as normas e padrões 

estabelecidos pela American Library Association (ALA) sobre Competência em 

Informação, destacar a valorização do capital intelectual para a sociedade atual e a 

título de informação conceituar a Digital Literacy como uma nova tendência no cerne 

das competências. 

 Assim sendo, com o intuito de abordar o tema de forma concisa e 

coerente, esta Monografia foi desenvolvida em 5 capítulos. 

 O primeiro capítulo consta da apresentação do tema, da justificativa de 

sua escolha, da explicitação dos objetivos, bem como da metodologia utilizada para 

alcançá-los. 

 No capítulo dois, pretende-se compreender como a informação se tornou 

um bem de consumo para sociedade atual. Para tanto, buscou-se analisar o processo 

evolutivo da sociedade e dos modos de produção, iniciado na fase agrícola e 

culminando na Sociedade da Informação e do Conhecimento, estabelecer um paralelo 

entre informação e conhecimento, e por fim, analisar as iniciativas da implantação de tal 

sociedade no Brasil. 

 O terceiro capítulo aborda a evolução das Tecnologias de Informação, sua 

conceituação, seus objetivos e sua aplicabilidade como ferramenta a ser utilizada pelo 

indivíduo para coletar, armazenar, processar e disseminar a informação, em tempo 

remoto ou real, de acordo com suas necessidades e objetivo. 
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 O capítulo quatro pode ser considerado como foco central deste trabalho, 

pois buscou identificar a Information Literacy ou competência em informação como 

elemento promotor do capital intelectual. Para tanto, primeiramente procurou-se 

identificar uma conceituação adequada para o tema no idioma português, em seguida 

explanou sobre sua evolução, seus objetivos, suas características e foram elencadas 

algumas das vantagens que pode ser adquirida pelos indivíduos considerados 

competentes em informação. Logos após, foi apresentado o documento “Information 

Literacy Competency Standards for Higer Education” da ALA-ACRL, onde foram 

identificados alguns padrões e indicadores de desempenho a ser desenvolvido pelos 

indivíduos competentes em informação. E para finalizar explanou-se a respeito da 

importância do capital intelectual para a sociedade atual e do Digital Literacy como uma 

nova tendência no cenário das competências. 

 O quinto e último capítulo traz as considerações finais a que se chegou 

finalizada a análise do tema proposto e algumas recomendações com intuito de 

embasar pesquisas futuras. 
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2. EVOLUÇAO DA SOCIEDADE E MODOS DE PRODUÇÃO 

 Desde os primórdios, a sociedade, embasada na capacidade humana de 

raciocínio e superação, evoluiu em busca de métodos e habilidades que lhes 

assegurasse a sobrevivência através da satisfação de suas necessidades básicas e da 

melhoria das condições de vida.  

 Durante essa evolução e em determinados momentos históricos, a 

sociedade passou por vários processos de mudanças e quebras de paradigmas que 

alteraram o curso da história. Mudanças estas definidas por Naisbitt & Aburdene apud 

Borges (1995) como megatendências: grandes mudanças sociais, econômicas, políticas 

e tecnológicas que se formam lentamente e, uma vez estabelecidas influenciam-nos por 

algum tempo. Em relação a esse assunto Alvin Toffler (1992) havia denominado esse 

fenômeno como a primeira, a segunda e a terceira onda, que corresponde ao modo de 

produção agrícola, a produção industrial ou fabril e o mais atual a produção baseada no 

capital intelectual respectivamente. 

 Inicialmente, os chamados nômades viviam em busca de terras produtivas 

que lhes forneciam o alimento e condições satisfatórias de abrigo e lá permaneciam até 

que todos os seus recursos fossem extintos, partindo assim em busca de uma nova 

terra. Como afirma Toffler, 

 

Antes do alvorecer da civilização, os nossos antepassados mais 
distantes, para sobreviverem, fiavam-se na caça e no pastoreio, na 
pesca ou no saque e estavam constantemente em movimento. Impelidos 
pela fome, o frio ou desastres ecológicos, perseguindo a meteorologia 
ou a caça, foram os “móbiles máximos” originários – viajando leves, 
evitando a acumulação de artigos ou bens embaraçosos e percorrendo 
amplamente a paisagem. (TOFFLER, 1992, p. 114). 

 

 Com o passar do tempo, o homem descobriu que em vez de consumir 

todo o suprimento que a terra podia lhe oferecer, seria mais benéfico, desenvolver 
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formas de cultivar na terra os produtos a ele necessários, permanecendo em um local 

específico fazendo dele sua morada e lá constituindo sua família. Surgindo assim, a 

sociedade agrícola e a agricultura de subsistência, baseada em um modo de produção 

compelido espacialmente e a uma existência localizada, onde gerações após gerações 

nasciam, cresciam e provavelmente morriam sem conhecer outro modo de viver senão 

aquele, onde não existia a idéia de comércio visando o lucro, e o que se plantava tinha 

um único objetivo que era o próprio sustento, quando muito, posteriormente, trocados 

os excedentes.  Ainda para o autor: 

 

Quando o nomadismo foi substituído pela agricultura, as trilhas 
migratórias deram lugar a campos cultivados e colônias permanentes. 
Em vez de rondarem incansavelmente através de uma área extensa, o 
lavrador mantinha-se imóvel com a família, trabalhando intensamente o 
seu pequenino pedaço de terra[...] (TOFFLER, 1992, p. 114).  

 

 Posteriormente, o homem foi desenvolvendo várias habilidades manuais, 

como produzir ferramentas necessárias à realização de suas atividades diárias, e 

criando objetos inovadores que tivesse alguma espécie de utilidade. Tais habilidades 

foram se aperfeiçoando de tal forma que muitos passaram a produzir tais produtos não 

só para seu próprio uso e consumo, mas principalmente para terceiros e sob 

encomenda, como afirma Miranda (2004), “o artesão trabalhava na sua oficina, 

provavelmente morando no mesmo espaço, e produzia suas obras de acordo com a 

solicitação dos interessados, dia-a-dia, visando a compor produtos finais (sua arte)”. 

 Contudo, devido ao crescimento populacional e ao aumento das 

necessidades pessoais de cada família, houve um aumento na demanda de produtos e 

serviços, e novamente, o homem se viu compelido a desenvolver um novo modo de 

produção que pudesse atender a tal demanda, ou seja, que produzisse em maior 

quantidade e em menor espaço de tempo. Como constata Deane, 
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À medida que as cidades se expandiam e que as comunicações entre 
elas, por rodovias, rios, canais e, posteriormente, ferrovias, melhoravam, 
havia um declínio na auto-suficiência familiar ou local e um aumento 
correspondente na importância da venda a varejo, em local fixado. Ao 
mesmo tempo, a especialização no comércio tendia a aumentar o hiato 
entre produtor e consumidor[...] (DEANE, 1979, p. 313).   

 

 A expansão das cidades gerou o surgimento das áreas urbanas, e com ela 

o fenômeno chamado êxodo rural, onde uma enorme quantidade de indivíduos deixava 

suas terras e se mudavam para os grandes centros em busca de oportunidades e de 

um novo modo de vida. O êxodo rural e a mecanização da produção deram origem à 

criação das fábricas têxteis, siderúrgicas, de automóveis, dentre outras e com ela a 

classe do proletariado urbano, constituída pelo indivíduo que vindo da zona rural, em 

busca de melhores condições de vida encontrava na cidade uma avalanche de vagas 

de emprego a serem preenchidas nas fábricas. E foi nesse contexto de mudanças que 

Deane identificou em meados do século XVIII o berço da revolução industrial. 

 

Essa transformação na distribuição da força de trabalho – das 
ocupações tradicionais, altamente sazonais, características de uma 
economia pré-industrial, para o setor moderno, com seus auxílios 
mecânicos à força de trabalho, seus hábitos de trabalho disciplinados e 
o uso intensivo e contínuo de equipamentos de capital em turnos diurnos 
e noturnos – constitui o verdadeiro espírito e essência de uma revolução 
industrial. (DEANE, 1979, p. 306).   

 

 Dessa forma, a sociedade urbana ao abrigar todo esse montante 

populacional teve que desenvolver políticas tanto econômicas quanto sociais de forma 

a interar esses novos habitantes ao seu convívio, fato este que só se tornou realidade 

com o industrialismo, onde 
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A tempestade industrial que desabou sobre a Europa no século XVIII 
criou [...] uma cultura “estendida espacialmente” – [...] quase numa 
escala planetária. Mercadorias, gente e idéias eram transportadas 
através de milhares de quilômetros e vastas populações migravam em 
busca de empregos. (TOFFLER, 1992, p.115). 

 

 O industrialismo remodelou a civilização, criando novas formas para um 

novo ser, seja cultural ou social, com o que Toffler (1992) chamou de família nuclear, 

constituída pelo pai, responsável pelo sustento da família, trabalhando em fábricas no 

horário das nove ás cinco, da mãe, responsável pela criação dos filhos, e das crianças 

começando a vida escolar cada vez mais cedo, sendo educadas para serem escravos 

do relógio, com hora para acordar, para fazer as refeições, para ir a escola, ou seja, 

sendo preparados para a rotina fabril até que soasse o apito da fábrica os liberando 

para voltar para suas casas. 

 Entretanto, a revolução industrial não pode ser considerada apenas como 

um fator de produção e sim como um modo de desenvolvimento humano, visto que, 

como afirma Castells (2000) está historicamente relacionada com processos 

estruturados de produção experiência e poder, onde destacam-se a ação da 

humanidade sobre a matéria, transformando-a em um produto para seu benefício e 

consumo, as relações sociais determinadas por identidades biológicas e culturais e as 

relações de poder em que aqueles que possuem maior domínio das técnicas do 

processo produtivo impõem sua vontade sobre os demais seja pelo emprego da 

violência implícita ou explícita.  

 A revolução industrial perdurou durante dois séculos, de 1970 a 1950, 

trazendo com ela modos de produção mais eficazes, a invenção e o uso da máquina 

que possibilitou a produção em massa, o capitalismo, com a diminuição dos preços e o 

crescimento do consumo e dos lucros, a criação das primeiras metrópoles, invenções e 

tecnologias mais avançadas em transporte e comunicação e exigiu dos indivíduos 

maior capacitação tanto no manuseio e aprimoramento das máquinas produtivas 

quanto formas mais seguras e rápidas para o transporte de suas mercadorias, e para 
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que tudo isso se tornasse possível só havia uma maneira que era através da obtenção 

da informação para a produção do conhecimento. Então pode-se inferir que 

 

A informação e o conhecimento sempre fizeram parte do trabalho 
produtivo, mas agora existe visibilidade, sua importância é reconhecida. 
Como o conhecimento só pode ser mobilizado pelo trabalhador, pela 
pessoa humana, inverte-se a lógica. O trabalho deixa de ser o fator algo 
externo ao trabalhador e volta a ser algo intrínseco a quem o realiza. 
(MIRANDA, 2004, p.113) 

 

 Dessa forma, passado o fervor do industrialismo, o foco da economia 

tomava novo rumo, a produção baseada no conhecimento. Não era mais a máquina 

que atraia a atenção do mercado, mas sim o intelecto dos indivíduos que inovavam em 

formas de produzir e comercializar tornando-se um diferencial na obtenção dos lucros.  

 A essa nova mudança foi o que Toffler denominou de terceira onda e 

Castells chamou de informacionalismo, que traz a informação e o conhecimento como 

fatores decisivos nas principais atividades produtivas da sociedade. Sociedade esta, 

que prioriza o individuo, antes à máquina, que se apóia na inovação e no 

desenvolvimento de novas tecnologias seja na área de saúde, comunicação, eletro-

eletrônicos, dentre outros, e que não tolera o a centralização do poder, a produção em 

massa, o trabalho mecanicista, repetitivo, extremamente especialista da rotina nove as 

cinco e que vislumbra a descentralização do poder, o tempo e a jornada de trabalho 

flexível, a produção personalizada, o mercado inovador, a comunicação em tempo real 

mediada por computadores e a avalanche informacional que se torna realidade através 

da Internet. Conectividade, integração e simultaneidade em tempo real são os 

pressupostos que suportam o novo paradigma de produção, modelo esse bastante 

diverso da produção em série e do trabalho simplificado típico da sociedade industrial 

(BORGES, 1995, p.2). E em que 

  



MÔNICA KARINA SANTOS REIS 
Information Literacy ou Competência Informacional como elemento promotor do desenvolvimento do 

capital intelectual 
20 

 
[...]a desmassificação da civilização, que reflete e intensifica os meios de 
comunicação, traz com ela um enorme salto na quantidade de 
informação que todos trocaremos uns com os outros. E é este aumento 
que explica por que estamos nos tornando uma “sociedade de 
informação”. (TOFFLER, 1992, p.172). 

 

 Estes são os aspectos que explicam a evolução da sociedade que se 

supera em inovação e flui a velocidades há pouco tempo inimagináveis, seja 

desenvolvendo modos de produção seja adequando seus atores tanto ao processo 

regente de cada época quanto ao processo de mudança e quebra de paradigmas para 

a construção de uma nova sociedade, com um novo modo de produção ou de 

desenvolvimento. 

 E para que se faça entender melhor esse novo modo de produção, que 

traz em seu insumo a informação, um bem intangível, como elemento promotor da 

geração de conhecimento, algumas definições a respeito de informação e 

conhecimento se fazem necessárias.  

