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Cultura: preliminares
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É o que dá identidade a um povo,
caracteriza os seres humanos, diz
respeito às suas ações, às suas crenças,
ao modo de viver e compreender o
mundo, por meio da linguagem, das
diversas formas de expressão e da sua
atuação sobre o meio.

A cultura é considerada um
direito básico de todos, existindo
um elo entre a cultura e a
educação.
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O repertório cultural é
primordial
para
o
desenvolvimento humano e
para a cidadania.

Por meio da educação se constrói a base para
o conhecimento e a cultura é transmitida.
Além de transmitir informações, o ambiente
educacional permite trocas culturais, pois
possibilita a interação entre diferentes
pessoas, de modo a propagar e integrar a
cultura e o conhecimento.

Cultura, civilização e informação...

Edward Burnett Tylor
Fonte: Google (2021)

•

Aproximando os conceitos de cultura e civilização,
genericamente, o inglês Edward Burnett Tylor define cultura
como „todo complexo que inclui conhecimento, crenças,
artes, moral, lei, costumes, bem como outras capacidades e
hábitos adquiridos por pessoas como membros de uma
sociedade‟ (TYLOR, 1871, p.13).

•

Desde os primeiros registros da história do homem e do
mundo verifica-se que o processo histórico, o qual tem
em seu interior inflexões e distintas ênfases, pois não é
homogêneo, é formado a partir de uma sistematização
de valores predominantes em cada época considerando a
inter-relação entre a informação, seu registro, seu
processamento, seu uso e sua interação com a cultura
presente na constituição e no desenvolvimento da
sociedade.

Cultura : alguns conceitos…
“Por cultura se entende um processo histórico-social de formação de princípios que são
“incorporados à memória de cada um” de “elementos de significação ou de forma” e “originase [...] em parte através da educação, em parte através da impregnação” que influenciam a
maneira de pensar e de agir, moldam gostos e preferências, capacitam para apreciar o
abstrato”(MOLES, 1974).
“Cultura é o processo de desenvolvimento e enobrecimento das faculdades humanas, um

processo facilitado pela assimilação de trabalhos acadêmicos e artísticos e ligado ao caráter
progressista da era moderna” (THOMPSON, 2011).
“A cultura também pode ser entendida em sua expansão incluindo as indústrias culturais ou
de entretenimento (a mídia, filmes, a indústria editorial, música popular), bem como a gestão
do patrimônio e do museu, questões de direitos de propriedade (em particular os direitos
autorais) e o papel das novas tecnologias de comunicação, como a Internet”
(GINSBURGH;THOROSBY, 2006)

Valores sociais e culturais...
• Os valores sociais e culturais vão incorporando os valores humanos, e daí

surgem os valores éticos que são assimilados pela coletividade e
embasam o conceito de cidadania como capacidade de pensar e agir
de forma crítica, criteriosa, criativa e responsável.

• Logo, os valores influenciam a necessidade da informação e a

informação gera nova cultura.

Cultura : concepções

Concepção antropológica descritiva
Conjunto inter-relacionado de crenças,
costumes, conhecimento, arte que são
adquiridos pelos indivíduos enquanto
membros de uma sociedade particular.
As condições culturais de uma sociedade
são consideradas como estágios de um
desenvolvimento
ou
evolução
da
humanidade,
inserindo-se
aqui
o
evolucionismo e o funcionalismo, ao se
considerar também que fenômenos
culturais podem ser analisados em função
da
satisfação
das
necessidades
humanas.

Concepção simbólica
Corresponde ao padrão de
significados incorporados nas
formas simbólicas, que inclui
ações, manifestações verbais e
objetos significativos de vários
tipos, em virtude dos quais os
indivíduos comunicam-se entre si
e partilham suas experiências,
concepções e crenças.

