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Competência informacional na biblioteca escolar  

Isabela Moreira Martins (FESPSP)1 

 

Resumo:  

A Sociedade da Informação, caracterizada pelo altíssimo volume de dados e 
informações que circulam entre as pessoas, preocupa a todos que lidam com a 
Educação. A competência informacional surge como uma resposta a essa 
sociedade, dando orientações sobre o que fazer para realmente transformar dados 
em informação estruturada e, posteriormente, em conhecimento. O presente 
trabalho aborda desde o histórico da competência informacional até as suas 
relações com a educação nos dias de hoje. Relacionando esses elementos, torna-se 
clara a necessidade de analisar com a mesma profundidade o espaço da biblioteca 
escolar. Discute sobre a competência informacional e a biblioteca escolar, 
apresentando o programa criado por Carol Kulhthau para a aplicação da 
competência informacional, o Information Search Program. Podemos inferir da 
pesquisa, as grandes oportunidades que o bibliotecário tem no ambiente da 
biblioteca escolar, as dificuldades relacionadas às lacunas que a formação ainda 
apresenta e as dificuldades no entendimento e aplicação da competência 
informacional e o caminho que ainda se deve percorrer para que o conceito seja 
amplamente aplicado no país. 
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1 INTRODUÇÃO 
Um fato consolidado na sociedade e no dia a dia das pessoas é que se vive 

hoje inundado de informação. A situação se agrava, no momento em que se analisa 

criticamente o número de informações que realmente importam e, ainda mais, as 

informações que realmente podemos reter.  

 

Isso se deve ao grande desenvolvimento das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, as TIC’s. Por outro lado, algo que ainda não mudou significativamente 

foi a Pedagogia. Em entrevista, Viviane Senna, psicóloga do Instituto Ayrton Senna2, 

relata no website com mesmo nome, como está a educação nos dias de hoje: 

 

Se pudéssemos transportar um cirurgião do século 19 para um hospital de 
hoje, ele não teria ideia do que fazer. O mesmo vale para um operador da 
bolsa ou até para um piloto de avião do século passado. Não saberiam que 
botão apertar. Mas se o indivíduo transportado fosse um professor, 
encontraria na sala de aula deste século a mesma lousa, os mesmos alunos 
enfileirados. Saberia exatamente o que fazer. A escola parece impermeável 
às décadas de revolução científica e tecnológica que provocaram grandes 
mudanças em nosso dia a dia. Ficou parada no tempo, preparando os 
alunos para um mundo que não existe mais. (COSTAS, 2015,online, grifo 
nosso). 

 

Na área de Biblioteconomia e Ciência da Informação, a tecnologia trouxe 

muitos avanços: possibilidade de intercâmbio de dados, maior eficiência na 

catalogação, fortalecimento de redes bibliotecárias, rapidez nos processos de 

trabalho e disseminação da informação. 

 

Isso tudo pode contribuir muito para a queda do estereótipo do bibliotecário 

como antiquado. Entretanto, ainda segue com muita força o tecnicismo da profissão. 

O espaço da biblioteca escolar, que necessita urgentemente de mais dinamização 

sofre ainda mais com bibliotecários presos às normas e convenções que, no final 

das contas, só atrasam o processo de entrega de informação aos seus usuários. 

 

                                                
2 Instituto criado por Ayrton Senna, voltado exclusivamente para a educação de jovens carentes, o 
Instituto é reconhecido pelos grandes esforços em inovar a educação no país. 
(Fonte:http://www.institutoayrtonsenna.org.br/quem-somos/) 
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(...) o bibliotecário só estará exercendo efetivamente o seu papel de 
coeducador quando decidir abrir mão do tecnicismo excessivo (...) [e 
transformar a biblioteca] num espaço de acesso crítico às informações, de 
dinamização e de promoção à informação. (LANZI, VIDOTTI, FERNEDA, 
2013, p. 31). 

 

Considerando tudo isso, o presente trabalho irá abordar a apreensão da  

informação através da Competência informacional (doravante CoInfo) e o papel da 

Biblioteca Escolar (doravante BE) nesse processo, entrelaçando-os e relacionando-

os para estabelecer as aproximações entre esses conceitos que podem contribuir 

muito para o fazer biblioteconômico nos próximos anos. 

 

2 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL  
Pierre Levy (1999) aponta a velocidade da renovação do conhecimento como 

uma das principais características da Cibercultura: o que estamos aprendendo e 

discutindo nesse momento se torna obsoleto em uma velocidade extraordinária, o 

que exige de nós uma reciclagem constante. Portanto, a informação que nesse 

contexto toma peso de ouro, deve ser utilizada, manipulada e transmitida com muita 

consciência. Assim a CoInfo, traz os estudos sobre a identificação de necessidades 

informacionais e como supri-las, dentro desse contexto da Sociedade da Informação. 

 

A partir da pesquisa, observou-se que existem dois grandes equívocos com 

relação à Coinfo: a) CoInfo é igual ao Estudo de Usuário; b) CoInfo é saber usar 

tecnologia. Diante disso, Belluzzo esclarece a educação de usuários sendo  

 
o processo pelo qual o usuário interioriza comportamentos adequados com 
relação ao uso da biblioteca e desenvolve habilidades de interação 
permanente com os sistemas de informação (BELLUZZO, 1979, p. 89 apud 
DUDZIAK, 2001, p. 58).  

