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Um cenário social...







 O século XXI é uma era de mudanças. O mundo está sob a
influência de grandes tendências mundiais:
Desenvolvimento e inovação das tecnologias da informação e
comunicação (TIC).
Transição para uma sociedade da informação e do conhecimento
e os novos modos de produção de riqueza.
A informação é considerada uma exigência para a inclusão na
sociedade e no novo ecossistema do conhecimento e têm grande
importância as competências para produzir, difundir e usar a
informação de forma rápida, eficaz e eficiente.
Mudanças no
paradigma da educação dando origem à
necessidade de cultivar novas competências para os cidadãos na
sociedade contemporânea.

Competências para o século XXI...
 As novas condições de estruturas sociais indicam que a
sociedade está caracterizada pela Web semântica, Big
Data, computação em nuvem, smartphones e aplicativos,
a Internet das coisas, inteligência artificial e outros recursos
tecnológicos a serem criados e implantados...
 As seguintes competências-chave, classificadas em três
categorias, são identificadas como essenciais para a
sociedade:
 Competências conceituais: pensamento conectivista,
pensamento inovador e resolução de problema,
pensamento crítico, pensamento reflexivo e habilidades de
pensamento positivista;
 Competências humanas: habilidade em redes sociais e
colaboração virtual, autogestão, consciência humanística,
cidadania digital e interculturalidade e habilidade de
interação.
 Competências práticas: competência em informação e
midiática(com as habilidades em TIC como componente
chave) e habilidades de aprendizagem (LEE, 2013).

Competência em informação...
 Situamos a information literacy ou competência em
informação, também chamada de “alfabetização do século
XXI”, competência informacional ou informativa entre outras
denominações, no espectro de fatores que compõem o
cenário da Sociedade da Informação e do Conhecimento.
 É uma área em que o processo de ensino e aprendizagem
está centrado e que constitui um conjunto de ações que
promove a interação e internalização de fundamentos
conceituais, atitudinais e de habilidades específicas.
Considera-se que essas ações são essenciais à compreensão
da informação, e de sua abrangência, na busca de fluência
e capacidades necessárias à geração de novos
conhecimentos e sua aplicabilidade ao cotidiano das
pessoas e das comunidades ao longo da vida.
(BELLUZZO, 2004).

CoInfo e Gestão da Informação...
 Existe um elo importante entre a CoInfo e a Gestão da
Informação – o proceso decisório para a solução de problemas
de forma crítica e reflexiva.
 Para estabelecer um programa de gestão da informação é
preciso considerar o impacto da CoInfo como elemento
presente ou ausente em todos os processos que envolvem essa
forma de gestão, considerando as necessidades de acessar,
avaliar e filtrar as informações disponíveis a fim de encontrar a
solução mais assertiva, individual e coletivamente.
 Considera-se que ambos são fatores estratégicos e que devem
estar estreitamente articulados na sociedade contemporânea
para que exista a inovação e o desenvolvimento humano e
social.

CoInfo e Gestão do Conhecimento ...
 A CoInfo, enquanto habilidade de lidar com a informação, no sentido de
localizar, adquirir, selecionar e tomar decisões assertivas apresenta-se
como um elemento importante no contexto da Gestão do Conhecimento .
 A GC depende da capacidade das pessoas para atuar de forma eficaz
em uma sociedade da informação e envolve o pensamento crítico, a
consciência da ética pessoal e profissional, avaliação de informações,
conscientização das necessidades de informação, organização de
informações, interagindo com equipes e redes profissionais e fazendo uso
inteligente, eficiente e eficaz de informações na resolução de problemas,
tomada de decisão e de investigação.

 Existe uma estreita relação da CoInfo e a GC nos processos que estão
implícitos nas atividades de criação e compartilhamento de conhecimento
- relacionado à dimensão mais complexa que envolve a interação social e
a aplicação da informação para resolução de problemas e atividades em
práticas situadas.