Concepção estrutural
Engloba
os
contextos
sociais
nos
quais
os
fenômenos culturais estão
inseridos, analisando-se as
formas
simbólicas
em
relação a contextos e
processos
historicamente
específicos e socialmente
estruturados dentro dos
quais, e por meio dos quais,
elas
são
produzidas,
transmitidas e recebidas.
(THOMPSON, 2011)

Cultura: principais dimensões
1
Simbólica

2
Cidadã

3
Econômica

Desenvolvida através da arte, das construções e do patrimônio material
e imaterial de uma sociedade, que mostra a característica de um povo
através de construções, danças e outros símbolos e representações.
Considera a cultura como um direito fundamental de todo cidadão e
deve ser promovida com a participação da população nas atividades
culturais mais diversas.

Envolve segmento de atividade econômica relacionada à demanda
por produtos e serviços culturais.

E o repertório cultural?
Permite a ampliação do próprio
conhecimento, pois possibilita o
“A difusão da cultura e a
acesso mais amplo aos diferentes
educação da humanidade
saberes, não se restringindo
É importante para que as
para a justiça, a liberdade e a
apenas ao contexto em que se
pessoas possam conviver
está inserido.
paz são indispensáveis à
com a diversidade na
Estimula as habilidades do futuro
dignidade humana e
sociedade, tornando-se
e as novas competências
constituem um dever
cidadãos que respeitam as
importantes para a formação
sagrado que todas as nações
diferenças, o que é
acadêmica e cidadã, o
devem cumprir com espírito
essencial para uma
pensamento crítico e amplia a
de assistência mútua”.
sociedade inclusiva.
consciência.
(UNESCO)

Cultura e desenvolvimento: uma relação
Desenvolvimento = por muitos anos foi sinônimo
de crescimento econômico.
Como o mero crescimento não gera melhoria na
qualidade de vida das pessoas, os estudos sobre o
desenvolvimento começaram a incorporar outros
fatores e questões em suas análises.
A partir da década de 1960 - a cultura passa a ser
um tema recorrente no debate acadêmico e
político sobre o desenvolvimento.

Principais pontos de relação
1
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Identidade e diversidade cultural
O desenvolvimento é um fenômeno e uma
escolha cultural. Logo, cada sociedade
precisa
construir
seu
projeto
de
desenvolvimento a partir de seus próprios
sonhos, objetivos e meios, ou seja,
respeitando sua própria identidade.

Matriz de valores
O processo de desenvolvimento depende
do conjunto de valores estabelecidos na
sociedade e esses valores
acabam
definindo também os próprios objetivos do
desenvolvimento.
A
cultura,
nesse
contexto, é uma importante fonte de
manutenção, transmissão e transformação
de valores da sociedade.
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Eixo de crescimento econômico
Os setores culturais e criativos têm
demonstrado um excelente desempenho
econômico, por vezes, superior às
atividades tradicionais da economia.

Formação intelectual dos indivíduos
Na economia do conhecimento/sociedade da
informação, a competitividade de empresas e
de países está centrada na formação intelectual dos
indivíduos. Nesse sentido, o consumo e a fruição
cultural são fundamentais no desenvolvimento de
suas capacidades cognitivas, da criatividade, do
pensamento crítico e assim por diante...

Principais pontos de relação
Arranjos institucionais
A partir da década de 1990, ganharam
5 força correntes teóricas que destacam o
papel dos arranjos institucionais na
promoção do desenvolvimento porque a
cultura é um elemento estruturante e
conformador das instituições, sejam elas
formais ou informais.
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Laços de confiança
A cultura, enquanto complexo de
fatores que ajuda a moldar os hábitos
os indivíduos e comunidades, tem
direta influencia no capital social.
9
(ALEM, 2021)

Eixo de desenvolvimento sustentável
Os setores culturais e criativos
também
são
conhecidos
pelo
baixíssimo impacto ambiental e a
sustentabilidade pode gerar valores
aos produtos e serviços oferecidos.

Transversalidade com demais políticas
A cultura também se tornou um eixo estratégico de
desenvolvimento dada a sua transversalidade e
intercâmbio com diversas políticas públicas (de
saúde, urbanas, educacionais etc.).

Dominação e dependência cultural
O processo de desenvolvimento só é possível com
a superação de certas estruturas de dominação
econômica, política, social e cultural. Nesse
contexto, a cultura desempenha um importante
papel de emancipação e construção de um projeto
nacional.