 

Portanto, já não podemos mais confundir CoInfo com a Educação de 

Usuários, já que essa  está relacionada ao uso da biblioteca ou de algum Sistema de 

Informação. A CoInfo transcende essa tarefa, instruindo os usuários a utilizarem a 

informação com significado e compreensão genuínas. Para elucidar o segundo 

equívoco e compreender ainda mais sobre a CoInfo, é necessário analisarmos o 

histórico do conceito. 
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2.1 Histórico 
A segunda metade do século XX foi marcada por diversas revoluções. A 

questão informacional, seu uso e sua atribuição não estão excluídas das mudanças, 

marca característica desse século. 

 

Campello (2003, p. 29-30) inicia o histórico da CoInfo, ainda na década de 

1950 nos Estados Unidos da América (EUA), mencionando que nesse período não 

havia nenhum tipo de orientação aos usuários em relação ao uso da Biblioteca 

escolar, sendo mais usada como local de estudo no qual os bibliotecários realizavam 

apenas o Serviço de Referência, conhecido também como a prestação de serviços 

de atendimento aos usuários de informação. Apenas algum tempo depois é que 

começaram a surgir programas vinculados ao ensino de usuários, correspondendo 

ao auxílio na utilização das bibliotecas (Educação de Usuários). 

 

Na década de 1960, novas teorias educacionais passaram a privilegiar o 

aprendizado, tirando o foco de que somente o professor era o detentor do 

conhecimento, o que permitiu uma atitude mais ativa por parte dos bibliotecários, 

inclusive colaborando para o desenvolvimento do planejamento curricular. 

 

A partir da década de 1970, houve um entendimento tanto sobre as novas 

tecnologias, quanto sobre o aumento da quantidade de informações disponíveis, 

sendo necessário que os jovens fossem preparados para atuarem de maneira plena 

nessa nova sociedade que se despontava (CAMPELLO, 2003, p. 30). Surgia assim, 

a CoInfo (DUDZIAK, 2003; VITORINO e PIANTOLA, 2009; CAMPELLO, 2003). 

 

Em 1974, Paul Zurkowski, bibliotecário e gerente de uma empresa de bases 

de dados (PEREIRA, 2010, p. 38; CAMPELLO, 2006, p. 65), escrevia o relatório The 

information service environment relationships and priorities, no qual utilizava o termo 

Information literacy pela primeira vez: “Pessoas treinadas na aplicação dos recursos 

de informação em seu trabalho podem ser chamadas de competentes em 

informação.” (BEHRENS, 1994, p. 310 apud DUDZIAK, 2001, p. 22) 

A década de 1980 foi marcante para a CoInfo, pois  
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tornou-se um marco no processo de desenvolvimento da Competência em 
informação. Rompe-se com o conceito de mero instrumentalizador da 
classe industrial, e passa-se a dar importância à classe bibliotecária por 
meio da ênfase no processo educacional, ganhando notoriedade e 
despertando o interesse de muitos pesquisadores e agentes sociais. 
(PEREIRA, 2010, p. 41). 

 

Nesse ponto, pode-se esclarecer o segundo equívoco em relação à CoInfo, o 

de que a “CoInfo é saber usar Tecnologia”. Na década de 1980, com um aumento no 

desenvolvimento tecnológico e o começo da popularização do computador nos EUA, 

fizeram com que a CoInfo tivesse o foco na Information Tecnology Literacy, ou seja, 

no conhecimento sobre o uso da tecnologia, da máquina (DUDZIAK, 2001, p. 24; 

DUDZIAK, 2003, p. 25). De acordo com Dudziak, “novas habilidades e 

conhecimentos em tecnologia da informação estavam sendo requeridos e a 

Information Literacy era uma resposta adequada” (2001, p. 24). É exatamente por 

causa disso que há o equívoco de se acreditar que CoInfo está vinculada apenas ao 

uso de tecnologia. 

 

A CoInfo passou a se relacionar mais à Educação nessa década, pois em 

1983 foi publicado nos EUA, pela Comissão Nacional de Excelência em Educação, o 

relatório chamado "A Nation at Risk: the imperative for educational reform. A Report 

to the Nation and the Secretary of Education" (Uma nação em risco: uma reforma 

educacional decisiva. Um Relatório à Nação e a Secretaria de Educação – tradução 

nossa), que inflamou os ânimos dos bibliotecários, pois o relatório alegava que era 

muito importante saber manipular informações e suas fontes (incluindo as 

eletrônicas), mas ignorou completamente o papel educacional das bibliotecas. 

 

Depois desse evento, “os bibliotecários começaram a prestar atenção às 

conexões existentes entre bibliotecas e educação, Information Literacy e o 

aprendizado ao longo da vida” (DUDZIAK, 2001, p. 27). A American Library 

Association (ALA), em resposta ao Nation at risk produziu o documento chamado 

Libraries and the Learning Society: papers in response to a nation at risk, publicado 

em 1984, onde diversos autores buscaram demonstrar como a Biblioteca escolar é 

importante para os alunos desenvolverem habilidades para busca de informação e 

que isso contribuía muito para o aprendizado ao longo da vida (CAMPELLO, 2003, 

p. 31). 
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Em 1988, o lançamento do documento Information Power: guidelines for 

school libraries media programs inovou significamente as abordagens sobre a 

CoInfo, pois instituía a atuação mais ativa dos bibliotecários na educação por meio 

das bibliotecas escolares (CAMPELLO, 2003, p. 30; DUDKIAK, 2001, p. 29 e 30). 