 Para Dias (2003, p. 35) a “informação é um conjunto de dados que 

organizados e inter-relacionados produzem um significado, podendo ser encontrada em 

diferentes suportes”. Essa é uma definição consagrada na literatura e compartilhada por 

outros autores, como exemplo tem-se o conceito apresentado por Davenport, Marchand 

e Dickson, para estes autores, a “informação é aquilo em que os dados se transformam 

quando nós os interpretamos e contextualizamos”. (DAVENPORT; MARCHAND; 

DICKSON, 2004, p. 190), e finalizam afirmando que “elas também são o veículo para se 

expressar e comunicar o conhecimento nos negócios e em nossas vidas”.  

 Nesse caso a informação é conceituada com base na tríade dados, 

informação e conhecimento, sendo um, parte integrante e conseqüência do outro, 

partindo-se do pressuposto de que a obtenção dos dados proporciona após a 

contextualização e compreensão a geração da informação, e a aplicabilidade destas 
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produz o conhecimento que conseqüentemente gerará novas informações e assim 

sucessivamente.  

 Já Barreto (1996 apud Moresi 2000) apresenta uma definição mais 

completa, relacionando ambos os termos, e define o termo informação como “estruturas 

significantes com a competência de gerar conhecimento no indivíduo, em seu grupo ou 

na sociedade”. E continua, afirmando que, o conhecimento é uma mistura fluída de 

experiência condensada - informação contextualizada – a qual proporciona uma 

estrutura para avaliação e incorporação de novas informações, em um movimento 

cíclico, onde informação gera conhecimento que gera mais informação.  

 Entretanto, é imperioso enfatizar que a informação é considerada por 

alguns autores a mola mestre da evolução da sociedade, em todas as épocas e nos 

mais diversos contextos, econômico político ou social, e que sua utilização na produção 

do conhecimento, sempre estiveram presentes no processo evolutivo da sociedade, á 

medida que atuou como elemento propulsor de inovações e transformações sociais ou 

econômicas e como elemento identificador de desenvolvimento, sendo considerado 

como país desenvolvido apenas aqueles que possuem a capacidade de gerar 

informação inovadora e de qualidade,  que German (2000, p.23) caracterizou como 

países desenvolvidos os “ricos em informação” (information rich) e os subdesenvolvidos 

como os “pobres em informação” (information poor). 

 Atualmente, nesta sociedade globalizada, em que a informação é 

altamente valorizada, em todos os âmbitos, em que os mercados produzem em escala 

mundial visando através da exportação à conquista de novos mercados, a informação 

deve atender as necessidades das organizações nos diversos níveis administrativos, 

como insumo no processo produtivo, como agregador de valor aos produtos e como 

fator promotor do processo criativo e inovador. Como constata Dias (2003, p. 25) o 

acesso à informação está diretamente ligado à inovação, a proteção de marcas e 

patentes, a competência para competitividade desejada pelas organizações em 

mercados globalizados e na geração do conhecimento com aplicabilidade na produção 

e inovação de produtos e serviços. 
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 Dessa forma, pode-se inferir que o acesso à informação de qualidade e 

aplicabilidade desta pode ser entendida como sinônimo de competitividade, 

desenvolvimento e geração de lucros. Como constata Castells, 

 

A produtividade e a competitividade das organizações, regiões ou 
nações dependem de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de 
forma eficiente à informação, o que tem levado, nas duas últimas 
décadas, a uma nova economia fundamentada e um modelo 
informacional de desenvolvimento que, provavelmente, caracterizará as 
futuras décadas (CASTELLS, 2000, p.87)  

 

 Hoje a informação que durante todo o curso da historia, participou de todo 

o processo de evolução da sociedade, sintoniza o mundo, e intitula a sociedade atual 

de Sociedade da Informação e do Conhecimento. 

 

2.2 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO  

 O processo evolutivo da sociedade foi marcado por rupturas e mudanças 

do ponto de vista econômico, social e tecnológico, e tais mudança sempre afetaram 

existência do indivíduo como um todo. Foi assim com o fim da sociedade agrícola, que 

perdurou durante 10 mil anos, com o industrialismo que durou apenas dois séculos e é 

assim desde o final do século XX com o surgimento de uma nova sociedade a da 

informação e do conhecimento.  

 Atualmente, vive-se em uma sociedade baseada na produção, 

organização e acessibilidade da informação através das tecnologias disponibilizadas, e 

tal sociedade impulsiona todos os setores a se adequarem a ela como condição sine 

qua non para sua própria sobrevivência. E nestes processos várias alterações podem 

ser identificadas como, por exemplo, no setor político, onde governo e iniciativa privada 

já tem a conscientização de que só através do conhecimento uma nação pode alcançar 
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o desenvolvimento; no setor econômico, as organizações são influenciadas a mudar 

seus conceitos para Learning Organization (organizações que aprendem), pois, só 

através do conhecimento poderá se desenvolver produtos inovadores e de qualidade, e 

assim sobreviver, no mercado atual que transforma-se de tal modo que inovar e 

converter conhecimento em vantagem competitiva passam a constituir importantes 

diferenciais; e no contexto social, onde a educação impera como fator responsável pelo 

desenvolvimento humano. 

 Desse modo é possível afirmar que, a Sociedade da Informação seria 

 

[...] uma sociedade na qual a qualidade de vida, bem como as 
perspectivas de transformação social e de desenvolvimento econômico, 
dependem crescentemente da informação e da sua exploração. Em tal 
sociedade, os padrões de vida, trabalho e lazer, o sistema educacional e 
o posicionamento no mercado são todos influenciados marcadamente 
por avanços na informação e no conhecimento. Isso se evidencia em um 
crescente acúmulo de produtos e serviços de elevado grau de 
intensidade de informação, difundidos por um extenso leque de meios 
de comunicação, muitos dos quais de natureza eletrônica[...] (MARTIN, 
APUD GERMAN, 2000, p.15) 

 

 Takahashi identificou a Sociedade da Informação, não como um modismo, 

mas, como uma realidade a ser absorvida por todas as camadas sociais, mesmo que a 

níveis diferentes e em períodos diferentes. Pois a Sociedade da Informação tem em 

seus alicerces um fator de suma pertinência que é o advento das novas tecnologias de 

informação e comunicação e tais avanços perduram durante longos períodos sob o 

poderio das grandes potencias mundiais.  

 

A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma 
profunda mudança na organização da sociedade e da economia, 
havendo quem a considere um novo paradigma técnico-econômico. É 
um fenômeno global, com elevado potencial transformador das 
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atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a dinâmica 
dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas 
pela infra-estrutura de informações disponível. (TAKAHASHI, 2000, 
p.05) grifo do autor 

 

 Nesse contexto, a Sociedade da Informação foi um fenômeno inicialmente 

identificado em países super desenvolvidos como Estados Unidos e Japão e por se 

tratar de um fenômeno global, em que os mercados se integram em uma espécie de 

rede interdependentes, foi se expandido aos demais países da Europa só atingindo os 

paises subdesenvolvidos como o Brasil no início do século XXI.  

 A partir da conscientização governamental e da iniciativa privada foram 

tomas as primeiras iniciativas para que o Brasil, que ainda engatinhava em certos 

setores industriais, prove-se toda uma estrutura necessária para construção e 

consolidação da Sociedade da Informação no Brasil. 

 

2.3 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO NO BRASIL 

 A mudança de paradigmas e o fenômeno que mudou o insumo do 

processo produtivo para a informação denominado Sociedade da informação e do 

conhecimento é um fenômeno mundial, embora seu desenvolvimento tenha nuances 

diferentes de acordo com a realidade de cada país, como constata Takahashi (2000, p. 

5) “Em cada país, a sociedade da informação está sendo construída em meio a 

diferentes condições e projetos de desenvolvimento social, segundo estratégias 

moldadas de acordo com cada contexto”.   

 No Brasil, o processo de implantação da Sociedade da Informação, teve 

sua iniciativa primeira á partir de um trabalho iniciado em 1996 pelo Conselho Nacional 

de Ciência e Tecnologia e instituído pelo decreto de lei nº 3.294, de 15/12/1999, sob a 

coordenação do Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT), e objetivou lançar os 
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alicerces de um projeto estratégico de amplitude nacional, buscando integrar e 

coordenar o desenvolvimento e a utilização dos serviços avançados em tecnologia nas 

áreas de computação, comunicação e informação e de suas aplicações na sociedade. 

 

Objetivo do Programa Sociedade da Informação no Brasil é integrar, 
coordenar e fomentar ações para a utilização de tecnologias de 
informação e comunicação, de forma a contribuir para a inclusão social 
de todos os brasileiros na nova sociedade e, ao mesmo tempo, 
contribuir para que a economia do País tenha condições de competir no 
mercado global. (TAKAHASHI, 2000, p.10) Grifo do autor 

 

 Além dos objetivos específicos, o Programa Sociedade da Informação no 

Brasil (SocInfo), buscou ainda contribuir efetivamente para: 

 

• Construção de uma sociedade mais justa, preservando a identidade cultural do 

povo brasileiro; 

• Padrões de desenvolvimento sustentável, respeitando às diferenças e o 

equilíbrio regional. 

•  Promover a democracia política, embasada na participação efetiva da 

sociedade; 

 Diante deste cenário, entende-se que a realização de tais objetivos não se 

faz tarefa fácil, pois, desenvolver ações concretas que levem a uma sociedade mais 

justa, ao desenvolvimento sustentável e a democracia política, justamente em um país 

em que impera a desigualdade social requer um trabalho intenso e cooperativo entre 

governo, iniciativa privada e sociedade civil, buscando assegurar que os benefícios 

advindos do Programa Sociedade da Informação no Brasil efetivamente alcancem a 

todos os brasileiros. 
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  O Programa Sociedade da Informação (SocInfo) no Brasil apresenta-se 

em sete Linhas de Ação, que posteriormente serão transformadas em ações concretas, 

que envolvem desde o planejamento até a sua execução. Que são: 

1. Mercado, trabalho e oportunidades: objetiva através do uso intensivo das novas 

tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) criar o comércio eletrônico e 

promover a competitividade entre empresas.  

2. Universalização de serviços para a cidadania: objetiva através da universalização 

do acesso à Internet fornecer oportunidades de acesso as TIC’s de forma igualitária 

como forma de promover a inclusão social e o processo de cidadania. 

3. Educação na sociedade da informação: objetiva através de reformas curriculares e 

da capacitação de professores, incluir o uso das TIC’s nas atividades pedagógicas 

educacionais em todos os níveis, além da utilização de ferramentas disponibilizadas 

pela Internet e pelo sistema de redes em projetos de educação à continuada e 

educação à distância.  

4. Conteúdos e identidade cultural: objetiva através da geração e promoção de 

conteúdos voltados para cultura brasileira preservar a identidade cultural do país, tanto 

a nível local quanto regional; fomentar a geração de tecnologias com aplicação em 

projetos de cunho cultural com esquemas para digitalização e preservação da 

identidade artística, cultural e histórica.    

5. Governo ao alcance de todos: através da informatização da administração pública 

e da utilização de sistemas de aplicativos padronizados, estimular capacitações em 

gestão de TIC’s voltados para administração pública com o objetivo de disponibilizar 

serviços que envolvam uma ampla disseminação de informações. 

6. P&D, tecnologias-chave e aplicações: objetiva incentivar a formação de 

profissionais, principalmente pesquisadores cujo objeto de estudo sejam as TIC’s e a 

elaboração de projetos pilotos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) que envolvam 
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tecnologias-chave para o desenvolvimento industrial e econômico nas universidades e 

no setor produtivo.  

7. Infra-estrutura avançada e novos serviços: objetiva a implantação de infra-

estrutura básica nacional de informações, que venham a integrar as diversas estruturas 

especializadas de redes existentes tais como governo, setor privado e P&D; promover a 

adoção de mecanismos de segurança, a implantação de redes de processamento de 

alto desempenho e realizar experimentos com novos protocolos e serviços genéricos.  

 

 A implantação do Programa Sociedade da Informação no Brasil, 

aconteceu de forma democrática, coordenada pelo MCT e contando com a participação 

da sociedade, representada por um grande número de instituições. O processo de 

implantação se deu em duas fases, primeiramente a fase de implantação que ocorreu 

ano longo do ano 2000 e posteriormente a fase de execução, ocorrida no período de 

2001 a 2003. 

 A fase de implantação do Programa SocInfo foi caracterizada pela ampla 

participação de especialistas do setor acadêmico, privado e governo, onde foi realizado 

um trabalho em conjunto que compreendeu: 

 

• Elaboração da primeira proposta, através do programa intitulado “Sociedade da 

Informação no Brasil - Livro Verde”; 

• Um processo de ampla consulta à sociedade; 

•  A partir das idéias e opiniões recolhidas do processo de consulta a sociedade, 

a elaboração de um plano de ações e atividades para as propostas 

estabelecidas no Livro Verde, intitulado “Livro Branco – Ciência, Tecnologia e 

Inovação”. 
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 Já a fase de execução planejada em três etapas, de decolagem, operação 

em regime e consolidação, compreendia respectivamente: 

 

• A execução das principais ações previstas no programa, através de 

contratações, editais, parcerias, etc.; 

• O acompanhamento das ações que já se encontravam em andamento por novas 

ações; 

• A realização de uma avaliação geral do programa e de acordo com os 

resultados alcançados, traçar novas propostas e metas para os anos futuros.  

 

 Uma vez analisada a evolução da sociedade e diagnosticada a pertinência 

do fator informação a este processo, dada a sua relevância perante toda e qualquer 

atividade humana, culminando com por intitular a sociedade atual e volver o mundo em 

prol de iniciativas para sua implantação, o próximo capítulo desta Monografia irá tratar 

da ferramenta que concretizou e maximizou o uso da informação como bem de 

consumo a Tecnologia de Informação. 