Em síntese...
A Cultura como objetivo do desenvolvimento:
Todos os pontos anteriores têm em comum o tratamento da cultura
como um meio, um instrumento para a promoção do desenvolvimento.
Porém, se o desenvolvimento pretende uma melhora nas condições de
vida da população, a cultura pode ser um dos fins dessa ação, por
exemplo, garantindo-se o pleno exercício dos direitos humanos, de
cidadania e de aprendizado ao longo da vida...

Isso nos remete à Competência em Informação e aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

[

Competência e habilidade...

Competência

Capacidade para realizar algo
útil, ou seja, de gerar benefícios
para uma pessoa ou organização.
Nesse sentido, é a característica
que nasce da combinação
adequada
de
conhecimento,
habilidade, julgamento e atitude.

[

Habilidade

É o saber fazer, enquanto a
competência é a coordenação desse
saber fazer com conhecimento, atitude
e julgamento para produzir benefícios
concretos.

Fonte: UNESCO (2021)

Competência em Informação e
sociedade do conhecimento
•

•

A competência em informação é considerada um
diferencial na “Sociedade do Conhecimento”, cujo conceito
inclui uma dimensão de transformação social, cultural,
econômica, política e institucional, assim como uma
perspectiva mais pluralista e de desenvolvimento.
Essa sociedade expressa a complexidade e o dinamismo
das mudanças que estão ocorrendo e o conhecimento em
questão não só é importante para o crescimento
econômico, mas também para fortalecer e desenvolver
todos os setores da sociedade (MATIAS, 2005).

Fonte: Google(2021)

Competência em informação: um cenário
Transformações estão ocorrendo na Sociedade do Conhecimento e na Era Digital que
vivenciamos, redefinindo a oferta e procura por talentos.
Em todos os tipos de organizações mudanças profundas estão alterando os modelos de
negócio e inaugurando uma nova era de complexidade, incerteza e modificações .
O surgimento da internet e das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) aceleraram
essas mudanças e o desenvolvimento social, provocando redefinição de estratégias,
processos e padrões de competitividade.
O valor estratégico da educação, ensino e cultura é referência para a criação de modelos
cognitivos e pedagógicos capazes de dialogar com a constante mutação do mundo.
Avanços nesses campos são de fundamental importância no redimensionamento do
papel da informação e do conhecimento em contribuir para com o desenvolvimento
social, econômico e de qualidade de vida da sociedade (CASTELLS, 2005).

Esta transformação também requer um reposicionamento de conjuntos de
habilidades e competências na sociedade.

Competência em informação: conceituação
O ponto vital do desenvolvimento de competências na sociedade
contemporânea não é mais somente o acesso à informação e sim o resultado do
seu uso.
A Competência em Informação (COInFO) deve ser observada como uma das
competências de relevância em virtude de suas dimensões:
• Domínio de saberes e de habilidades de diversas naturezas que permite a
intervenção prática na realidade.
• Visão crítica do alcance de ações e o compromisso com as necessidades mais
concretas que emergem e caracterizam o atual contexto social.

Afinal, o que é a CoInfo?
É uma área de estudos e de práticas
que trata das habilidades para
reconhecer quando existe a
necessidade de se buscar a
informação, estar em condições
de identificá-la, localizá-la e
utilizá-la efetivamente na
produção do novo conhecimento,
integrando a compreensão e uso
de tecnologias e a capacidade de
resolver problemas com
responsabilidade, ética e
legalidade.
(BELLUZZO, 2003)

Existe complexidade decorrente do volume
de dados e informações contraditórios,
falsos, fidedignos, incoerentes ou não,
incompletos ou não, pertinentes ou sem
nenhum significado ou relevância.
É preciso ser seletivo, com a capacidade de
comparar, categorizar, representar, inferir,
transferir e interpretar criticamente a
informação disponibilizada em meio
tradicional e eletrônico, transformando-a em
novo conhecimento.
(BELLUZZO, 2005).