 

Em 1989 foi publicado o documento Presential Comitte in Information Literacy: 

final report da ALA, com a colaboração de bibliotecários e educadores (DUDZIAK, 

2003, p. 26) que apresenta o mais compreendido e aplicado conceito de CoInfo até 

os dias atuais. Essa definição é importante, uma vez que estabelece exatamente as 

diferenças da CoInfo em relação aos equívocos anteriores (educação de usuários e 

uso de tecnologias) pois enfatiza a questão do uso da informação:  

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

 

Assim, CoInfo é: “Saber identificar uma necessidade” informacional está 

relacionado diretamente a uma ação demandada por uma curiosidade, por um 

trabalho escolar, uma necessidade no ambiente de trabalho; “Saber localizar” uma 

informação é saber, sim, usar uma biblioteca, mas também usar qualquer buscador 

na Internet ; “Saber avaliar” uma informação é analisar criticamente as fontes, saber 

distinguir uma fonte confiável de uma duvidosa; “Saber usar efetivamente” a 

informação é o conhecimento que aquela necessidade inicial gerou: é saber 

transmiti-la às pessoas ao seu redor, fazer uma apresentação, ou simplesmente, ter 

alguma curiosidade sanada. 

 

Com isso, a CoInfo entra na  década de 1990 com uma definição mais aceita 

e conhecida, o que permitiu que ela se disseminasse e ganhasse força. Em 1994, 

Cristina S. Doyle, que presidia a California Technology Project and Telemation 

Project, em conjunto com o National Forum on Information Literacy (criado segundo 
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as orientações da ALA, em 1989), desenvolveu um relatório, que conseguiu 

esclarecer melhor a compreensão e os objetivos da CoInfo: 

Habilidade de acessar, avaliar e usar a informação a partir de uma 
variedade de fontes. Atributos: uma pessoa competente em informação é 
alguém que: 
reconhece a necessidade da informação; reconhece que a informação certa 
e completa é a base de qualquer processo de tomada de decisão; formula 
questões baseadas em suas necessidades de informação; identifica 
possíveis fontes de informação; desenvolve estratégias de busca bem 
sucedidas; acessa fontes de informação, incluindo as eletrônicas e demais 
tecnologias; avalia a informação; organiza a informação para sua aplicação 
prática; integra novas informações ao conhecimento existente; usa a 
informação na resolução de problemas e no pensamento crítico. (DUDZIAK, 
2001, p. 36 e 37). 

 

Partindo da definição da ALA, observamos que Doyle esmiuçou os tópicos até 

então definidos. Uma segunda versão do Information Power de 1988, o chamado 

Information Power: building partnerships for learning (1998), inovou ao apresentar o 

bibliotecário como líder na implementação do conceito de CoInfo no ambiente 

escolar (CAMPELLO, 2003). No documento de 1988, a função do bibliotecário já era 

valorizada no ambiente da biblioteca escolar, mas na versão de 1998, houve um 

fortalecimento, ao destacar o bibliotecário como principal executor da CoInfo e, 

também, como segunda vertente importante trazida pelo documento, o aprendizado 

autônomo do aluno, que enfatizaria ainda mais o “aprender a aprender” da CoInfo 

(PEREIRA, 2010, p. 43). 

 

A partir dos anos 2000 até hoje, houve uma grande divulgação da CoInfo, e 

suas possibilidades atraem muitos bibliotecários interessados. Assim, essa década 

ficou marcada pela grande quantidade de publicações e programas de 

direcionamento e orientação em relação a CoInfo. (PEREIRA, 2010, p. 43 e 44). 

 

Nessa década é que se começa a falar em CoInfo, mais especificamente no 

Brasil. 

 

No Brasil, o termo está em fase de construção. Foi mencionado pela 
primeira vez por Caregnato (2000, p. 50), que o traduziu como 
“alfabetização informacional” em um texto em que propunha a expansão do 
conceito de educação de usuários (CAMPELLO, 2003, p. 28). 

 

Importantes documentos foram publicados nesse período, como a Declaração 

de Alexandria de 2005, que abordava também o aprendizado ao longo da vida, e as 
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Diretrizes da International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) 

de 2007 e da United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) de 2008. 

 

No Brasil, a Declaração de Maceió de 2011, o Manifesto de Florianópolis de 

2013 e a Carta de Marília de 2014, todas divulgadas nos Encontros do CBBD 

realizados nas respectivas cidades, buscaram promover e divulgar a CoInfo entre os 

bibliotecários. 

2.2 Definição 
 

A definição mais aceita é a da ALA, já supracitada acima (2.2 Histórico). 

Porém, desde sua publicação, inúmeras questões foram alteradas, muita coisa 

mudou no mundo e na educação. O tema ainda se encontra em estado incipiente, 

sua nomenclatura ainda está em discussão: Vitorino e Piantola (2009) e Gasque 

(2010) debatem sobre a definição e os significados do termo Information Literacy,  

principalmente no que diz respeito a sua tradução para o português. 