 

3. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

  Atualmente a sociedade tem passado por mudanças e alterações que 

afetam todos os setores, sejam eles econômicos, sociais ou políticos. Identificar esses 

fatores responsáveis por tais mudanças é questão sine qua non para que se possa 

entender o contexto mundial atual. As economias mundiais passaram por períodos em 

que se delineou nitidamente a prevalência de paradigmas tecnológicos que se 

introduzem inicialmente em economias mais avançadas, e se disseminam 

gradativamente pelas menos desenvolvidas. (OLIVEIRA, 2002 p. 198). 
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 Até pouco tempo, principalmente para os países em desenvolvimento, 

vivia-se na ascendência do industrialismo e na expansão para um mercado mundial, 

com a formação de blocos econômicos unindo-se em prol de objetivos comuns. 

Entretanto, nem bem os países subdesenvolvidos, como por exemplo, o Brasil, 

começaram a desenvolver sua indústria de ponta, o foco do grande centro mundial já se 

transformava para um novo mercado baseado na informação e no conhecimento. 

Dessa forma, 

 

As décadas de 80 e 90 são de grandes transformações para a 
humanidade. Essas transformações vão desde questões econômicas 
até as sociais, passando pelas transformações políticas e 
comportamentais que transfiguram radicalmente a imagem do planeta 
em que vivemos e que tão bem conhecíamos até fins de 1690, 1970. 
(CRUZ, 2003, p. 71).  

 

 Dentre os fatores responsáveis por tais mudanças pode-se destacar o 

fenômeno da globalização, o progresso das telecomunicações (permitindo a 

comunicação em tempo real) e o avanço das novas tecnologias (com computadores 

cada vez menores, mais potentes e mais baratos). “O desenvolvimento de novas 

tecnologias tem sido no decorrer da evolução da sociedade, um agente relevante que 

conduz à expansão das oportunidades de combinações de recursos materiais e 

humanos disponíveis”. (OLIVEIRA, 2002 p. 198). 

 Os recursos disponibilizados pelas novas tecnologias proporcionaram ao 

indivíduo um melhor aproveitamento do seu tempo, visto que as tarefas mais simples e 

rotineiras, que antes ocupavam grande parte do tempo dos trabalhadores agora seria 

feito pelas máquinas. 

  Inicialmente a tecnologia podia ser entendida como sinônimo da máquina, 

o computador, e para as funções que este desempenhava, o processamento de dados.  

“A tecnologia tinha outros nomes: computadores, sistemas de tratamento de 
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informação, máquina de processamento de dados, [...] telemática, informática, [...] até 

adquirir a que tem hoje: Tecnologia da Informação. (CRUZ, 2003, p. 26). 

 Assim sendo, a Tecnologia da Informação (TI), representa para a 

sociedade atual que possui como capital um bem intangível, a ferramenta responsável 

por fazer esse bem tomar forma mais concreta, através de sua capacidade de 

armazenamento e disseminação da informação, hoje sem fronteiras. Para Dias e 

Belluzzo, (2003, p.24) “a emergência de um novo paradigma tecnológico, organizado 

em torno das tecnologias da informação, mais flexíveis e poderosas, tem possibilitado 

que a própria informação se torne produto e insumo do processo produtivo”. 

 Ainda para as autoras: 

Os impactos das tecnologias de informação, no setor econômico, se 
refletem no custo, na produtividade e na competitividade; no setor social, 
no emprego, no meio ambiente, na qualidade de vida; no setor político, 
nos mercados regionais, na concorrência global, na eficiência técnica e 
na capacitação tecnológica. (DIAS; BELLUZZO, 2003, p. 25) 

 

 Em suma a tecnologia está presente e gera impactos em todos os âmbitos 

da vida humana seja ele econômico, com fator de competitividade e lucro; no setor 

social, nas relações empregado e função desempenhada; e no setor político, na 

concorrência global, obtendo maior destaque aquelas nações que dominam a 

tecnologia de ponta. 

 E Castells resume que: 

 
As novas tecnologias da informação difundiram-se pelo globo com a 
velocidade da luz em menos de duas décadas, entre meados dos anos 
70 e 90, por meio de uma lógica que é característica dessa revolução 
tecnológica: a aplicação imediata no próprio desenvolvimento da 
tecnologia gerada, conectando o mundo através da tecnologia da 
informação. (CASTELLS, 2000, p. 52) 
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 Em linhas gerais, a TI, é considerada atualmente a principal ferramenta, 

seja no individual, seja no coletivo para se obter a informação certa, no lugar certo e no 

momento certo. (DAVENPORT; MARCHAND; DICKSON, 2004, p. 357). 

 Nos dias atuais, não se pode imaginar a vida do homem sem a influência 

da tecnologia, seja no simples cotidiano do dia a dia, seja na rotina de trabalho, tudo 

está cercado e cerceado por adventos tecnológicos e não se imagina mais a vida sem 

eles. Estudiosos do tema (informáticos, tecnólogos, administradores, dentre outros) não 

mais remetem a tecnologia apenas a máquina, e sim percebem a importância da 

informação nesse contexto e já começam a ter a consciência de que a tecnologia só é 

considerada eficiente e eficaz se for considerada útil, e esta utilidade na Sociedade da 

Informação significa armazenar, transmitir e disseminar informação e conhecimento em 

tempo real e sem fronteiras. 

 Com base nesse pressuposto, faz-se necessário analisar alguns conceitos 

desse fenômeno denominado Tecnologia da Informação. Assim, vários pesquisadores 

diante de diversos focos criaram conceitos a respeito da Tecnologia da informação. 

 Para os pesquisadores Davenport, Marchand e Dickson: 

 

“TI” é o investimento total de uma empresa em tecnologia de 
computação e comunicação. Isto inclui hardware, software, 
telecomunicações, telefones, dispositivos diversos que coletam e 
apresentam dados[...] armazenados eletronicamente e as pessoas que 
provêm esses serviços. (DAVENPORT; MARCHAND; DICKSON, 2004, 
p. 109). 

 

 Já Cruz (2003, p. 26) afirma que a “Tecnologia da Informação é qualquer 

dispositivo que tenha capacidade para tratar e ou processar dados e ou informações, 

tanto de forma sistêmica como esporádica, quer seja esta aplicada no produto, quer 

esteja aplicada no processo”.  
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 Por outro lado Castells (2000, p. 49) aborda a Tecnologia da Informação 

como “um conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica, computação 

(hardware e software), telecomunicações/radiodifusão, e optoeletrônica.  

 E finalmente Oliveira parafraseando Zuboff traz um conceito mais 

abrangente que, acredita-se, contemple todos as facetas que tal tema exige.  

Tecnologia da Informação é uma denominação que reflete a 
convergência de diversas correntes do desenvolvimento tecnológico, 
incluindo microeletrônica, ciência da computação, telecomunicações, 
engenharia de software e análise de sistemas. É uma tecnologia que 
aumenta incrivelmente habilidade para registrar, armazenar, analisar e 
transmitir informação, tendo como características a flexibilidade, 
integridade, e a não-existência de limites geográficos, bem como, a 
possibilidade de manipular grandes volumes de informação. (ZUBOFF 
citado por OLIVEIRA, 2002, p.206). (grifo do autor)  

 

 Percebe-se nos conceitos apresentados que a TI que independente de 

área de atuação, é de senso comum a aplicação do conceito de TI como um conjunto 

de tecnologias que visam manipular um grande volume informacional através de suas 

ferramentas de armazenamento, processamento e disseminação da informação. 

 De forma geral, a TI envolve componentes como hardware, software, 

processamento de informação, análise de sistemas, telecomunicações, dentre outros, 

ultrapassando barreiras e inovando a uma velocidade assustadora. Entretanto, o ator 

essencial de todo esse processo foi e sempre será o ser humano, é dele a capacidade 

do raciocínio que cria, utiliza e determina o seu sucesso ou não, sem ele tal tecnologia 

não teria utilidade. Os Componentes da tecnologia da informação: hardware, software, 

sistemas de telecomunicações e gestão de dados e informações. Todos esses 

componentes necessitam e interagem com o componente humano, peopleware ou 

humanware. (REZENDE; ABREU, 2001. p. 77). 

 Como se pôde ver, atualmente, a TI exerce profunda influência na vida 

cotidiana dos indivíduos, e se não totalmente, mas uma parcela significativa da 



MÔNICA KARINA SANTOS REIS 
Information Literacy ou Competência Informacional como elemento promotor do desenvolvimento do 

capital intelectual 
33 

 
população já tem acesso aos recursos tecnológicos utilizando-os seja na simples 

realização de tarefas nas empresas, seja na utilização de ferramentas que possibilitam 

a comunicação mediada por computadores (CMC), que pode ser realizada em tempo 

real independentemente da localização ou na emissão de mensagens de naturezas 

diversas, exigindo-se apenas o recurso material e o conhecimento necessário para o 

seu manuseio.  

 Entretanto, a realidade nem sempre foi essa, no início as tecnologias eram 

encaradas com parcimônia e até mesmo com rejeição por parte daqueles que não 

sabiam como utilizá-las e tinham medo de serem substituídos pelas máquinas, gerando 

certa polêmica que persiste até os dias atuais. Em seguida será abordada a evolução 

das TI’s. 

 

3.1 EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO 

 Como foi visto inicialmente, a tecnologia era resumida apenas ao 

computador e as poucas funções que este desempenhava. Os primeiros computadores, 

podiam ser considerados grandes máquinas de calcular, frágeis, isoladas em salas 

refrigeradas, surgiram na Inglaterra e nos Estados Unidos em 1945, durante a Segunda 

Guerra Mundial, identificada por Manuel Castells como a “mãe de todas as tecnologias”, 

e por muito tempo seu uso foi reservado aos militares para realização de cálculos 

científicos, sendo seu uso civil apenas disseminado por volta dos anos 60 (LEVY, 1999 

p. 31). Até meados dos anos 60 a tecnologia dos computadores ficou reservada ao 

privilégio de poucos, devido aos recursos de informática serem escassos, seu custo 

bastante elevado e de difícil manutenção, inicialmente utilizada pelos militares e 

posteriormente pelos cientistas na realização de suas pesquisas. De acordo com Cruz, 

 

Desde que passaram a existir, os computadores sempre provocaram 
muitas mudanças, criaram muita confusão e, por não serem usados 
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corretamente, em geral em vez de racionalizarem o trabalho produziram 
o efeito oposto, confusão, gastos e descontrole. Isso acontecia pelo 
menos no início da utilização das máquinas[...] (CRUZ, 2003, p. 21) 

 

 Esse caráter elitista criado em torno dos computadores gerou, nos 

indivíduos em sua grande maioria, uma dicotomia de sentimentos, a saber, euforia e 

medo. Euforia pelo desconhecimento do novo, propagado pelos informáticos como a 

máquina inovadora, capaz de racionalizar o trabalho, através da realização de inúmeras 

tarefas em pouquíssimo tempo, e o medo que esta mesma máquina pudesse 

posteriormente, vir a lhe substituir no mercado de trabalho. Esse sentimento gerava 

uma barreira na utilização dos computadores, fazendo com que estes ao invés de 

proporcionarem o resultado desejado, ao não serem utilizados corretamente, gerasse 

confusão, perda de tempo e prejuízos. 

 Por volta dos anos 70, existiram dois marcos na evolução das tecnologias, 

o primeiro com o intuito de popularizar os computadores, surgem os primeiros PC’s 

(computadores pessoais) e com eles uma enorme queda nos preços dos equipamentos 

de informática e segundo com o avanço das telecomunicações surge à possibilidade de 

trabalhar em sistema de rede. “Nos anos 1970, à medida que a tecnologia dos 

computadores combinada com redes e novas ferramentas de software se tornou 

disponível, as empresas passaram do processamento de dados para os sistemas de 

informação a gestão de documentos”. (DAVENPORT; MARCHAND; DICKSON, 2004, 

p. 189). Como constata Levy, 

  

A virada fundamental das tecnologias data dos anos 70 com o 
desenvolvimento e a comercialização do microprocessador (unidade de 
cálculo aritmético e lógico localizada em um pequeno chip eletrônico) [...] 
que abriu uma nova fase na automação da produção industrial, além da 
automação de alguns setores terciários (bancos, seguradoras). (LEVY, 
1999 p. 31). 
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 Já nos anos 80, após o barateamento significativo dos equipamentos, 

popularização e disseminação dos microcomputadores, as linguagens dos softwares 

disponibilizados se tornaram mais amigáveis através dos aplicativos, possibilitando a 

utilização dos seus serviços por empresas de diversos setores e usuários comuns. 

Novos softwares foram estimulados pelo crescente mercado de microcomputadores 

que, por sua vez, explodiu com base nas novas aplicações e tecnologias de fácil 

utilização, nascidas das mentes dos inventores de softwares (CASTELLS, 2000 p. 68). 

Nos anos 80 a informática perdeu, pouco a pouco, seu status de técnica e de setor 

industrial particular para começar a fundir-se com as telecomunicações, a editoração, o 

cinema e a televisão. (LEVY, 1999 p.32). Ainda para o autor, nesse período o 

computador 

 

torna-se um instrumento de criação (de textos, de imagens, de músicas), 
de organização (bancos de dados, planilhas), de simulação (planilhas, 
ferramentas de apoio a tomada de decisão, programas pra pesquisa) e 
de diversão (jogos) nas mãos de uma proporção crescente da população 
dos países desenvolvidos. (LEVY, 1999 p.32). 