Origens da CoInfo
EUA - Paul Zurkowski ( 1974) mencionou em relatório
da Information Industries Association que o advento da
evolução das TIC requeria das pessoas a necessidade de
buscar novos conhecimentos e habilidades – a information
literacy ou CoInfo.
Recomendou que essa competência fosse apoiada por
movimento nacional e que os recursos de informação
fossem aplicados às situações de trabalho, por meio do
aprendizado de técnicas e habilidades para a utilização de
ferramentas de acesso e uso da informação a partir de
fontes primárias utilizadas para a solução de problemas.
Brasil - Poucos autores publicaram sobre o tema no
período de tempo que envolveu as décadas de 70 a 90
(cursos de pesquisa bibliográfica, educação de usuários
etc.)
Houve um avanço no período de 2000 – 2021, mas, ainda
há necessidade da existência de estudos mais
aprofundados e projetos de aplicação prática em nosso
contexto.

Fonte: Google (2021)

Concepções da CoInfo
1

2

Baseada nas tecnologias da informação –
aprendizado das TIC para a recuperação e
comunicação da informação na sociedade de
conexões em rede.
Baseada em fontes de informação –
conhecimento de fontes e habilidade de
acessá-las de forma independente ou
mediada por intermediário.
Baseada na informação como processo –
preocupando-se com as estratégias
aplicadas pelos usuários ao se defrontar
com situações novas e complexas.
Baseada no controle da informação–
foco central é saber utilizar vários
meios para trazer as informações de
que precisa e a forma de organizar as
informações de forma a recuperá-las e
manipulá-las facilmente quando for
necessário.
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Baseada na construção do conhecimento
– foco central é o uso crítico e inteligente
da informação para a geração de uma
nova base pessoal de conhecimento.
Baseada na extensão do conhecimentouso da informação para gerar novas
ideias ou soluções criativas e sua
aplicabilidade social.
Baseada no saber – utilização sábia
da informação em benefício da
coletividade,
com a adoção de
valores em relação ao conhecimento
gerado e a consequente emissão de
juízos, tomada de decisões e
pesquisa in continuum.

(BRUCE, 2003)

Modelo Circular de Pesquisa: uma aplicação prática da CoInfo...
Capacidade de
reconhecer a
necessidade da
informação e
formular questões

AVALIAÇÃO

Capacidade de apropriar a informação para
gerar novo conhecimento com ética e
legalidade, aprendendo a aprender

Capacidade de
identificar, acessar,
buscar, pesquisar e
localizar a informação
em qualquer mídia

Capacidade de usar de forma
inteligente e eficaz a
informação para uma aplicação
prática e solução de problemas

Pessoa

USO

ACESSO

Capacidade
de
organizar,
analisar e
avaliar a
informação

ANÁLISE

Fonte: Adaptado de Loertscher
(2003) por Bassetto (2013)

Papel estratégico da CoInfo
•

•
•

A competência em informação tem um papel estratégico que não
ocorre pela informação em si mesma e sim pelo seu conteúdo
estratégico.
O conteúdo estratégico não se manifesta espontaneamente porque é
apenas o objeto de um processo.
A competência em informação compreende um processo que exige a
mediação humana, pressupondo o uso de recursos intelectuais
(memória, imaginação, percepção e raciocínio) organizados em torno
de metas, metodologias e políticas que objetivam a identificação dos
conteúdos estratégicos e promovem o desenvolvimento humano e
social.

• Assim, existe uma inter-relação entre a CoInfo e a Agenda
2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Agenda 2030 e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte: Google (2021)

Os ODS...
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169
metas demonstram a escala e a ambição da nova Agenda
2030.
São construídos sobre o legado dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio e pretendem concluir o que estes
não conseguiram alcançar.
Buscam concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a
igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e
meninas.
Integrados e indivisíveis, equilibram as três dimensões do
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a
ambiental.

CoInfo, Desenvolvimento e Conteúdos Estratégicos
Cidadania e Aprendizado ao Longo da Vida

Evidencia, reconhece e certifica a CoInfo como uma forma de (re)atribuição de
sentido à experiência e ao conhecimento prévio nas dimensões social, cognitiva
e ética.

Cultura, Língua e Comunicação
Sociedade, Tecnologia e Ciência

Envolvendo campos de saberes não
formalizados e formalizados, gerais e
especializados cada vez mais complexos
em uma visão integrada da vida dos
cidadãos nos contextos pessoal e
profissional.