 

Como já foi informado (2.1 Histórico), existe a impressão de que CoInfo é o 

uso da tecnologia: Shapiro e Hughes (apud VITORINO E PIANTOLA, 2009, p. 135) 

defendem que a CoInfo deve ser entendida “desde saber como usar os 

computadores e acessar a informação até a reflexão crítica sobre a natureza da 

informação em si”. Antes mesmo da internet, já precisávamos saber como e onde 

pesquisar, e isso já pode ser considerado como CoInfo. Segundo Vitorino e Piantola 

(2009, p. 134): 

seguindo a concepção da necessidade de localização, avaliação e uso da 
informação, a competência informacional também tem sido relacionada a 
habilidades em lidar com as tecnologias de informação. Alguns termos 
relacionados à competência informacional são: digital literacy, network 
literacy, hyper-literacy, Internet literacy, computer literacy e media literacy. 

 

Ainda com base nesses autores, “a competência informacional estaria ligada 

a uma série de habilidades técnicas ou cognitivas em acessar conteúdos 

informacionais em meio digital” (2009, p. 134). A partir da definição da ALA, que é a 

mais aceita e difundida pelos estudiosos do tema, entendemos que a CoInfo não 
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pode ser reduzida a uma parte apenas, a parte de saber utilizar o ferramental 

necessário para estar incluído digitalmente. Isso é importante também, mas a CoInfo 

é mais abrangente, é um termo inclusivo, que abarca vários conceitos em um só. 

Essa é a riqueza e a dificuldade de seu estudo, definição e aplicação. 

 

Gasque (2010, p. 84) inicia um debate acerca da tradução do termo para o 

português que leva a considerar suas traduções e suas adjacentes definições na 

língua portuguesa. Pode-se considerar, segundo as traduções de Information 

Literacy “Competência informacional”, “Letramento informacional” e “Alfabetização 

informacional”. Ainda relaciona-se com a CoInfo os termos habilidade ou literacia. 

Gasque conclui que Literacia, Letramento e Alfabetização estariam mais próximos 

entre si, enquanto Competência e Habilidade tenham um significado mais 

relacionado. Portanto, compreende-se dentro da questão semântica que a 

“alfabetização informacional”, seria o processo de literalmente, conhecer e 

apreender o a-b-c da informação, sendo essa a primeira etapa, que: 

 

envolve o conhecimento básico dos suportes de informação – como noção 
da 
organização de dicionários e enciclopédias; compreensão de conceitos 
relacionados às práticas de busca e uso de informação, tais como números 
de chamada, classificação, índice, sumário, autoria, banco de dados, bem 
como o domínio das funções básicas do computador – uso do teclado, 
habilidade motora para usar o mouse, dentre outros (GASQUE, 2010, p. 
86). 

 

O Letramento está relacionado à 

 

capacidade de buscar e usar a informação eficazmente, por exemplo, 
identificando palavras sinônimas em um dicionário, produzindo um artigo 
para submissão em congresso, comprando algo a partir da interpretação e 
sistematização de ideias ou ainda obtendo informações atualizadas e 
apropriadas sobre determinada doença (GASQUE, 2010, p. 86). 

 

Competência e habilidade são termos subordinados um ao outro. Adquire-se 

habilidades através da prática, e, assim, é possível tornar-se competente em 

determinada função: 

 

Se a competência a ser desenvolvida vincula-se ao acesso efetivo e 
eficiente da informação, as habilidades prováveis seriam, por exemplo, 
selecionar os métodos mais apropriados de pesquisas ou sistemas de 
recuperação para acessar a informação necessária, planejar estratégias de 
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busca de informação, recuperar dados em sistemas de informação 
(GASQUE, 2010, p. 87). 

 

Ainda assim Information Literacy e CoInfo seriam diferentes, apesar de CoInfo 

tentar ser uma tradução de Information literacy, este segundo, dentro da cultura 

norte-americana, onde surgiu e se desenvolveu em solo fértil (por maiores que 

tenham sido as dificuldades e contratempos), conseguiu ganhar uma ênfase muito 

maior do que “aprender a aprender” (iniciado ainda na década de 1980), englobando 

em apenas uma palavra, os conceitos de alfabetização (tal qual como a 

conhecemos), uso de tecnologia, uso de biblioteca e apreensão da informação. 

 

Literacy, portanto, corresponderia não somente à capacitação para a leitura 
e a escrita, mas especialmente uma ligação com a educação continuada e 
ao 
aprender a aprender, num continuum extensível desde a infância até o fim 
da vida do cidadão, revelando ainda sua faceta política, afastando a visão 
dicotômica entre alfabetizado e analfabeto, reiterando o uso do termo como 
um processo integrado à vida dos cidadãos. (DUDZIAK, 2001, p. 30). 

 

O desafio nos dias atuais é enorme, pois o volume informacional é 

demasiadamente grande e as pessoas, sabendo ou não usar, estão entrando em 

contato com essas informações. Antes o bibliotecário conseguia filtrar pra quem ele 

direcionava as informações; hoje as pessoas têm acesso a quase tudo, sem a 

dependência direta do auxílio do bibliotecário, tornando-se muitas vezes autônomo 

em suas pesquisas por informação. E é exatamente nesse ponto que podem existir 

distorções. Exatamente por dar acesso à informação, é que o profissional da 

informação deveria ser valorizado, que a profissão bibliotecária deveria ganhar 

posição de destaque. Discutir isso no ambiente escolar, do qual o bibliotecário já faz 

parte traz muitos benefícios. Como um local que abriga muitas possibilidades, a BE 

bem gerida por um bibliotecário responsável e interessado no crescimento de seus 

usuários, pode ser o local onde esses estudantes se sintam mais confortáveis para 

buscar o seu próprio aprendizado ou a construção dele. 