 

 Entretanto, só no final dos anos 80 e início dos anos 90, com a 

proliferação das tecnologias no processo produtivo industrial com os computadores 

sendo utilizados pelos funcionários para processar e armazenar informações, na 

produção de relatórios de fluxos, planilhas de orçamentos e demonstrativos de 

lucravitidade é que se começa a dar maior ênfase à aplicabilidade das informações 

utilizadas nesse processo, e não a própria máquina em si, desse modo passando a 

identificar a TI como um elemento facilitador do compartilhamento de informações. As 

tecnologias de informação explodiram em todos os tipos de aplicações e usos que, por 

sua vez, produziram inovação tecnológica, acelerando a velocidade e ampliando o 

escopo das transformações tecnológicas, bem como diversificando suas fontes. 

(CASTELLS, 2000, p. 25). Como constata Oliveira, 
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Os anos 80 e 90 aparecem como marcos do ciclo da revolução 
tecnológica, que não privilegia mais o uso intensivo de matérias-primas 
e mão-de-obra, e sim de máquinas e instalações, por meio de novas 
formas organização produtiva e com o uso em alta da tecnologia da 
informação. (OLIVEIRA, 2002, p.206). 

 

 Na medida em que as TI’s foram se expandindo, foi crescendo a 

conscientização de que o que determinava o sucesso ou não dessa tecnologia era sua 

descentralização e aplicabilidade em formas digitais cada vez mais eficientes de 

promover o acesso, armazenar, processar e disseminar informação em tempo real. A 

aplicação desses conhecimentos e dessa informação para a geração de conhecimentos 

e de dispositivos de processamento/comunicação da informação, em um ciclo de 

realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso. (CASTELLS, 2000, p.50) 

 Dessa forma os profissionais de TI buscaram desenvolver ferramentas 

que através dos computadores já existentes e da possibilidade do trabalho em rede já 

tornado realidade à informação pudesse ser transmitida em tempo real ou remoto, 

independentemente de localização geográfica, dando origem assim a ferramenta mais 

conhecida de TI denominada Internet, rede de computadores interligados com objetivo 

de proporcionar através da informação e do conhecimento formas de pesquisa, 

comunicação, socialização, negócios e entretenimento. As tecnologias de informação 

surgiram como um novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de 

transação, mas também como um novo mercado da informação e do conhecimento 

(LEVY, 1999 p. 32).   

 Em linhas gerais a evolução da TI está ligada através da criação do 

primeiro computador, de uso elitista e utilização resumida, passando pela proliferação 

as grandes massas e no crescimento de aplicabilidade da informação utilizada e por fim 

na criação de ferramentas que os interligam mundialmente.  
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 Meirelles parafraseado por Oliveira (2002, p.223) classifica a evolução da 

Tecnologia da Informação em três eras:  

 

• Era Transacional: que corresponde ao período de 1960 a 1970, em que o uso 

da Tecnologia da Informação possuía um enfoque contábil, onde uns grandes 

volumes de dados eram processados por meio da execução de cálculos e 

equações complexas. 

• Era Informacional: que corresponde ao período de 1970 a 1990, caracterizado 

pelo extremo crescimento do uso de computadores através da criação dos 

microcomputadores e a proliferação dos CPDs (centros de processamentos de 

dados). 

• Era do conhecimento: corresponde ao período iniciado nos anos 90, período 

este que originou o termo Tecnologia da Informação, onde a capital intelectual 

(informação) passa a ser considerada um ativo das organizações, e a sua 

disponibilização e disseminação tornam-se um diferencial em mercados cada 

vez mais competitivos. 

 

 Já Manuel Castells caracteriza a evolução das TI’s baseada na criação 

dos primeiros computadores, a criação dos chips e o aumento significativo de sua 

capacidade de memória (armazenar informação) e o avanço das telecomunicações. 

Dentre os pontos relevantes que podem ser ressaltados entre os autores acima citados 

e Meirelles destacam-se a questão da criação dos PC’s, a valorização da informação 

como fator primordial e o avanço das telecomunicações para o sucesso dessa 

tecnologia. 

 Uma vez identificada à evolução da TI e caracterizado sua intima ligação 

com o recurso informação faz-se necessário explicitar os objetivos dessa nova 

tecnologia.   
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3.2 OBJETIVOS 

 A TI significa para a sociedade atual uma ferramenta meio através da qual 

os indivíduos têm a possibilidade de agregar valor às informações. Desse modo os 

recursos disponibilizados pela TI objetivam coletar, armazenar, processar, transmitir e 

disseminar informações de forma que estas venham a auxiliar indivíduos e 

organizações na otimização dos processos e no apoio a tomada de decisão. O 

processo atual de transformação tecnológica expande-se entre campos tecnológicos 

mediante uma linguagem digital comum na qual a informação é gerada, armazenada, 

recuperada, processada e transmitida. (CASTELLS, 2000 p. 50). 

 A coleta de informações anteriormente só era disponibilizada através de 

consulta a acervos físicos de bibliotecas e centros de documentação, assim sendo, os 

indivíduos para ter acesso à informação desejada tinham que se deslocar até estes 

locais. Com o advento da TI criaram-se possibilidades de acesso nos mais variados 

locais, no tempo disponível e muitas vezes com maior conforto e comodidade. 

   No que se refere ao armazenamento de informações é de conhecimento 

comum que as informações geradas através de pesquisas e produções literárias 

fossem armazenadas em um único meio que era o impresso. Com a tecnologia foram 

criados diversos suportes de memória tais como drives de computador, disquetes, CD’s 

Pen Drives, dentre outros, capazes de guardar estas informações tornando impresso 

apenas o indispensável. 

 O Processamento de informações no que tange a TI é a forma pela qual a 

tecnologia ao receber as informações disponibilizadas pelo indivíduo transforma-a em 

um formato de unidades lógicas objetivando que tais informações possam ser 

identificadas e posteriormente recuperadas por qualquer outro computador em qualquer 

lugar do mundo. 

  A transmissão da informação inicialmente era feita de forma convencional 

através de conversas informacionais, telegrafo, correio e telefonia fixa ou móvel. A TI 
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revolucionou a transmissão de informações à medida que através de ferramentas como 

dispositivos físicos de saída e da Internet possibilitaram que, a custos relativamente 

baixos, qualquer tipo de informação sejam textos, imagens ou sons fossem transmitidas 

a uma velocidade há pouco tempo inimaginável. Da mesma forma ocorreu com a 

disseminação da informação, inicialmente propiciada pela invenção da imprensa de 

Gutemberg e mais atualmente pela Internet.  

    

3.3 APLICABILIDADE 

 A aplicabilidade das Tecnologias de Informação esta ligada às 

ferramentas disponibilizadas pela mesma e de sua utilização para diversos fins. Com as 

TI’s foi possível criar meios eletrônicos de realizar tarefas antes impossibilitadas, tais 

como acesso a informações em locais distantes, em tempos remotos ou atuais, a 

comunicação de forma mais diversa que a únicas e convencionais já conhecidas, como 

o correio ou o telefone, possibilitando aos indivíduos um maior acesso a avalanche 

informacional disponibilizada primeiro pela invenção da imprensa e posteriormente pelo 

advento da Internet. Como ressalta os autores Dias e Belluzzo,  

 

Os meios eletrônicos disponíveis, como as redes de informação e a 
Internet, possibilitam acessar, de qualquer lugar, acervos de bibliotecas, 
bancos de dados nacionais ou internacionais, participar de conferências, 
utilizar periódicos e correios eletrônicos, facilitando a disseminação de 
informações entre os indivíduos. (DIAS; BELLUZZO, 2003, p.23). 

 

 Uma das principais ferramentas que disponibiliza uma gama maior de 

aplicabilidade das TI’s é sem duvida alguma a Internet, rede mundial responsável pela 

conexão de milhares de computadores em todo o mundo através de um Domain name 

endereçamento, que dentro da Internet é responsável por identificar os tipos de sites e 

através deles suas finalidades, apresentado um sufixo que afunila ainda mais o 
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endereço como por exemplo: .com, .edu, .gov, .mil, .org, .net, .com, .br, com exceção 

dos Estados Unidos que por ser o país criador não utiliza nenhum sufixo. Como afirma 

Castells, 

 

A Internet originou-se de um esquema ousado, imaginado na década de 
60 pelos guerreiros tecnológicos da Agência de Projetos de Pesquisa 
Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (DARPA) 
que obteve como resultado uma arquitetura de rede que não pode ser 
controlada á partir de nenhum centro e composta por milhares de redes 
de computadores autônomos com inúmeras maneiras de conexão, 
contornando barreias eletrônicas, concretizada posteriormente com a 
ARPANET, que depois de aperfeiçoada e disseminada nas 
universidades veio a se chamar Internet. (CASTELLS, 2000, p. 28). 

 

 A Internet inicialmente criada para fins de transmissão de mensagens 

militares e que posteriormente foi utilizada por pesquisadores e cientistas de 

universidades disponibiliza aos seus usuários tecnologias tais como: correio eletrônico, 

Network news, FTP (File Transfer Protocol), www (World Wide Web); tecnologias para 

buscas e pesquisas: Yahoo, Alta Vista, Cadê e Google (.com, .br, acadêmico e o mais 

recente books; RAS (Real Áudio System) grande rede de computadores com o som 

real, de rádios, sites de múscia, teatros, lojas de discos, dentre outros; Possibilidade de 

consulta a rede bancária 24 hs incluindo realização de algumas operações; Redes 

locais sem fio: notebooks, palmtops, Handhels, PocketPc que podem se conectar a 

Internet em qualquer lugar onde exista um dispositivo que atende pelo nome de Wi-Fi 

(Wireless Fidelity) com a promessa de manter os usuários plugados a rede 24X7 (24 h 

por dia e sete dias por semana); e uma ampla rede de negócios onde pode-se destacar 

como exemplos de sucesso: Amzaon Books denominada a maior livraria da Terra, e 

lojas de CDs. 

 No contexto empresarial dentre as possibilidades de aplicabilidade das 

TI’s pode-se destacar o Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) que consiste 

no conjunto de tecnologias e métodos que tem por finalidade armazena, gerenciar e 
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recuperar informações (CRUZ, 2003, p. 142). E o Workflow (Wkf) que são ferramentas 

que tem por finalidade automatizar processos, racionalizando-os e, conseqüentemente, 

aumentando sua produtividade por meio de dois componentes implícitos: organização e 

tecnologia. Workflow, do inglês, Fluxo de Trabalho, faz a informação necessária a cada 

atividade percorrer o processo previamente mapeado. (CRUZ, 2003, p. 146). 

 Assim sendo, a aplicabilidades da TI traz para os indivíduos, grupos ou 

organizações algumas vantagens que serão analisadas a seguir. 

 

3.4 VANTAGENS 

 Atualmente vive-se na Sociedade da Informação e do Conhecimento, 

onde o insumo do processo produtivo é a informação, cerceado por tecnologias de 

informação. Dessa forma pode-se inferir que o mundo atual exige do individuo que este 

aprenda a lidar com a informação, como forma de adquirir conhecimento, fazendo uso 

das TI’s, adaptando-se a elas, sendo capaz de manuseá-las e retirar delas o seu 

melhor, sendo inimaginável hoje a vida do ser humano sem elas. 

 

È inimaginável achar que a maioria das atividades que um ser humano 
desempenha hoje pode ser realizada sem alguma ajuda da Tecnologia 
da Informação. Por mais simples que seja a atividade, existe sempre um 
dispositivo para tratamento da informação que pode ser utilizado para 
agilizar as tarefas. (CRUZ, 2003, p. 43). 

  

 A TI manipula a informação, agregando valor (produtos e serviços), seja 

por meio da sua estocagem ou, principalmente pela sua difusão (OLIVEIRA, 2002, 

p.223). E este processo de agregação de valor a informação é inerente ao ser humano, 

tornando-o pela primeira vez na história um elemento decisivo e diferencial no processo 

produtivo através do chamado capital intelectual. Isso permite afirmar que o mercado 
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exigirá cada vez mais qualificações destes profissionais, e estes deveram estar atentos 

ao cenário do mercado mundial e as novas tecnologias sendo capazes utilizá-la como 

ferramenta para se obter vantagem competitiva. 

 
 

Observa-se que a transformação tecnológica nos sistemas de 
informação, consubstanciada na criação de softwares, hardwares, 
Internet, web, redes de computadores e de telecomunicações, comércio 
eletrônico, etc., vem exercendo um impacto profundo sobre a 
concorrência e sobre a vantagem competitiva das organizações. (DIAS; 
BELLUZZO, 2003, p. 25). 

 

 Em face ao exposto pode-se inferir que, a habilidade em utilizar a TI pode 

ser considerada um fator de diferencial tanto a nível pessoal quanto ao nível de 

organização. No que tange o pessoal, para aqueles indivíduos que possuam o 

conhecimento necessário para utilização dos recursos disponibilizados pela TI podem 

ter um diferencial perante os demais garantindo assim seu lugar no mercado de 

trabalho. Já no que tange as organizações, aquelas que priorizarem o uso da 

informação como recurso, através das ferramentas de TI, podem ser tornar cada vez 

mais competitiva, estando sempre à frente de seus concorrentes. 