Abrangência social da CoInfo...
 É importante salientar que a competência em informação tem
importância para pessoas, negócios e cidadania.
 Pessoas - como cidadãos em todo o mundo, devem ter conhecimento de
informações, o que requer a capacidade de reconhecer quando as
informações são necessárias e de localizá-las, avaliá-las e usá-las de forma
inteligente em sua realidade social.
 Negócios - vivemos na era da “economia informacional” onde o acesso e uso
de informações têm grande importância por ser uma época caracterizada
por mudanças rápidas em ambiente global, onde existe a necessidade da
informação sem precedentes para construir conhecimento e aplicá-lo,
efetivamente, à realidade social a fim de promover o desenvolvimento e a
inovação social.

 Cidadania - é preciso haver um novo olhar,
uma vez que em uma
democracia ela vai mais além do que o conhecimento de como acessar
informações vitais.
Inclui a capacidade de discernimento, reconhecimento e interpretação
crítica da informação, distinguindo a informação fidedigna, legal e ética
da desinformação e das chamadas fake news a que as pessoas são
diariamente submetidas mediante estatísticas sobre saúde, economia,
defesa nacional e inúmeros outros produtos e serviços oferecidos individual
ou coletivamente por meio do compartilhamento nas redes sociais.

Abrangência social da CoInfo...
 Dentre as competências básicas que os cidadãos devem
desenvolver estão incluidas a capacidade para o manuseio,
seleção e produção de informação, contemplando em sua
formação o conhecimento de meios de comunicação sob o
enfoque de uma perspectiva crítica e reflexiva.

 Esses são requisitos para garantir a sobrevivência e o
crescimento dos individuos e dos coletivos sociais.
 Neste novo contexto, considera-se básico saber transformar a
informação em conhecimento e dispor de habilidades e
capacidades para utilizar de forma eficiente os recursos de
busca da informação, de produção e difusão da mesma,
bem como para comunicá-la e compartilhá-la socialmente
por meio das diferentes ferramentas e meios digitais.

As iniciativas de CoInfo...
 Os termos information literacy (competência em
informação) e information literate (pessoa competente em
informação) foram criados por Zurkowski (1974)presidente
da Information Industries Association, associação cujo
propósito era de criar e distribuir produtos, serviços e
sistemas de informação, especialmente em formatos digitais
para se referir a pessoas capazes de resolver seus
problemas de informação usando fontes de informação e
tecnologia relevante.
 A partir das diretrizes emanadas pelos programas da
UNESCO e IFLA
e de estudos sobre a questão da
sustentabilidade, ficou evidenciada a importância quanto à
questão do desenvolvimento de competências compatíveis
com um mundo em constante mudança exigindo das
pessoas e das organizações a necessidade da
Competência em Informação (CoInfo).

ZURKOWSKI
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E no Brasil...
 As iniciativas em relação à CoInfo no Brasil são realizadas desde o
ano 2000, em especial pela área da Ciência da Informação,
destacando-se as atividades iniciadas pela Seção da América
Latina e Caribe da IFLA (IFLA/LAC) , Federação Brasileira das
Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições
(FEBAB)
e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT).
 Destacam-se as parcerias com as universidades para a realização
de eventos, publicações especificamente voltadas para a CoInfo e
lançamentos de marcos históricos, tais como: a Declaração de
Maceió, Manifesto de Florianópolis e Carta de Marília oferecendo
maior visibilidade sobre a emergência de estudos e pesquisas, além
de permitir a divulgação de experiências e vivências com a CoInfo
em diferentes contextos na região.

CoInfo: reflexões e enlaces...
 É aconselhável vislumbrar a CoInfo em um contexto maior de
práticas de informação em geral, sendo que estas, por sua
vez, acham-se social e culturalmente situadas, mediadas e
construídas com outras pessoas em seus meios sociais e
culturais, assumindo formas variadas.
 Além disso, à medida que procuramos desenvolver
habilidades de CoInfo nas pessoas, precisamos lembrar que a
busca de informações é um processo dinâmico - as
necessidades de informação podem surgir ou se dissipar
rapidamente, e a "necessidade" é mutável.