 

3 BIBLIOTECA ESCOLAR E SEUS ATORES  
 Especificamente no Brasil, a BE tem seu histórico iniciado ainda no Brasil 

colônia, com os jesuítas. Com o passar do tempo e com diversos fatos históricos 
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contribuindo para isso, a BE foi ficando cada vez mais sucateada e esquecida por 

professores e bibliotecários. Mesmo mais recentemente, a BE ainda sofre.  

 

A promulgação da Lei 12.244/2010 (BRASIL, 2010) foi um sopro de 

esperança a toda classe biblioteconômica, e um marco importante na história das 

bibliotecas escolares brasileiras. Tendo começado seu desenvolvimento ainda no 

ano de 2000, a lei foi sancionada em 2010, e estipulou um prazo de dez anos para a 

sua implantação (VIANA, 2014, p. 12). Em 2016, nota-se um quadro muito distante 

dessa realidade almejada, embora se observa uma movimentação da classe 

bibliotecária; porém, a própria sociedade e as escolas pouco se posicionaram nesse 

sentido. (VIANA, 2014, p. 43). 

 

Partindo da análise feita por Silva (2011) chega-se a algumas conclusões 

acerca da lei 12.244: de imediato, há uma quantidade insuficiente de bibliotecários 

para preenchimento das vagas disponíveis, apesar do tempo de dez anos ofertado 

pela lei. Há uma necessidade muito mais profunda do que apenas formar 

bibliotecários: “a profissão de bibliotecário carece ainda de valores como autoridade, 

consciência de classe, senso de progressão e competição, indispensáveis à 

identificação da Biblioteconomia como profissão” (SILVA, 2011, p. 508). Como última 

problemática observada em relação a Lei 12.244/2010, a histórica falta de 

bibliotecas tanto públicas quanto escolares, implicando em uma carência cultural do 

cidadão brasileiro o qual, sem ter acesso a esses espaços, pouco os reivindica. 

Assim a participação pública, essencial na elaboração e aplicação de qualquer lei, se 

torna fraca, fazendo com que a Lei 12.244/2010 perca força em relação aos seus 

objetivos. Como menciona Viana (2014, p. 12): qual é a “pertinência de um texto 

legislativo que determina a criação de bibliotecas escolares sem, todavia, ser 

acompanhado de ações políticas  concretas para implantá-las”? 

 

Lanzi, Vidotti e Ferneda, discutem sobre a vastidão e, ao mesmo tempo, 

pobreza das leis envolvendo a Biblioteca escolar: 

 

Entre os períodos de surgimento das escolas públicas (grupos escolares) 
até os dias atuais, constatou-se, através de muita pesquisa e leituras, que 
sempre houve decretos-lei exigindo a existência de bibliotecas escolares, 
inclusive contendo espaços predeterminados, sugestões de mobiliários e de 
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conduta do profissional destinado a exercer o cargo de bibliotecário. 
Infelizmente, porém, nunca houve controle e fiscalização rígidos forçando, 
de fato, a existência dessas bibliotecas (...) (2013, p. 23). 
 

3.1 Definição da Biblioteca Escolar 
 

A Biblioteca escolar passou por muitas mudanças em sua estrutura e funções, 

como vimos anteriormente. Hoje, vivemos outro momento em que suas funções 

também são questionadas. Sua definição é igualmente discutida, como veremos a 

seguir. 

 

O manifesto para Biblioteca escolar da IFLA/UNESCO apresenta a missão da 

BE: 

propicia informação e ideias fundamentais para seu funcionamento bem 
sucedido na atual sociedade, baseada na informação e no conhecimento. A 
biblioteca escolar habilita os estudantes para a aprendizagem ao longo da 
vida e desenvolve a imaginação, preparando-os para viver como cidadãos 
responsáveis (IFLA, 1999,p. 1). 

 

A BE deve se posicionar como um componente importante dentro da escola. 

Cassia Furtado escreveu uma coluna para o website da Revista Biblioo 

(especializada na área de Biblioteconomia) no qual descreve o papel da BE: 

 

A biblioteca escolar, tradicionalmente vinculada ao acesso à informação e à 
leitura, dentro do processo de educação formal, continua na Sociedade da 
Informação a ser o centro informacional da escola, que enriquece o 
processo de ensino e aprendizagem. Mas, agora, assume novos papéis e 
responsabilidades, é o cerne gerador de ambientes leitores híbridos. 
(FURTADO, 2011). 

 

Com relação à essa hibridez, a nova geração, à qual a BE atende, é mais do 

que entendedora das tecnologias, como já foi falado. Campello (et al 2012, p. 15) 

menciona que apesar disso, a maioria esmagadora da formação dos acervos, é 

composta apenas por livros ou materiais didáticos. É necessário apresentar novos 

suportes, e mais do que isso, ensiná-los a utilizar (através dos conceitos da CoInfo, 

sobre busca e apreensão da informação) esses materiais da melhor maneira 

possível.  

Esse novo modelo de aprendizado só é possível a partir de uma 
reestruturação curricular na qual seja privilegiado o uso dos recursos 
informacionais disponíveis, para a aprendizagem e resolução de problemas, 



Seminário FESPSP “Cidades conectadas: os desafios sociais na era das redes”  
17 a 20 de outubro de 2016  GT 3 - Apropriação midiática em serviços de informação 

para o desenvolvimento da competência informacional e da cidadania. 
13 

de forma contextualizada, a fim de incutir nos aprendizes o hábito de buscar 
e utilizar criticamente a informação (e a biblioteca) (DUDZIAK, 2003, p. 26). 