 Desse modo, uma vez identificada à sociedade atual como Sociedade da 

Informação e do Conhecimento, diagnosticado a pertinência da TI, assim como a 

importância do ser humano (capital intelectual) nesse processo surge a Information 

Literacy ou Competência em Informação como mecanismo necessário para que 

profissionais da informação, entre eles, bibliotecários, realizem suas tarefas com 

eficiência e eficácia. 
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4. INFORMATION LITERACY OU COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 

 

 Dentro desse novo cenário atual, denominado de sociedade da 

informação ou do conhecimento, que traz em seu insumo um bem intangível, a 

informação, amplamente influenciada pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação, como por exemplo, a Internet, surge a necessidade de desenvolver nos 

indivíduos habilidades para gerir essa avalanche informacional, disponibilizada 

atualmente, de forma a maximizar a utilização dos recursos atendendo a suas 

necessidades informacionais com objetividade, precisão, eficiência e eficácia. 

 Face ao exposto, surgem os primeiros discursos a respeito da Information 

Literacy (IL) como a necessidade de se desenvolver nos indivíduos aptidões para que 

se exerçam domínios sobre habilidades e competências relacionadas ao acesso, uso e 

disseminação da informação, objetivando fazer uso desta de forma ética e eficiente, 

visto que, o fato de se ter acesso à informação na sociedade atual tornou-se um 

indicador incontestável de atualidade, de sintonia com as tendências atuais, um 

atestado amplamente aceito de aptidão para o futuro, de competência profissional, de 

eficiência e de qualidade (DUDZIAK, 2001, p. 4). 

 Paralelamente, a existência desse movimento de disseminação em massa 

da informação e suas fontes, existe outro, não menos latente, que é o do não acesso à 

informação, gerado por inúmeros fatores, como analfabetismo, mesmo que atualmente 

em menor escala, falta de habilidade na utilização dos recursos informacionais, custos 

elevados ao acesso de informação de qualidade, assim como a ausência de 

habilidades no manuseio das tecnologias. Ainda de acordo com Dudziak (2001) são tais 

barreiras que demonstram a necessidade de se preparar o individuo para: saber 

identificar suas necessidades informacionais, acessar a informação desejada, avaliá-la, 

organizá-la e transformá-la em conhecimento através do aprendizado ao longo da vida.  



MÔNICA KARINA SANTOS REIS 
Information Literacy ou Competência Informacional como elemento promotor do desenvolvimento do 

capital intelectual 
44 

 
 Nesse caso fica demonstrada a ineficiência da atual formação escolar, que 

não aguça nos indivíduos a curiosidade do pesquisador, a habilidade em utilizar as 

fontes informacionais e nem tão pouco o aprendizado independente da figura do 

professor, antes, apenas exige-se o simples decorar das informações que constam nos 

livros, impedindo assim que os indivíduos realizem uma leitura crítica que tenha como 

fruto a sua própria opinião e como conseqüência desta, o seu aprendizado. Atualmente, 

 

não mais se deve pensar em dotá-los (indivíduos) de saberes e técnicas 
básicas que prenunciem a preparação e execução de tarefas pré-
determinadas, de natureza repetitiva e especializada. É preciso antes 
formar pessoas responsáveis pela sua auto-formação, capazes de se 
atualizar constantemente e de aplicar suas capacidades de auto-
aprendizagem, em contexto que se denomina como life long learning. 
(BELLUZZO; KOBAYASHI; FERES, 2004, p.83) 

 

 Essa atitude mais pro ativa de auto-formação mencionada acima existe 

em razão dessa gama de exigências que a Sociedade da Informação trouxe ao 

indivíduo é que se gerou um leque de conceitos e concepções acerca da Information 

Literacy, suas características e objetivos, assim como várias traduções para o idioma 

português, a saber: alfabetização informacional, letramento informacional, literácia, 

fluência informacional, competência em informação.  A seguir será retratada a busca 

pela conceituação do referido termo, elencando as conceituações já consagradas até o 

presente momento e a escolha da mais adequada para nortear o presente trabalho. 

Optou-se por um quadro conceitual teórico para facilitar o cotejo entre as variadas 

facetas que assume esse conceito. 

 

4.1 EM BUSCA DE UMA CONCEITUAÇÃO 

 O termo Information Literacy surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos 

na década de 70 extremamente ligado ao ambiente biblioteconômico e mais 
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precisamente no Brasil ao estudo de usuários. Desde seu surgimento a conceituação 

da IL foi expressa de forma indefinida, apresentando a ocorrência de neologismos 

quanto a sua nomenclatura, sendo esta apresentada em diversas versões de acordo 

com o período e a visão dos pesquisadores que buscaram conceituá-la, de forma que 

pode-se identificar em diversos autores da área de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, com destaque a nível mundial a Zurowski (1974), Owens (1976), Taylor 

(1979), Breivik (1985), Kuhlthau (1987), Doyle (1994), Bruce (1997) ALA (2000) e a 

nível nacional a Caregnato (2000), Hatschbach (2002), Dudziak (2003) e Beluzzo 

(2005), mais uma busca de fixação de uso da expressão do que uma conceituação 

propriamente dita. 

 Com o intuito de identificar o locus do trabalho foi elaborado um quadro 

conceitual onde são abordados os conceitos já consolidados pelos pesquisadores da 

área no Brasil e pela American Library Association (ALA), objetivando melhor clareza do 

assunto na adoção de um desses conceitos que servirá de base para nortear todo o 

desenvolvimento do presente trabalho. 

 

QUADRO CONCEITUAL 
 

AUTORES CONCEITOS 
ALA (2000, p. 2) Um conjunto de habilidades indispensáveis ao indivíduo para 

reconhecer quando uma informação é necessária e ter habilidades 

para localizá-la, avaliá-la e usá-la eficazmente. (tradução nossa) 

Hatschbach (2002, p. 

95) 

Área de estudos e de práticas que trata das habilidades acerca do 

uso da informação em relação à sua busca, localização, avaliação, e 

divulgação, integrando a utilização de novas tecnologias e a 

capacidade de resolução de problemas de informação. 

Dudziak (2003, p. 28) Processo contínuo de internalização de fundamentos conceituais, 

atitudinais e de habilidades necessário à compreensão e interação 

permanente com o universo informacional e sua dinâmica, de modo a 

proporcionar um aprendizado ao longo da vida. 
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Belluzzo (2005, p. 39) Processo contínuo de interação e internalização de fundamentos 

conceituais, atitudinais e de habilidades específicas como referenciais 

à compreensão da informação e de suas abrangências, em busca de 

fluências e das capacidades necessárias à geração do conhecimento 

novo e sua aplicabilidade ao cotidiano das pessoas e das 

comunidades ao longo da vida. 

 Como se pôde ver Hatschbach conceitua a IL ou a Competência em 

Informação como um estudo teórico prático a respeito das habilidades do uso da 

informação fazendo uso das novas tecnologias e sua aplicabilidade na resolução de 

problemas.  

 Já Dudziak e Belluzo apresentam uma conceituação similar para IL ou a 

Competência em Informação dando ênfase a internalização de fundamentos 

conceituais e as habilidades necessárias à compreensão do complexo universo 

informacional objetivando sua aplicabilidade à produção do conhecimento novo e ao 

aprendizado ao longo da via. 

 E por fim, a ALA conceitua IL como um conjunto de habilidades 

indispensáveis ao indivíduo para que este compreenda o universo da informação, 

desenvolvendo seu senso crítico na identificação das informações que para ele são 

pertinentes utilizando-a de forma eficaz, satisfazendo assim sua necessidade 

informacional. Cumpre frisar aqui que tal conjunto de habilidades inclui o domínio dos 

recursos disponibilizados pela Tecnologia de Informação e Comunicação, visto que 

atualmente grande parte das informações disponibilizadas encontra-se em meio 

eletrônico. 

 Em face ao exposto, o escopo do trabalho será baseado no conceito 

apresentado pela ALA sendo este acrescido de algumas alterações. Partindo-se do 

pressuposto de que o termo habilidades é insuficiente para designar todos os 

procedimentos requeridos pela IL e da constante presença do termo competência em 

informação como sinônimo para IL nos demais conceitos apresentados, no presente 
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trabalho o termo habilidades será substituído por competência, sendo o segundo mais 

pertinente ao assunto em questão.  

 Portanto, tais afirmações permitem inferir que um conceito mais 

abrangente de IL seria um conjunto de competências indispensáveis ao indivíduo para 

que este tenha a compreensão e a capacidade de reconhecer suas necessidades 

informacionais e através dos recursos tradicionais disponíveis e do manuseio das TI’s, 

localize, avalie e utilize a informação desejada de forma eficaz satisfazendo assim sua 

necessidade informacional. Dessa forma deve-se entender que, 

 

A competência informacional vai além do acervo das bibliotecas e 
abrange não apenas o uso das tecnologias e recursos oferecidos, como 
também a compreensão da maneira como a informação está 
organizada, a melhor maneira de buscá-la, os uso adequado e ético da 
informação, desenvolvendo habilidades de percepção da necessidade 
de informação no usuário. (POSSOBON, 2006, p. 28). 

  

 Desse modo a IL não pode ser resumida apenas as fontes informacionais 

disponíveis, nem tão pouco a tecnologia e seus recursos. Estas são meras ferramentas 

em potencial que tem como missão auxiliar o indivíduo na percepção de suas 

necessidades informacionais e em seu processo de aprendizagem.     

 Uma vez identificado o conceito da IL e da pertinência do termo 

competência para o mesmo, obtêm-se o embasamento necessário para que dentro das 

traduções utilizadas para o termo IL no Brasil se faça a escolha pela que mais simbolize 

o conteúdo apresentado no conceito, e neste trabalho o termo Information Literacy será 

substituído por competência em informação (CI).  

 Assim sendo, na busca de melhor entendimento a respeito da CI algumas 

definições sobre competência se fazem necessário. O dicionário Aurélio define 

competência como: “qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, 
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fazer determinada coisa; capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade” (FERREIRA, 

2004, p.508). Já o Sociólogo Phillippe Perrenoud (1999, p. 7 apud POSSOBON, 2006, 

p.26) define competência como a “capacidade de agir eficazmente e um tipo de 

situação, capacidade que se apóia em conhecimentos, mas não se reduz a eles”. E 

Miranda (2004, p.115) apresenta uma definição mais abrangente ao afirmar que 

competência é um “conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes correlacionadas 

que afeta parte considerável das atividades de alguém; se relaciona com o 

desempenho, pode ser medido segundo padrões preestabelecidos e pode ser 

melhorado por meio de treinamento e desenvolvimento”.   

 Analisando as definições acima citadas pode-se destacar a ambigüidade 

entre as opiniões do dicionário Aurélio e do sociólogo Perrenoud ao definir competência 

como a capacidade de alguém ao realizar alguma tarefa, sendo a segunda acrescida do 

suporte no conhecimento. Entretanto a definição que mais se adequa a CI é a definição 

apresentada por Miranda por versar sobre as capacidades e habilidades já expressas, 

sendo estas embasadas em um conjunto de conhecimentos devendo-se dar maior 

ênfase a sua medição através de padrões preestabelecidos e a capacidade de 

aprimoramento através do treinamento (aprendizado). Tal ênfase pode ser justificada 

através de um documento elaborado pela Association of College and New Research 

England Libraries Chapter (ACRL) e aprovado pela ALA que será abordado mais 

precisamente ainda neste capítulo onde são estabelecidos normas, padrões e 

indicadores de resultados para que um indivíduo possa ser considerado competente em 

informação.  

 Como foi visto o surgimento da expressão CI se deu na década de 70 nos 

Estados Unidos e desde esse período muito se foi discutido, analisado e aprimorado a 

respeito do tema. A seguir serão destacados alguns acontecimentos que marcaram a 

sua evolução no Brasil e no mundo. 
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4.2 EVOLUÇÃO 

 A introdução da expressão Information Literacy é creditada a um 

bibliotecário chamado Paul Zurkowski que, no ano de 1974, elaborou um relatório 

intitulado: The information Service environment relationships and priorities, onde o 

mesmo descreveu uma série de produtos e serviços de informação oferecidos por 

instituições privadas e suas relações com a biblioteca. Em seu relatório Zurkowski 

recomenda a expansão das relações de acesso à informação e a implantação de um 

movimento nacional embasado na CI e sugeria que os recursos informacionais 

deveriam ser aplicados a resoluções de problemas estritamente relacionados a 

situações de trabalho. (DUDZIAK, 2001, p.22). 

 No referido relatório Zurkowski ressaltava que: 

Pessoas treinadas na aplicação dos recursos de informação em seu 
trabalho podem ser chamadas de competentes (“literates”) em 
informação. Elas aprenderam técnicas e habilidades de utilização de um 
grande número de ferramentas de informação assim como as fontes 
primárias de modo a criar as soluções para seus problemas. 
(BEHRENS, 1994, p. 310, citado por DUDZIAK, 2001, p.22, grifo do 
autor).  

 

 Entretanto essa visão restrita da CI aplicada ao ambiente profissional logo 

seria abandonada pelos demais pesquisadores que começavam a tomar conhecimento 

sobre o tema e a desenvolver estudos buscando sua conceituação. 