Compreendendo as dimensões da
vida das pessoas na sociedade contemporânea
(questões mediáticas, tecnológicas e
sociais)destacando-se a competência
transversal que envolve: ler, analisar e interpretar
a informação oral e escrita, numérica,
visual, cultural, científica ou tecnológica.

CoInfo e ODS: enlaces
•
•

•

Como exemplo do nosso tempo observamos o protagonismo crescente em torno
da informação e da midiatização, que correspondem às transformações que
afetam as dinâmicas sociais.
Considera-se que:[...] todo cidadão ativo e consciente deste século XXI será
aquele que não se limita a absorver a imensa quantidade de informação que chega
até si, mas reflete e produz pensamento crítico sobre a informação exposta em
qualquer momento da sua vida, requerendo essa competência para desenvolver o
processo de transformação da informação em conhecimento (BELLUZZO, 2018, p.
17.)
Nesse sentido, entende-se ser importante o desafio das pessoas e
organizações no que diz respeito às capacidades de desenvolvimento de
novos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que possam contribuir
para o enfrentamento das situações atuais, como no que se refere à CoInfo e
também às ações coletivas para o cumprimento dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Inter-relação entre as competências-chave para o desenvolvimento sustentável
e a CoInfo (I)
Competências
-chave

Conceitos
(RYCHEN, 2003; WEINERT, 2001)

Inter-relação com Indicadores de
Competência em Informação (BELLUZZO,
2007)

Habilidade de reconhecer e compreender
Competência de relacionamentos; analisar sistemas complexos;
pensar como os sistemas são incorporados dentro
pensamento
de diferentes domínios e diferentes escalas; e
sistêmico
lidar com a incerteza.

Competência
antecipatória

Competência
normativa

Relacionadas à cidadania, a competência em informação vai
muito além da busca, organização e uso das informações e
das TIC, pois, significam saber o porquê do uso de
determinada
informação ou fonte,
considerando
implicações ideológicas, políticas e ambientais, incluindose as questões inerentes ao desenvolvimento sustentável.
Habilidade de compreender e avaliar vários Permitem a observação das ligações inerentes ao
futuros possíveis, prováveis e desejáveis; criar desenvolvimento sustentável e suas dimensões de
as próprias visões para o futuro; aplicar o sustentabilidade social, cultural, ecológica e econômica.
princípio da precaução; avaliar as consequências
das ações; e lidar com riscos e mudanças.
Habilidade de entender e refletir sobre as normas Possibilitam o uso ético e legal da informação e das TIC
e os valores que fundamentam as ações das nas sociedades democráticas e a responsabilidade social em
pessoas; e negociar valores, princípios, objetivos relação à mediação pelo diálogo intercultural e a educação.
e metas de sustentabilidade, em um contexto de
conflitos
de
interesses
e
concessões,
conhecimento incerto e contradições.

Inter-relação entre as competências-chave para o desenvolvimento sustentável
e a CoInfo (I)
Competência de
autoconhecimento

Competência de
resolução
integrada de
problemas

Habilidade de refletir sobre o próprio papel na
comunidade local e na sociedade
(global); avaliar continuamente e motivar ainda mais
as próprias ações; e lidar com os próprios sentimentos
e desejos.

Habilidade de aplicar diferentes marcos de resolução
de problemas para problemas complexos de
sustentabilidade e desenvolver opções de solução
viáveis, inclusivas e equitativas que promovam o
desenvolvimento
sustentável,
integrando
as
competências mencionadas anteriormente.

Possibilitam entender como as informações
moldam nossa cultura e sociedade,
avaliando–as
com base nas próprias
experiências, habilidades, crenças e valores.

A promoção da competência em informação
junto aos cidadãos, permite que articulem e
contribuam com a criação de políticas
públicas e da cultura da informação
fortalecendo ações de aprendizado ao longo
da vida ,mediante iniciativas e estudos
voltados
prioritariamente
ao
desenvolvimento de hábitos de investigação
e inquirição para a sustentabilidade, tanto nas
práticas formais quanto informais de
educação, em todos os níveis e idades, nas
atividades comunitárias e nos ambientes de
trabalho.