 

Já discutimos acima a Lei 12.244/10 (BRASIL, 2010), e nela nos é 

apresentada uma definição de BE: “coleção de livros, materiais videográficos e 

documentos registrados em qualquer suporte destinados a consulta, pesquisa, 

estudo ou leitura”. Ou seja, a diversidade de materiais já é considerada até na lei. 

Deve-se atentar para isso, e buscar mais diversidade, não apenas da compra, mas a 

partir de outros métodos de aquisição, como a troca. Pode-se aproveitar muito do 

que há nos “sebos” para agilizar esse processo de diversificação da informação nos 

acervos. 

 

A real função da BE dentro da escola, segundo Lanzi, Vidotti, Ferneda (2013, 

p. 29) é que ela deve ser um centro dinamizador e difusor de conhecimentos 

produzidos pela sociedade. Sua função não está relacionada à estagnação, ou ao 

simples empréstimo e devolução de materiais, ela é ativa, dinâmica e está sempre 

se reinventando, a partir daquilo que seus usuários precisam. Porém, ainda há uma 

postura muito passiva dos responsáveis por gerenciar esses ambientes. Há também, 

as dificuldades de se relacionar com o corpo docente das escolas, o que dificulta 

ainda mais a ampla utilização da biblioteca escolar pelos alunos. O espaço, sem a 

devida mediação, torna-se destituído de sentido, e assim ele fica cada vez mais 

distante de seu público e objetivo: 

 

os serviços bibliotecários estão praticamente ausentes das escolas 
brasileiras. A prática cotidiana, em escolas públicas ou particulares do 
Ensino Fundamental, tem mostrado que a grande maioria dos professores 
não faz ou não sabe fazer uso do recurso bibliográfico e, portanto, não abre 
espaço para ele na escola. Não se verifica trabalho cooperativo de mestres 
e bibliotecários (LANZI, VIDOTTI, FERNEDA, 2013, p. 28). 

 

Segundo Viana, “o protagonismo profissional [mostra-se] fundamental à 

criação e execução de ações inovadoras em torno de bibliotecas escolares.” (2014, 

p. 147). Assim, conclui-se que para aproximar todos (alunos e professores) da BE, o 

bibliotecário deve inicialmente reivindicar seu espaço, fazendo valer a Lei 12.244/10; 

também deve ser ativo, presente e participativo da vida escolar da instituição onde 

estiver atuando, e buscar fazer o melhor uso possível de todos os recursos 

disponíveis 
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Talvez fosse o momento de reverter o paradigma da miséria, e buscar expor 
aspectos positivos da biblioteca, revelando suas potencialidades como 
espaço de aprendizagem, e usando evidências científicas, mostrar como a 
biblioteca escolar pode ajudar crianças e jovens a aprender. (CAMPELLO, 
2012, p. 27). 

 

Unir-se a outros bibliotecários que dividam a mesma situação (bibliotecários 

escolares neste caso) torna-se fundamental. A classe bibliotecária pode mudar o 

paradigma atual da profissão, tornando-se ativa e atuante dentro da área da 

educação, se envolvendo nas discussões e buscando parcerias saudáveis com os 

outros envolvidos também. 

 

4 COMPETÊNCIA INFORMACIONAL NA BIBLIOTECA ESCOLAR  
 

Mostrou-se até o momento, o histórico e as características dos dois objetos 

que se pretende aproximar: a competência informacional e a biblioteca escolar. A 

CoInfo podemos dizer, em poucas palavras que se trata das ações reunidas por 

um indivíduo que lhe permite reconhecer a necessidade de uma informação, 

localizar e avaliar essa informação, usá-la efetivamente e aprender, sendo 

modificado a partir desse processo. A BE, por sua vez, deveria ser um ambiente 

inovador, híbrido, diversificado, que atende às necessidades informacionais, não 

apenas dos alunos, mas dos professores e de toda a comunidade na qual ela esteja 

inserida, propiciando a todos a descoberta pela informação, de forma a encontrá-la e 

a utilizá-la construtivamente. 

 

Nessa pequena introdução, já podemos observar discretamente as 

aproximações da CoInfo com a BE; ambas estão ligadas no sentido do encontro e 

da apropriação da informação. 

 

Como pôde ser visto, CoInfo e BE têm muitas dificuldades em compreensão e 

aplicação. A CoInfo é extremamente nova, sendo compreensível que haja estudos 

empíricos incipientes que comprovem e validem sua eficácia, porém temos o 

sistema de bibliotecas escolares, mais formalmente desde a década de 1920, o que 

representa uma instituição com aproximadamente 80 anos, e ainda não se 

solidificou. 
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E mesmo nesse processo de solidificação, é preciso ir além daquilo a que 

estamos habituados: 

para o desenvolvimento de bibliotecas escolares efetivamente 
democráticas, não basta que informações estejam ao alcance das mãos. É 
preciso uma perspectiva que, para além do direito de acesso, contemple o 
direito de saber informar-se, de que os sujeitos apropriem-se de informação 
e cultura em perspectiva crítica e criativa, comprometida com a construção 
de um futuro comum a todos. É neste âmbito que o potencial da biblioteca 
se revelará na educação, se ocupando da formação de pessoas que 
desempenhem o papel criativo, e não somente de consumidoras de 
informação (VIANA, 2014, p. 14). 