 A segunda aparição do termo CI se deu dois anos após, em 1976, em 

Burchinal, retratado no simpósio da Biblioteca da Universidade do Texas (Texas A & M 

University Library’s Centennial Academic Assembly) onde foi apresentado um conceito 

mais abrangente da IL, enfatizando que “ser competente em informação requer uma 

série de habilidades, incluindo como localizar e usar a informação necessária para 

resolução de problema e tomada de decisão eficiente e efetivamente”.(HATSCHBACH, 

2002, p. 17). 
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 Por conseguinte, ainda no mesmo ano, surge uma nova vertente para o 

conceito de CI, sendo esta de autoria do bibliotecário Major R. Owens que vislumbra a 

inclusão da noção de valores ligados a informação com aplicabilidade a efetivação do 

processo de cidadania. De acordo com Owens,  

 

Todos os homens são iguais, mas aqueles que votam munidos de 
informação, estão em posição de tomar decisões mais inteligentes que 
aqueles cidadãos que não estão bem informados. A aplicação de 
recursos informacionais aos processos de decisão no desempenho das 
responsabilidades civis é de vital importância. (OWENS, 1976, p. 27 
apud DUDZIAK, 2001 p. 23 grifo do autor).  

  

 De acordo com este conceito, acreditava-se que o indivíduo competente 

em informação seria dotado de maior conscientização dos seus direitos e deveres 

perante a sociedade, podendo atuar de forma pró-ativa no processo de cidadania, seja 

na tomada de decisão para com as suas responsabilidades civis seja na eleição de 

seus representantes políticos. 

 O termo CI voltaria a aparecer em 1979, quando Robert S. Taylor, 

bibliotecário, elaborou um artigo que tinha como objetivo analisar o futuro da sua 

profissão. Em seu trabalho Taylor sugeria que através da adoção de estratégias para a 

aquisição de informação e da utilização dos recursos informacionais disponíveis poderia 

se resolver a maior partes dos problemas. 

 Taylor defendia que dentre outros requisitos no conceito de CI deveria 

estar inclusos: 

 A solução para muitos (não todos) problemas poderia ser conseguida pela 

aquisição de informações; 

 Um dos requisitos para competência em informação é o conhecimento dos 

recursos informacionais existentes; 



MÔNICA KARINA SANTOS REIS 
Information Literacy ou Competência Informacional como elemento promotor do desenvolvimento do 

capital intelectual 
51 

 
 Existem estratégias para a aquisição da informação. (TAYLOR, 1979, p. 1875 

apud DUDZIAK, 2001, p. 24) 

  

 Os estudos realizados na década de 70 servem de base para a 

popularização do termo e os pesquisadores responsáveis por tais trabalhos são 

considerados os precursores da CI, de forma que a partir desta década crescem 

exponencialmente o número de trabalhos e iniciativas de engajar a sociedade como um 

todo em prol de um movimento voltado para tais competências e preocupado em 

relação ao crescente numero de informações disponibilizados pela TI e da 

conscientização da importância da informação para a sociedade. “A década de 70 se 

caracterizou pela admissão de que a informação é essencial à sociedade. Portanto, um 

novo conjunto de habilidades era necessário para o uso eficiente e eficaz da 

informação”. (DUDZIAK, 2003, p.24) 

 Entretanto, a década seguinte tem início sob forte influência das novas 

tecnologias de informação e com ela a mudança nas formas de acesso, aquisição e 

disseminação da informação colocando em foco o computador, a rede mundial de 

computadores, a comunicação via satélite e a automação dos serviços prestados pelas 

bibliotecas. De acordo com Dudziak (2003, p. 25) na década de 80 existiram dois 

fatores que marcaram a evolução da CI, a saber, a publicação de dois documentos 

enfocando o papel educacional das bibliotecas acadêmicas e a importância da adoção 

de programas educacionais voltados para IL para a capacitação dos estudantes. 

 O primeiro foi em 1989 com o lançamento do livro “Information Literacy: 

Revolution in the Library”, com autoria de Patrícia S. Breivik e E. Gordon Gree, que 

ressaltavam: a importância da biblioteca como elemento chave no processo de 

transformação de informação em conhecimento, que o processo de aprendizagem na 

Era da informação deveria tornar os indivíduos aprendizes por toda a vida e a 

introdução o conceito de educação baseada em recursos (resource-basead learning), 
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enfatizando os processos de construção do conhecimento a partir da busca e do uso da 

informação. 

 O segundo foi o documento “Presidential Committe on information literacy: 

Final Report” (Chicago: ALA, 1989), elaborado por um grupo de bibliotecários e 

educadores, no qual foram explicitadas as habilidades necessárias para que o indivíduo 

fosse considerado competente em informação, ressaltando a importância da CI para 

estes e destacando a necessidade de uma formulação de um novo modelo de 

aprendizagem no qual fossem privilegiados os recursos informacionais existentes na 

biblioteca e a aplicação destes na resolução de problemas e na tomada de decisão. 

Segundo o documento 

 

Para ser competente em informação, uma pessoa deve ser capaz de 
reconhecer quando uma informação é necessária e deve ter a habilidade 
de localizar, avaliar e usar eficazmente a informação (...) Resumindo, as 
pessoas competentes em informação são aquelas que aprenderam a 
aprender. Elas sabem como aprender pois sabem como o conhecimento 
é organizado, como encontrar a informação e como usá-la de modo que 
outras pessoas aprendam a partir dela. (ALA – American Library 
Association – Presential Committee on Information Literacy, 1989, p. 1 
apud DUDZIAK, 2001, p. 32 grifo do autor)  

 

 Como se pôde ver nas definições apresentadas anteriormente busca-se 

antes explicitar as habilidades que o indivíduo competente em informação deve possuir 

do que um conceito puro para o termo. Entretanto “a partir da segunda metade da 

década de 80, a CI começava a ser reconhecida como necessária a Sociedade da 

Informação [...]. Naquele momento, os avanços tecnológicos possibilitavam maior 

acesso à informação e os espaços informacionais já ultrapassavam o limite da 

biblioteca. O interesse pelo tema crescia entre os profissionais da informação e 

educadores. Mas sua definição era ainda embrionária”. (DUDZIAK, 2001, p. 33) 
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 Já na década de 90 com a aceitação plena da definição da ALA, crescem 

os estudos em busca de uma conceituação pura do termo e com ela é estabelecido em 

definitivo o vínculo entre a CI e os bibliotecários. Tal vínculo é justificado primeiro por 

ser de crédito destes as principais pesquisas desenvolvidas até o presente momento, e 

segundo pelos esforços dispensados pela classe bibliotecária na defesa da adoção de 

programas educacionais voltados para CI, fato este que culminou na aclamação do ano 

de 1990 como International Literacy Year  pela Assembléia Geral das Nações Unidas 

(BEHRENS, 1992, p. 318 apud DUDZIAK, 2001, p. 35) 

 Como resultado dessa aclamação e da divulgação da CI no mundo 

surgiram novas pesquisas, com novas vertentes para o tema. Uma delas foi embasada 

no crescimento pelo interesse de programas educacionais voltados para CI e a 

popularização do conceito como aprendizagem ao longo da vida. Já no ambiente 

biblioteconômico, crescia nos profissionais da informação a necessidade de tornar seus 

usuários competentes em informação, ou seja, aprendizes independentes e capazes de 

utilizar os recursos informacionais existentes com eficiência. 

 Outro trabalho que pode ser destacado como fruto dessa divulgação e que 

foi elaborado em 1994, como resposta a recomendação aprovada pela ALA, é o 

trabalho de Cristina S. Doyle, onde são traçados a história, o desenvolvimento e a 

importância da CI tanto ao nível de organização quanto para a sociedade como um 

todo. De acordo com a autora, 

 

Todo mundo usa informação enquanto cidadão, trabalhador, na 
resolução de problemas ou para o aprendizado ao longo da vida. 
Tradicionalmente as escolas promovem o conceito “aprender a 
aprender”. As competências mais elevadas de aprendizado incluem a 
formulação de questões, a avaliação da informação de acordo com sua 
pertinência e exatidão, a organização da informação e, finalmente, a 
aplicação da informação para responder as questões originais – o último 
e mais valioso passo no processo. Não se trata somente de achar a 
informação, mas usá-la pra motivar o aprendiz. (DOYLE, 1994. p.1 apud 
DUDZIAK, 2001, p. 36) 
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 Em seu trabalho Doyle não pretende instituir um novo conceito para CI, 

apenas ressalta a importância da informação para o contexto atual, enfatizando ainda, 

que as competências exigidas não se resumem a conhecer o universo informacional e 

saber localizar a informação desejada, mais sim do uso que é feito desta, ou seja, de 

sua aplicabilidade na resolução de problemas e na tomada de decisão. E partindo de tal 

premissa a autora estabelece as competências necessárias ao individuo considerado 

competente em informação, que são: 

 Reconhecer que uma informação precisa e correta é a base para uma tomada de 

decisão inteligente; 

 Reconhecer sua necessidade de informação; 

 Formular questões baseadas em suas necessidades; 

 Identificar fontes potenciais de informação; 

 Desenvolver estratégias de busca precisas e bem sucedidas; 

 Saber utilizar as fontes disponibilizadas pela TI; 

 Integrar conhecimento prévio e conhecimento novo 

 Fazer uso crítico da informação para resolução de problemas e para tomada de 

decisão; (DOYLE, 1994, apud HATSCHBACH, 2002, p. 19) 

  

 Nas competências citadas pela autora são apresentadas as vertentes já 

exploradas por outros pesquisadores e a estas acrescentam-se o domínio das 

habilidades requeridas no manuseio das TI’s e o uso crítico da informação na formação 

do conhecimento novo que servirá de base a qualquer indivíduo seja em atividade 

profissional ou pessoal na resolução de problemas e na tomada de decisão. 

 Dada à relevância do tema e as proporções que a CI foi adquirindo com o 

passar das décadas, que várias organizações foram estabelecidas durante a década de 

90 com o intuito de buscar a elucidação do conceito e a constante busca pela 
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disseminação do termo em escala mundial. Dentre tais organizações destacam-se o 

Institute for Information Literacy da ALA-ACRL, que tinha como capacitar os 

bibliotecários e dar suporte a programas educacionais voltados para CI, e a Library 

Instruction Round Table (LIRT) responsável pela disseminação através de sites de 

publicações, conferências e comitês de discussão voltados para CI. 

    Objetivando uma melhor visualização da evolução da CI foi elaborado 

um quadro evolutivo ressaltando as ênfases aqui abordadas.  

QUADRO EVOLUTIVO DA COMPETÊNCIA INFORMACIONAL 

 

PERÍODO ACONTECIMENTOS 

 

 

 

DÉCADA 70 

1974 – Ênfase na busca da informação para resolução de 
problemas no ambiente profissional. 

1976 – Conceito mais abrangente, voltado ao desenvolvimento de 
habilidades e conhecimentos objetivando o efetivo e eficiente 
acesso e uso da informação para resolução de problemas e 
tomada de decisão. 

1979 – Retorno da ênfase no domínio de habilidades no uso das 
ferramentas informacionais na resolução de problemas. 

          – Com o surgimento das Tecnologias de Informação, surge 
a concepção de Information Literacy como habilidades na 
utilização das TI’s.  

 
 

 

 

 

DÉCADA 80 

1985 – Definição de Information Literacy como um conjunto de 
habilidades e conhecimentos e atitudes. Acrescentando aos 
conceitos já existentes a necessidade de habilidades intelectuais 
que extrapolam o uso e incluem a compreensão e avaliação da 
informação.  

1987 – Surgimento do conceito de Information Literacy 
Education (ILE) e fortalecimento da relação entre Information 
Literacy, educação e biblioteca; 

1989 – Consolidação do conceito de Information Literacy voltado 
para o papel educacional e da biblioteca como elemento chave 
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da educação; 

          – Surgimento de um conceito mais abrangente que envolve 
todas as vertentes já exploradas e que objetiva através da 
implantação de um novo modelo de aprendizado ressaltar a 
importância da instituição biblioteca, e à partir dela, do papel da 
informação resolução de problemas e na tomada de decisão. 

         – Surgimento de conceitos relacionados a Information 
Literacy, tais como: aprender a aprender, aprendizado ao longo da 
vida, educação baseada em recursos, aprendizado independente, 
dentre outros. 

 
 

 

 

 

DÉCADA 90 

1990 – Ampla aceitação da definição da American Library 
Association (ALA) marcada pelo surgimento de programas 
educacionais voltados para Information Literacy, assim como 
da busca de uma definição mais precisa para o termo. 

– Aclamado ano da Information Literacy pela Assembléia Geral 
das Nações Unidas, nos Estados Unidos, marcou o início de uma 
década de esforços buscando a redução do analfabetismo e da 
falta de informação. 

1994 – Realização de estudos que relatam a história, o 
desenvolvimento e a importância da Information Literacy para a 
organização e o desenvolvimento da sociedade 
contemporânea onde estabelece as competências requeridas 
para ser considerado information literate. 

1997 – Criação de Organizações voltadas para pesquisa, 
discussão e disseminação da Information Literacy, através de 
sites, publicações, conferências e comitês de discussão. 

 

 

 Como se pôde ver a década de 70 foi marcada pela ênfase na busca, 

acesso e uso da informação, através do domínio das TI’s voltada para a resolução de 

problemas e a tomada de decisão no ambiente profissional mas sem o esclarecimento 

de com realizar essa busca, acesso e uso de forma eficiente. 

 A década de 80 é marcada pela expansão do conceito, assim como da 

consolidação das habilidades consideradas indispensáveis ao indivíduo para ser 
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considerado competente em informação, além do surgimento do conceito de 

Information Literacy Education (ILE) e fortalecimento da relação entre Information 

Literacy, educação e biblioteca. 

 Já na década de 90 é marcada inicialmente pela ampla aceitação do 

conceito da ALA, e a partir deste, de estudos que buscavam ressaltar a importância da 

informação e de seu uso para do desenvolvimento da sociedade atual, além da criação 

de entidades organizacionais responsáveis pela disseminação da CI em todo o mundo. 