Coinfo: uma área em movimento...
 Inclui a capacidade de encontrar e utilizar a informação,
implicando em ir além dessas dimensões e compreender: a
comunicação, a colaboração e o trabalho em rede, envolvendo
também questões como a consciência social na era digital que
se vivencia, o conhecimento da segurança da informação e a
criação de nova informação.
 Assim, o domínio das atividades de CoInfo e das habilidades que
a compõem implicam na fluidez com a Tecnologia da
informação e da Comunicação (TIC), com os métodos de
pesquisa, a lógica, o pensamento crítico, o discernimento, a
avaliação e a racionalidade.

Estratégias de desenvolvimento da CoInfo...
 Durante o processo de concepção, os elementos principais da
modelagem estratégica devem ser considerados:
 Contexto (significado e dimensões da CoInfo, papel na
sociedade civil / do conhecimento).
 Missão (integração
internacional).

da

CoInfo

em

níveis

nacional

e

 Visão (cidadãos competentes em informação, empresas,
governo, sociedade).

 Objetivos (conscientização da CoInfo em toda a sociedade,
institucionalização e integração dessa competência nos
currículos de todos os níveis e setores do sistema educacional).
 Ações a serem desenvolvidas.
 Padrões e indicadores de desempenho .
 Partes interessadas .

CoInfo e inter-relações...
 Considera-se que, embora a Competência em Informação tenha
vários enfoques, recebe aportes de várias áreas, permitindo o
trabalho dentro de uma perspectiva interdisciplinar, abordando
questões como as novas formas de acessar, utilizar, analisar e
avaliar a informação, atendendo às exigências atuais do mundo
acadêmico e profissional.
 Esses e outros aspectos merecem a atenção e novos esforços de
estudos e pesquisas, pois os caminhos já percorridos, que levam em
consideração a complexidade das questões envolvidas no uso da
informação na sociedade atual, são um grande incentivo para
novas tendências e perspectivas.

Tendências para a CoInfo...
 1ª Tendência - Definir a CoInfo como habilidade para o
desempenho adequado em contextos formais e de
aprendizagem e articulá-la com atividades de ordem
pedagógica e acadêmica.
 2ª Tendência - Compreendê-la como uma destreza para o acesso
e uso da informação, ampliando o contexto em que se coloca
sua ação e vinculando-a à solução de problemas práticos, não
apenas em nível acadêmico, como também em ambientes de
trabalho e situações de ordem pessoal.
 3ª Tendência - Considerá-la como uma prática com dimensão
social, centrando a sua atenção entre o desenvolvimento da
CoInfo e a formação do sujeito social capaz de assumir com
consciência a diversidade e complexidade de fatores que
mediam o acesso e uso da informação .

Algumas recomendações e necessidades...
 Recomenda-se um papel mais proativo no sentido de se
promover maiores estudos e pesquisas por parte dos
docentes, pesquisadores, profissionais, grupos de pesquisa e
universidades para que seja possível ganhar espaços.
 Há necessidade de melhor posicionamento e discussão
dessa temática como tema central e transversal na área de
educação, de comunicação, de ciência da informação e
demais relacionamentos junto às bibliotecas em geral, área
de pesquisa científica e tecnológica, a fim de que se
caminhe para a definição de políticas públicas e estratégias
de ação que são indispensáveis a um país em
desenvolvimento como o Brasil.

Novos caminhos e novos olhares...
 Acredita-se que muito ainda deverá ser realizado para melhor
compreensão e conhecimento acerca da Competência em
Informação (CoInfo) e sua inserção e consolidação no contexto
nacional.
 Deve-se migrar de uma concepção instrumental para uma
concepção substantiva, levando em conta:
 Nossas origens, pontos comuns e diversidades e considerando as
necessidades sociais e econômicas da população brasileira em seus
diferentes espaços: local, regional e nacional, congregando a
interação de pessoas como agentes e protagonistas de ações
educativas, sociais, empresariais, governamentais e políticas.
 No entanto, vale lembrar que para o desenvolvimento de um
programa de CoInfo, é necessária a existência de profissionais que
proponham um projeto apoiado em bases pedagógicas, a fim de
incluir o estudo do contexto, análise de características e
peculiaridades de usuários, especialmente suas necessidades de
informação.

 O Brasil precisa de cidadãos competentes em informação para
contribuir e se beneficiar da produção de conhecimento do
mundo.
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