 

Para termos BE’s estruturadas, fortes e integrantes do corpo pedagógico das 

escolas é necessário termos bibliotecários com tais características. Torna-se 

necessário, inclusive, repensar a própria formação. Além do amadurecimento das 

questões acerca da aplicabilidade de fato da CoInfo, faz-se necessário o 

amadurecimento da BE. E para que tudo isso ocorra, o papel do bibliotecário deve 

ser repensado. 

 

A aplicação da CoInfo como um novo tópico nas disciplinas dos cursos de 

Biblioteconomia e Pedagogia, depende de alterações profundas naquilo que 

compreendemos como ensino. Muito mais do que implementar um programa de 

CoInfo, os bibliotecários e pedagogos precisam realmente analisar todo o processo 

educacional das crianças realizado pela escola. Dudziak pontua com precisão 

alguns dos principais desafios da CoInfo: 

 

falta de compreensão do conceito; fragmentação de iniciativas e interesses; 
terminologia e abrangência não uniformes; institucionalização do tema ainda 
é precária; carência de estudos teóricos, metodológicos e práticos mais 
aprofundados e abrangentes; sub-utilização do conceito; subestimação de 
sua importância por parte dos bibliotecários, profissionais da informação, 
educadores e administradores, e carência de ações sistêmicas. (DUDZIAK, 
2008, p. 43). 

 

Ainda tratando de bibliotecários e professores, mais uma vez frisamos que 

eles devem ter uma relação harmoniosa e de companheirismo, ambos se apoiando, 

não apenas no que se refere à escola, mas igualmente à profissão, na luta sindical 

ou classista e por adequadas condições de trabalho. A CoInfo “apesar de calcada 

em pretensa parceria com os educadores, continua limitada à literatura de 
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Biblioteconomia e Ciência da Informação” (CAMPELLO, 2003, p. 36). A CoInfo deve 

ser colocada como relevante por todos. Campello esclarece: 

 

se a competência informacional não for vista pelos educadores como parte 
das ações pedagógicas em geral e se for tratada pelos bibliotecários de 
forma isolada, é pouco provável que seja adotada como uma prática na 
escola. (CAMPELLO, 2006, p. 64). 

 

Campello (2009, p. 82) diz que “a implementação de programas de letramento 

informacional implica práticas planejadas, fundamentadas em evidências e teorias, 

constando de atividades sistemáticas ou sequenciais”. 

 

Portanto, existe uma necessidade premente de buscarmos a prática da 

CoInfo. Abordaremos agora um dos mais conhecidos programa de CoInfo conhecido 

no Brasil, o Information Search Program. 

4.1 Programa de aplicação de CoInfo: Information Seeking Program (ISP) 
 

Tendo iniciado a aproximação de CoInfo e BE, vamos agora apresentar um 

dos programas existentes na prática de CoInfo em BE, feito por uma bibliotecária: o 

Information Seeking Program (ISP) de Carol Collier Kuhlthau. 

 

Kulhthau pesquisa sobre a CoInfo desde 1987; na monografia escrita por ela 

nesse ano, ela já enfatizava a integração da CoInfo ao currículo educacional, ou 

seja, o importante é que a CoInfo se integre à vida do estudante de maneira natural 

e sutil, porém efetiva (DUDZIAK, 2001, p. 28 e 29). 

 

Na década de 1990, após anos de estudo, Kuhlthau divulga o ISP. Baseado 

na teoria construtivista de aprendizagem, seus estudos e programa foram utilizados 

por diversos profissionais, pois: 

 

Kuhlthau tratou de forma aprofundada o processo de aprendizagem pela 
busca e pelo uso de informação em ambiente escolar, propondo 
fundamentos que permitiram aos bibliotecários exercer com mais 
consistência sua função 
pedagógica ao mediar o processo, cujo espaço natural é a biblioteca e que 
propicia oportunidades para o desenvolvimento de diversas habilidades 
ligadas à informação. (CAMPELLO, 2009, p. 74). 
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Portanto, as pesquisas e trabalhos divulgados por Kuhlthau foram de extrema 

importância para a compreensão dessa nova atitude da Biblioteconomia e Ciência 

da Informação no ambiente escolar. O ISP foi difundido no ambiente escolar por ter 

uma linearidade mais característica nas pesquisas dessa fase escolar (SANTOS, 

2011, p. 61). 

 

O método de Kuhlthau está relacionado a três dimensões de experiência, que 

são: Cognitiva (pensamentos), Afetiva (sentimentos) e Física (Ações) (SANTOS, 

2011, p. 59; MATA, 2014, p. 85). O modelo apresentado por Kuhlthau é composto 

por 6 etapas, que podem ser vistas no quadro a seguir: 

Este quadro reúne as informações extraídas e reorganizadas de três 

trabalhos, inclusive do trabalho da própria Kuhlthau. No livro “Como orientar a 

pesquisa escolar”, tradução do material desenvolvido por Kuhlthau (2010), é possível 

ter acesso a um detalhado programa de aplicação desse processo. Cada fase é 

desmembrada e explicada, com atividades sugeridas para a conclusão de cada uma 

delas. 