 Em todas as definições apresentadas ficou claro a intenção no sentido de 

aprender a produzir um conhecimento novo a partir de um processo que se inicia na 

busca, permeia o acesso e que termina no uso eficiente da informação, seja aplicada a 

uma necessidade específica, na resolução de problemas, na tomada de decisão, seja 

buscando o aprendizado contínuo, desenvolvendo competências que objetivem 

conhecer e usufruir do complexo ambiente informacional.  

 Em seguida serão ressaltados os objetivos da CI, assim como as 

habilidades e competência que a mesma pretende desenvolver nos indivíduos. 

  

4.3 OBJETIVOS 

 A partir da análise da conceituação da CI no Brasil e no mundo, de sua 

evolução e da conscientização de que a mesma está diretamente relacionada com a 

necessidade de se gerar nos indivíduos competências a cerca do uso eficaz e ético da 

informação proporcionando a estes o domínio das fontes informacionais e como 

conseqüência deste o aprendizado ao longo da vida, em seguida serão expostos 

detalhadamente os objetivos da CI, parafraseando uma das pesquisadoras que mais 

tem escrito sobre o tema no Brasil.  

 De acordo com Dudziak (2003, p.28) a CI tem como objetivo formar 

indivíduos que: 
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Saibam identificar a natureza e a extensão de sua necessidade de informação 

como suporte a um processo inteligente de decisão, á medida que: 

• Defina e articule suas necessidades de informação através da utilização de 

canais informais de comunicação; 

• Identifique fontes potenciais de informação, independente de seu formato ou 

nível de profundidade; 

• Analise a relação custo/benefício em relação à aquisição da informação e de 

acordo com seus propósitos; 

• Defina em um plano predeterminado seus critérios para escolha das fontes 

pesquisadas assim como para subsidiar a tomada de decisão. 

 

Conheçam o mundo da informação e sejam capazes de identificar, manusear e 

utilizar a informação de forma ética, eficiente e eficaz, uma vez que: 

• Possua familiaridade coma as diversas mídias informacionais tais como: jornais, 

periódicos, Internet, dentre outras; 

• Saibam fazer uso das redes formais e informais de informação; 

• Selecionem os métodos investigativos mais apropriados; 

• Elaboram e cumprem estratégias de busca, mapas conceituais e esquemas de 

anotações; 

• Recuperam a informação através do uso das TI’s; 

• Redefinem estratégias de busca; 

 

Avaliem criticamente a informação segundo critérios de relevância, objetividade, 
pertinência, lógica, ética, incorporando as informações selecionadas ao seu 
próprio sistema de valores e conhecimentos, á medida que: 
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• Possuem capacidade de síntese; 

• Consideram a confiabilidades das fontes pesquisadas; 

• Fazem estudo comparativo do conhecimento adquirido com o conhecimento 

preexistente, sintetizando as idéias e construindo novos conhecimentos; 

 

Considerem as implicações de suas ações e dos conhecimentos gerados, 
observando aspectos éticos, políticos, sociais e econômicos extrapolando para a 

formação da inteligência, uma vez que: 

• São responsáveis por suas escolhas; 

• Fazem uso das informações encontradas de forma ética e legal; 

• Respeitam a Lei de direitos autorais; 

 

Se tornem aprendizes independentes e aprendam ao longo da vida, uma vez que: 

• São responsáveis pelo seu processo de aprendizado, assumindo um 

comportamento pró-ativo e incorporam os processos investigativos a sua vida 

diária; 

• Procuram sempre manter-se atualizado; 

• Estão sempre dispostos a vencer novos desafios. 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS 

 Como se pôde ver a CI pode ser entendida como um conjunto de 

competências necessárias ao indivíduo para que este, saiba identificar suas 

necessidades informacionais, assim como localizar, acessar e usar a informação 
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desejada de forma eficiente e eficaz, obtendo como produto a produção do 

conhecimento novo. 

 Partindo-se desse pressuposto, pode-se afirmar que a CI é tanto 

transdisciplinar quanto multidisciplinar, pois envolve um fator pertinente a qualquer 

processo de pesquisa independente de área de atuação em que o indivíduo esteja 

inserido, que é a tríade informação conhecimento e inteligência. 

 Outra característica a ser destacada é a CI como elemento promotor do 

aprendizado contínuo, visto que requer dos indivíduos o desenvolvimento de 

competências para que estes sejam aprendizes independentes, capazes de fazer uso 

das fontes informacionais tradicionais, assim como dos recursos tecnológicos 

disponíveis, objetivando o uso crítico da informação para produção do conhecimento 

novo. 

 E por fim a sua vasta aplicabilidade que permeia qualquer fenômeno de 

pesquisa, criação, resolução de problemas e tomada de decisão, seja na simples rotina 

diária, seja ambiente organizacional. 

 

4.5 VANTAGENS 

 Atualmente vive-se na chamada Era da informação, e como já foi visto o 

simples fato de se ter acesso à informação se tornou fator incontestável de atualidade e 

de competência profissional, visto que a informação se tornou fator pertinente ao 

processo produtivo e ao mercado atual amplamente globalizado. Dessa forma, a partir 

dos conceitos já apresentados obtêm-se embasamento necessário para vislumbrar as 

vantagens que a CI e o desenvolvimento de suas competências poderá trazer ao 

indivíduo. 

 De acordo com a AASL (2001) citado por Campello (2003, p. 33) “a 

competência informacional prepara o indivíduo para tirar vantagem das oportunidades 
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inerentes à sociedade da informação globalizada”. A CI pode ser encarada na 

sociedade atual como uma cartilha a ser decifrada, analisada e seguida à risca por 

aqueles indivíduos que almejam o sucesso tanto pessoal quanto profissional nesta 

sociedade atual baseada na informação e no conhecimento. 

 A primeira das competências exigidas pela CI é que os indivíduos saibam 

identificar suas necessidades informacionais, pois o primeiro passo para o indivíduo 

encontrar o que busca é simplesmente saber inicialmente o que procura. 

 Uma vez identificada sua necessidade informacional surge outra exigência 

que é a competência de saber localizar a informação desejada. O indivíduo que 

conhece as fontes informacionais potenciais e sabe onde localizar a informação que 

procura, conseguirá obter todo o referencial necessário iniciar a resolução de seu 

problema ou subsidiar a sua tomada de decisão. 

 Por conseguinte, uma vez identificada a sua necessidade informacional, 

localizada a informação desejada, surge uma nova competência que é a de fazer uso 

dessa informação de forma crítica, buscando a produção do conhecimento novo. Pois 

não basta só saber o que procura e encontrar informações sobre o que se quer, antes é 

necessária a competência de saber fazer uso das informações encontradas de forma 

ética, eficiente e responsável, respeitando a lei de direitos autorais e fazendo uma 

leitura crítica, selecionando apenas o que lhe é pertinente para embasar a produção de 

seu conhecimento. 

 Com base no que foi relatado pode-se inferir que o desenvolvimento das 

competências exigidas pela CI pode se tornar fator de vantagem ao indivíduo em todos 

os âmbitos de sua vida, seja no processo formal de aprendizagem que tem início na 

formação escolar e desenrola pela vida acadêmica, no âmbito pessoal na resolução de 

qualquer problema do seu cotidiano, e por fim e não menos importante no âmbito 

profissional, em face ao mercado atual cada vez mais exigente e competitivo. 
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 Em seguida será abordado o documento da ACRL - ALA que serviu de 

base para elaboração desse estudo no qual estão descritas detalhadamente as 

competências exigidas para que o indivíduo seja considerado competente em 

informação. 

 

4.6 NORMAS E PADRÕES ESTABELECIDOS PELA ALA 

 A American Library Association (ALA), é uma instituição norte americana, 

considerada a maior e mais antiga associação de bibliotecários e tem como missão 

promover os serviços de biblioteca e informação de qualidade. A ALA apóia várias 

instituições que norteiam estudos e discussões a respeito da CI nos Estados Unidos. 

 Dentre tais instituições pode-se destacar a Association of College and 

New Research England Libraries Chapter – ACRL, pela publicação gratuita na web, e 

padrões e guias para auxiliar as bibliotecas e instituições acadêmicas, que servem de 

parâmetro na busca da qualidade e excelência nos serviços prestados pela biblioteca. “ 

A instituição patrocina o Instituto Nacional da Information Literacy para prepara 

bibliotecários a desenvolver a CI em usuários de bibliotecas. (POSSOBON, 2006, p. 29) 

  A ACRL no ano de 2000 elaborou um documento intitulado “Information 

Literacy Competency Standards for Higer Education” (em anexo) aprovado pela ALA em 

18 de Janeiro de 2000, documento este que norteou este estudo.  

 Neste documento são definidos padrões, indicadores de Desempenho e 

resultados exigidos pela CI para com o aluno de ensino superior, essas competências 

são consideradas como “estrutura intelectual para compreender, encontrar, avaliar e 

usar a informação – competências estas que podem ser realizadas através da fluência 

em tecnologia, em parte através de métodos de pesquisa bem sólidos, mas 

principalmente através de discernimento e raciocínio”. (ACRL, 200 citado por 

CAMPELLO, 2003, p. 33)  



MÔNICA KARINA SANTOS REIS 
Information Literacy ou Competência Informacional como elemento promotor do desenvolvimento do 

capital intelectual 
63 

 
 Entretanto para o presente trabalho o termo aluno será traduzido como 

indivíduo, em virtude da sugestão da presente autora para que tais padrões, 

indicadores de desempenho e resultados sejam aplicados não só para alunos e 

enquanto alunos de nível superior assim como também a todo indivíduo que almeje 

sucesso tanto profissional quanto pessoal na sociedade atual. 

 

Padrões, Indicadores de Desempenho e Resultados 

Padrão 01: O indivíduo competente em informação determina a natureza e a 
extensão da informação que necessita. 

Indicadores de desempenho: 

1) Definir e articular sua necessidade informacional, pois dialoga com professores e 

instrutores a respeito de suas necessidades informacionais; 

2) Identificar uma variedade de fontes de informações potenciais; 

3) Considerar a relação de custo e benefício na aquisição da informação desejada, 

avaliar a viabilidade em se adquirir uma língua nova para compreender a 

informação desejada e define um período de tempo necessário a obtenção da 

informação; 

4) Reavaliar a natureza e a extensão da informação desejada, através da revisão 

da pergunta inicial, descrevendo os critérios utilizados na tomada de decisão. 

 

Padrão 02: O indivíduo competente em informação acessa a informação deseja da 
de forma eficiente e eficaz. 

Indicadores de desempenho: 

1) Selecionar o melhor método ou sistema de recuperação da informação para 

acessar a informação desejada; 
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2) Construir e implementar efetivamente a melhor estratégia de busca para localizar 

a informação desejada, através da utilização de palavras-chaves relacionadas 

aos seus objetivos, da utilização comandos apropriados para o sistema tais como 

operadores booleanos, truncagem, dentre outros; 

3) Recuperar a informação nos formatos digitais ou impressos usando uma 

variedade de métodos; 

4) Se necessário refinar a busca estrategicamente, avaliando a quantidade, a 

qualidade e a relevância dos resultados obtidos; 

5) Extrair, registrar e controlar a informação e suas fontes e criar um sistema para 

organizar a informação com o intuito de usá-la posteriormente; 

 

Padrão 03: O indivíduo competente em informação avalia a informação e suas 
fontes criticamente e agrega a informação selecionada em sua base de 
conhecimento. 

Indicadores de desempenho: 

1) Extrair da informação resgatada, a idéia principal de forma resumida; 

2) Articular e avaliar os critérios iniciais da informação desejada e do processo de 

busca; 

3) Sintetizar a idéia principal para formação de novos conceitos; 

4) Comparar o conhecimento anterior e os adquiridos objetivando determinar o 

valor agregado ao primeiro, assim como contradições ou outras características 

próprias da informação adquirida; 

5) Determinar o impacto produzido pelo conhecimento novo no sistema de valor do 

indivíduo e examinar as etapas para reconciliar as diferenças; 

6) Validar a compreensão e a interpretação da informação com o discurso de 

profissionais da área; 
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7) Determinar se a pergunta inicial deve ou não ser revisada, verificando se a 

necessidade de informação inicial foi satisfeita ou se há necessidade de 

informação adicional. 

 

Padrão 04: O indivíduo competente em informação, individualmente ou como 
membro de um grupo, usa eficazmente a informação para alcançar um objetivo 
específico. 

Indicadores de desempenho: 

1) Aplicar a informação nova no planejamento e criação de um produto ou 

performance diferenciada; 

2) Revisar o desenvolvimento do processo do produto ou da performance; 

3) Comunicar o produto ou performance eficientemente para os outros; 

 

Padrão 05: O indivíduo competente em informação compreende as questões 
econômicas, legais e sociais que envolvem o acesso e uso da informação 
realizando-os de forma ética e legal. 

Indicadores de desempenho: 

1) Compreender questões éticas, legais e sócio-econômicas que envolvam o 

acesso e o uso da informação e da informação tecnológica; 

2) Respeitar as leis, regulamentos e políticas institucionais relacionadas ao acesso 

e uso de recursos informacionais; 

3) Reconhece o uso das fontes informacionais ao comunicar seu produto ou 

desempenho, fazendo uso apropriado da informação e citando suas fontes 

adequadamente; (AMERICAN, LIBRARY ASSOCIATION, 2000, tradução nossa).  
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 Esses padrões e indicadores de desempenho e resultados podem ser 

aplicados no desenvolvimento da competência nos mais diversos níveis, tanto no 

âmbito inicialmente intencionado que foi o de desempenho de usuários de bibliotecas 

quanto no desempenho de qualquer profissional independente de área de atuação que 

almeje o sucesso profissional na sociedade da informação. 