Inter-relação entre as competências-chave para o desenvolvimento sustentável
e a CoInfo (II)
Competência
estratégica

Habilidade
de
desenvolver
e
implementar
coletivamente ações inovadoras que promovam a
sustentabilidade em nível local e em contextos mais
amplos.

Competência de
colaboração

Habilidade de aprender com outros; compreender e
respeitar as necessidades, as perspectivas e as ações de
outras pessoas (empatia); entender, relacionar e ser
sensível aos outros (liderança empática); lidar com
conflitos em um grupo; e facilitar a colaboração e a
participação na resolução de problemas.

Habilidade de questionar normas, práticas e opiniões;
Competência de refletir sobre os próprios valores, percepções e ações; e
pensamento crítico tomar uma posição no discurso da sustentabilidade.

Estão relacionadas à capacidade construída
pelos sujeitos de elaborar proposta de
soluções ou criação de projetos e processos
inovadores voltados às questões de
sustentabilidade.
Permitem a resolução de situações-problema,
realizando-se ações de liderança à medida
que são oferecidas oportunidades de
aprendizado, evolução pessoal e social,
baseados na definição e articulação das
necessidades de informação e de construção e
do compartilhamento do conhecimento.
Possibilitam
o
desenvolvimento
do
comportamento crítico e reflexivo e estão
direcionadas a uma atuação crítica sobre a
realidade, em termos individuais e coletivos.

Fonte: Adaptado de Rychen(2003); Weinert (2001); Belluzzo (2007)

Algumas considerações…

•

•
•

Ressalta-se que uma educação de qualidade, por exemplo (ODS-4) é
inerente ao conceito de aprendizagem ao longo da vida que também se insere
nos princípios da CoInfo): todas as instituições de educação –desde a
educação pré-escolar até a educação superior e a educação não formal e
informal – podem e devem considerar como sua responsabilidade trabalhar
intensamente com questões de desenvolvimento sustentável e promover o
desenvolvimento de competências que concorram para tanto.
As competências compreendem os atributos específicos que as pessoas
precisam para atuarem em vários contextos e situações complexas, incluindo
elementos cognitivos, afetivos, volitivos e motivacionais; portanto, pode-se
dizer que constituem uma interação de conhecimentos, capacidades e
habilidades, motivações e disposições afetivas.
Entretanto, cabe ressaltar também que não é possível ensinar
competências, elas têm de ser desenvolvidas pelas próprias pessoas. Elas são
adquiridas durante a ação, com base na experiência e na reflexão (UNESCO,
2016; WEINERT, 2001).

Algumas considerações…
O cenário contemporâneo traz consigo diferentes necessidades:
Necessidade de desenvolvimento pessoal, cultural e econômico.
Necessidade de investimento em conhecimento e aprendizagem.
Nova cultura de aprendizagem-pessoas aprendem de formas diferentes.
Nova cultura –da informação ao conhecimento, o que requer novas competências.
No novo cenário mundial, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo,
produtivo e responsável requer muito mais do que a acumulação de informações (BRASIL,
2017).
A Competência em Informação (CoInfo) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) e a Agenda 2030 convergem em seu propósito na promoção da cultura e do
desenvolvimento social e econômico na Sociedade Contemporânea.

Finalizando...
Espera-se que o acesso e o uso da informação
de forma inteligente para a construção de
conhecimento e sua aplicação à realidade social,
missão da CoInfo, possa estar incluído como
parte dos planos de desenvolvimento nacionais e
regionais no Brasil, contribuindo para cumprir o
lema “Transformar o nosso mundo: a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável”...

Muito Obrigada!

“Nós somos responsáveis pelo outro, estando
atentos a isto ou não, desejando ou não,
torcendo positivamente ou indo contra,
pela simples razão de que, em nosso
mundo globalizado, tudo o que fazemos
(ou deixamos de fazer) tem impacto na
vida de todo mundo e tudo o que as
pessoas fazem (ou se privam de fazer)
acaba afetando nossas vidas.”
Fonte: O Pensador

Zygmunt-Bauman /Sociólogo e Filósofo
Fonte: Google(2021)
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