 

É importante enfatizar que a CoInfo, por ser muito recente, ainda fica muito 

atrelada ao campo da teoria. Existem vários outros programas de aplicação da 

CoInfo (DUDZIAK, 2001, p. 44 e 45; MATA, 2014; SANTOS 2011, p. 50 a 58), mas 

destacou-se o de Kuhlthau exatamente por já existir o livro publicado e traduzido. 
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Esse pode ser um importante instrumento na popularização e aplicação da CoInfo no 

Brasil. Dudziak (2008, p. 49) dá mais orientações sobre a aplicação da CoInfo: 

 

É preciso preparar educadores e desenvolver profissionais especializados 
no tema a fim de potencializar o aprendizado; As decisões na esfera 
educacional devem ser tomadas com base nas evidências construídas a 
partir da relação entre competência informacional, metas educacionais e 
resultados específicos esperados; As práticas pedagógicas devem ser 
ativas e voltadas ao aprendizado participativo; Ambientes educacionais 
devem ser estimulantes; A competência informacional deve ser requisito 
necessário à educação, com avaliação e atribuição de créditos. 

 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao longo do presente trabalho buscamos apresentar a CoInfo: todo o histórico 

e justificativas, assim como sua definição, já que se trata de um assunto recente na 

história da Biblioteconomia e Ciência da Informação. Nosso objetivo desde o início 

foi vincular e buscar as possibilidades da aplicação da CoInfo no ambiente escolar, 

mais especificamente no espaço ocupado pela Biblioteca escolar. Buscando 

esclarecer melhor esse ambiente ainda tão controverso, analisamos com o mesmo 

afinco a Biblioteca escolar: histórico e atualidade no Brasil e também sua definição 

Finalmente relacionamos os dois temas estudados, apresentando o Information 

Search Program, programa desenvolvido por Carol Kuhlthau. 

 

Estudar a CoInfo nos possibilitou conhecer mais campos para a atuação do 

bibliotecário, mas ao mesmo tempo nos abriu os olhos para a gravidade da situação 

das Bibliotecas escolares no país. A precariedade e a falta de compreensão sobre 

sua utilidade na escola impedem seu uso pleno e máximo. 

 

Como qualquer pesquisa, o ponto final pouco significa; muito ainda precisa 

ser feito para a plena utilização dos conceitos da CoInfo nas BE's, e não apenas no 

campo prático, mas no da pesquisa também.  

 

É preciso observar as políticas públicas para as bibliotecas de escolas 

públicas, principalmente nas questões administrativas e de concursos públicos para 
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a contratação de bibliotecários para esses espaços, tendo em vista a aplicação da 

Lei 12.244, proporcionando melhor difusão dos conceitos da CoInfo.  

 

A confecção e administração de um repositório específico em CoInfo, 

agregando teses e dissertações de mestrado e doutorado, e grupos de estudo e 

discussão, para aprimorar sua compreensão, entendimento e aplicabilidade, também 

se torna, nesse momento, uma opção para sua maior disseminação e compreensão. 

E, muito importante: faltam pesquisas abordando a aplicação prática de CoInfo em 

BE's. 

 

Outra possibilidade de estudo é sobre a formação do bibliotecário. Tendo em 

vista essa nova abordagem que a CoInfo nos permite ter, o futuro bibliotecário 

poderá se especializar em educação e trabalhar exclusivamente na educação 

informativa, em todos os níveis acadêmicos. Isso dependerá de mudanças 

profundas, tanto na formação do bibliotecário quanto nas características do currículo 

educacional atual. 

 

Uma questão que acreditamos ser importante ser discutida: a CoInfo nasceu 

e se desenvolveu nos EUA; começou a ser discutida no Brasil 30 anos após seu 

nascimento com Zurkowski. Não podemos “insistir” em fazer aplicações, ou querer 

“imitar” o modelo americano. Temos nossas peculiaridades culturais, temos nossas 

dificuldades na área da educação, talvez valha a pena passar a buscar alternativas 

aos nossos problemas aqui mesmo, no Brasil, sem se basear tanto nas experiências 

vindas do exterior. Lá, a formação do bibliotecário é diferente, isso já altera 

profundamente qualquer conhecimento e aplicação de CoInfo em uma BE. No Brasil, 

um bibliotecário que vai atuar em uma biblioteca escolar, muitas vezes acaba 

fazendo uma segunda graduação em Pedagogia, por sentir uma lacuna muito 

grande em sua formação. O bibliotecário brasileiro deve levar seu conhecimento e 

possibilidades como um profissional altamente adaptável e criativo a esse ambiente 

tão necessitado de estruturação, que é a BE. 

 

Mais do que apenas mais um conceito, a CoInfo surge como uma esperança 

a toda uma geração que está confusa e afogada no meio de tanta informação. Poder 
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proporcionar um parâmetro, um norte a crianças e adolescentes que têm muita 

dificuldade em realizar uma pesquisa, e que têm consequentemente sua bagagem 

informacional comprometida, nos devolve a esperança de atuar no espaço da BE. 

Transformar crianças e jovens em adultos atuantes, independentes e conscientes é 

uma das funções das escolas nos dias de hoje. Deve ser na BE que essas crianças 

e jovens devem se sentir seguros e ter todo o suporte para as variadas fases de sua 

vida escolar. 

 

O bibliotecário deve ser um revolucionário. Como ferramenta, pode usar a 

CoInfo como um impulsionador dessa revolução. O ambiente: a BE. Não ter medo 

de atuar, de ser visto, de errar, de acertar, tentar de novo, enfim, de aparecer na 

escola como um personagem importante para a formação dos alunos, como 

qualquer outro professor o é, essa deve ser uma das missões do bibliotecário do 

presente, independente de formação, mas dependente apenas de sua atitude. 
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