 Como forma de proporcionar um melhor entendimento a respeito dos 

padrões e indicadores de desempenho e resultados estabelecidos pela ARCL-ALA, foi 

elaborado um fluxograma da competência informacional. 

FLUXOGRAMA DA COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 

NECESSIDADE INFORMACIONAL 

BUSCA 

CONHECIMENTO PRÉVIO 

INSTRUTORES/PROFESSORES GRUPOS DE TRABALHO 

REFORMULAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE BUSCA 

ANÁLISE 

NOVAS INFORMAÇÕES 

USO COM ÉTICA E EFICIÊNCIA
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 De acordo com as informações contidas no fluxograma o indivíduo 

competente em informação é capaz de identificar suas necessidades informacionais, 

elaborar sua estratégia de busca identificando fontes de informações potenciais, 

efetivar a busca propriamente dita, comparar as informações encontradas na busca 

com o seu conhecimento prévio, superar possíveis dúvidas e questionamentos através 

de conversa com suas fontes informais de informação (professores, grupos de 

trabalho), se necessário reformular sua estratégia de busca, analisar criticamente as 

informações encontradas, produzindo assim novas informações (conhecimento novo) e 

fazendo uso deste de forma ética e eficiente. 

 Em seguida será abordado o capital intelectual e a importância do ser 

humano no contexto da sociedade atual. 

 

4.7 CAPITAL INTELECTUAL 

 Como foi visto no primeiro capítulo deste trabalho a sociedade evoluiu e 

atualmente estamos vivendo em uma sociedade que possui com fator primordial de seu 

processo produtivo a informação e o conhecimento. Partindo-se do pressuposto de que 

o processo de transformação da informação em conhecimento é algo inerente ao ser 

humano, é deste e mais precisamente de seu intelecto a mola mestre que sustenta e 

proporciona qualidade, produtividade e competitividade a toda atividade mercadológica 

em vigor atualmente. Como afirma Dias, 

  

Atualmente, está havendo uma migração natural das preocupações em 
torna da tecnologia como diferencial para as organizações em 
decorrência das exigências de uma sociedade globalizada, para uma 
(re) significação do ser humano como a verdadeira vantagem 
competitiva. (WAGNER III; HOLLENBECK, 1999, apud DIAS, 2003, p. 
87) 
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 Passadas poucas décadas de uma sociedade que priorizava as novas 

tecnologias como única forma de desenvolvimento para a sociedade em todos os seus 

setores, econômico, político e social, surge então um novo elemento promotor da 

sociedade atual o ser humano. Assim,   

 

Pela primeira vez na história, a mente humana é uma força direta de 
produção, não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo. 
Assim Computadores, sistemas de comunicação, decodificação e 
programação genética são todos amplificadores e extensões da mente 
humana. O que pensamos é expresso em bens, serviços, produção 
material e intelectual, sejam alimentos, moradia, sistemas de transporte 
e comunicação, mísseis, saúde, educação ou imagens. (CASTELLS, 
2000 p. 51) 

 

 Todos os recursos disponibilizados até agora como sinônimo de 

desenvolvimento social não possuem efeito algum por si só, são apenas ferramentas a 

serem utilizadas pelo intelecto dos indivíduos,  para então se tornarem bens, produtos e 

serviços do processo produtivo. Na sociedade do conhecimento a criação, a 

manipulação e a disseminação da informação constituem a principal fonte de geração 

de riquezas. 

 O capital intelectual é composto por um conjunto de experiências e 

habilidades no trato para com a informação e sua aplicabilidade na criação de novos 

produtos e serviços de forma a garantir produtividade e competitividade para as 

organizações. E é neste ativo que as empresas estão investindo cada vez mais, 

disponibilizando cursos e treinamentos, objetivando manter seu quadro de pessoal 

sempre atualizado. 

 Dessa forma alguns pesquisadores desenvolveram alguns conceitos a 

respeito do capital intelectual. Para Stewart (1998) “o capital intelectual constitui a 

matéria intelectual, como o conhecimento, a informação, a propriedade intelectual e 

experiências que podem ser utilizadas para gerar riqueza”. 
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 Para este autor o capital intelectual está diretamente ligado aos conceitos 

de informação e conhecimento aliado às experiências já vivenciadas pelo indivíduo e a 

aplicabilidade deste na geração de riquezas. 

 Já para Rezende (2002. p. 123) “o Capital intelectual é o que reside na 

cabeça das pessoas, proveniente do trabalho e criação do intelecto e, no contexto da 

empresa, é a experiência acumulada pelo esforço de pesquisa de novos produtos e 

métodos de trabalho. Pelo desenvolvimento e domínio de tecnologias emergentes e 

aprimoramento das relações e parcerias “. 

 Na visão de Resende o capital intelectual pode ser visto tanto a nível 

pessoal de cada indivíduo como também a nível organizacional, sendo o primeiro tudo 

aquilo que existe na cabeça dos indivíduos e o segundo apenas o intelecto restrito a 

criação de novos produtos e métodos mais eficazes de trabalho. 

 Em face ao exposto, tanto a nível individual quanto organizacional, o 

capital intelectual é considerado atualmente fator determinante de desenvolvimento da 

sociedade da informação e do conhecimento. 

 E por fim, a título de informação será abordado “an passan” a Digital 

Literacy, com ênfase no desenvolvimento de competências voltadas ao manuseio das 

fontes informacionais digitais. 

 

4.8 DIGITAL LITERACY 

 De forma geral a evolução da CI foi acompanhada sempre de perto pelas 

novas tecnologias e mais precisamente pela TI’s, influenciando as formas de acesso à 

informação e até mesmo estando inserida em umas das vertentes elencadas pelos 

padrões exigidos para ser considerado competente em informação, visto que muitas 

das informações disponibilizadas atualmente se encontram em ambiente eletrônico 
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requerendo dos indivíduos habilidades na utilização de informação, comunicação e rede 

como é o caso consagrado da Internet. 

 Em face ao exposto surgiu na literatura uma vertente da CI denominada 

de Digital Literacy, que para o presente trabalho será traduzido com competência 

digital, ou seja, competência em utilizar os meios digitais na aquisição, avaliação e uso 

da informação para produção do conhecimento novo. 

 Entretanto é imperioso que se apresente um conceito já utilizado na 

literatura da área como forma de subsidiar o embasamento teórico do presente trabalho 

e para tanto apresenta-se uma definição disponibilizada pelo site digitalstrategy.govt.nz 

que traz a Digital Literacy como sendo: “habilidade de utilizar as tecnologias digitais, 

ferramentas de comunicação e redes para localizar, avaliar, usar e criar informação”. 

 Muito embora o seu conceito seja semelhante ao conceito utilizado pela 

CI, deve-se destacar a ênfase nas mídias digitais e a ausência pelo menos até o 

momento de realização desta pesquisa de parâmetros que estabeleça que 

competências o indivíduo deve desempenhar para ser considerado competente digital. 

A esse respeito Barreto (2006) afirma que 

 

É de se esperar que existam diferentes níveis de fluência digital, que 
necessitam ser definidas para formar uma relação de competência 
digital apropriada, pois a fluência digital adequada está diretamente 
relacionada com a apropriação da informação digital e a potencialidade 
do conhecimento gerado. 

 

 Percebe-se nessa afirmação do autor que apesar de se tratar de uma 

informação disponibilizada em meio digital, é dada a mesma ênfase que na CI, 

importando antes de seu acesso a sua potencialidade na geração do conhecimento. 
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 Ainda para o autor, outro fator que pode diferenciar ou aproximar a DI da 

CI, tais como renda, educação e contexto informacional, visto que a informação 

preservada em meio, convencional ou digital, ainda apresenta um custo para sua 

aquisição, custo este relativamente alto em se tratando de Brasil. Assim,  

 

[...] existem fatores contextuais, principalmente a renda, a educação e o 
contexto informacional, que facilitam ou inibem a fluência digital, e 
conseqüentemente, a apropriação da informação em meio digital e a 
própria inclusão informacional.  

 

 Como se pôde ver da mesma forma que o meio digital depois da invenção 

da imprensa foi considera a propulsora da avalanche informacional, trouxe consigo 

essa relação de ambivalência com a exclusão, primeiro por parte daqueles que não tem 

acesso as informações disponibilizadas em meios por condições financeiras e 

posteriormente por falta de habilidades no manuseio das tecnologias.  

 Em suma tanto a CI quanto a DI, partem do mesmo principio que é o de 

saber localiza a informação, independe de seu suporte, físico ou digital, manuseá-la, 

avaliá-la, e fazer uso desta de forma ética e eficiente para produção do conhecimento 

novo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com os aspectos abordados no presente trabalho, pode-se 

inferir que a informação sempre esteve presente no processo evolutivo da sociedade, 

fato este que culminou a denominação da sociedade atual como Sociedade da 

Informação e do Conhecimento, promovida de certa forma pelo aumento exponencial 

da disponibilização de informação tornada real através das ferramentas de Tecnologia 

de Informação e que exigiu dos indivíduos o desenvolvimento de competências 

especificas para lidar com o complexo universo informacional. 

 Esse estudo objetivou analisar a Information Literacy ou Competência em 

Informação como elemento promotor do desenvolvimento do capital intelectual tendo 

como referência os padrões e indicadores de competência aprovados pela ALA 

denominado “Information Literacy Competency Standards for Higer Education” com 

algumas adaptações. 

 Assim sendo, primeiramente foi constatado que a sociedade com base no 

recurso informacional, mesmo que inicialmente de forma implícita, evoluiu em seus 

modos de produção, tornando-os cada vez mais eficientes e eficazes. Entretanto, com o 

declínio da Sociedade Industrial e surgimento de uma nova sociedade baseada na 

informação e no conhecimento, nasce nos indivíduos à conscientização do valor 

potencial da informação e a sociedade como um todo se volta em prol da implantação 

da Sociedade da Informação no Brasil e no mundo. 

 Por conseguinte, verificou-se que a Tecnologia de Informação foi à 

ferramenta que tornou possível a manipulação do complexo universo informacional 

exigido pela nova sociedade. Através de suas ferramentas tornou-se possível, acessar, 

coletar, processar e disseminar um fluxo informacional impossível apenas pela 

inteligência humana. Com esse advento tecnológico foi possível ultrapassar barreias de 

tempo e espaço antes inimagináveis. 
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 Entretanto, pode-se constatar que a tecnologia por si só não teria muita 

utilidade e nem tão pouco capacidade de substituir o homem, visto que a capacidade de 

compreender o universo informacional e tornar as informações disponibilizadas em 

conhecimento é uma atividade apenas inerente à mente humana.  

 Nesse contexto, surge a competência em informação como forma de 

desenvolver nos indivíduos habilidades para o trato com o universo informacional. Para 

tanto vários estudos são realizados em busca inicialmente da conceituação do tema e 

posteriormente na identificação dos requisitos necessários a competência em 

informação. Através do documento da ALA que estabelece os padrões e indicadores 

para estudante de nível superior, foi diagnosticado que, primeiro, a aplicabilidade do 

documento não deve ser restrita aos universitários e sim a todo e qualquer indivíduo, 

visto que, a menos a realidade a nível de Brasil, ainda é reduzida a parcela de pessoas 

que conseguem ingressar em um curso de nível superior. Segundo que a partir do 

instante em que o indivíduo for capaz de: identificar as necessidades informacionais, 

formular uma estratégia de busca eficaz, fazer uma análise crítica das informações 

encontradas e compará-la com seu conhecimento prévio, produzir conhecimento novo e 

fazer uso deste com ética e eficiência, ele será capaz de localizar qualquer informação, 

sobre qualquer assunto e em qualquer mídia. 

 Assim sendo, pode-se inferir que no contexto da sociedade atual, que 

prioriza a informação e o conhecimento, sendo este processo inerente à mente 

humana, através de seu intelecto, que a competência em informação é o elemento 

promotor do desenvolvimento do capital intelectual, visto que o seu desenvolvimento 

vislumbra o domínio das mídias informacionais, objetivando a resolução de problemas, 

a tomada de decisão e o aprendizado ao longo da vida. 

 Parece claro que em um futuro bem próximo, o desenvolvimento de tais 

competências será essencial para o desenvolvimento humano, seja ao profissional no 

desempenho de suas funções, seja ao indivíduo em suas atividades diárias. 
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 Diante desse contexto, fica clara a importância do profissional da 

informação para esta sociedade, visto que o mesmo sempre se utilizou da informação e 

do conhecimento como insumo de seu trabalho. Desenvolvendo competências na 

preservação, na organização e na recuperação do conhecimento humano. Além do fato 

de ser dos bibliotecários e profissionais da informação o crédito das principais 

pesquisas realizadas a respeito do tema.  

 Recomenda-se a realização de novos estudos, identificando novas visões 

a respeito da competência em informação, principalmente, no cerne da indicação de 

critérios que estabeleçam a indicação de ser ou não competente em informação, pois 

embasados no valor relativo da informação acredita-se não poder ser considerado 

competente em informação aqueles indivíduos que apenas utilizem as competências 

em prol de objetivos pessoais, mais sim aqueles que saibam manusear o complexo 

universo informacional conseguindo retirar dele qualquer tipo de informação, para 

qualquer tipo de pesquisa, para os mais diversos fins. 
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