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Competencias informacionales, vía de acceso              
al conocimiento

Cristina Barrios Martínez (Universidad Complutense)

“Everything can be simplified, encoded and unders-
tood as information. We call this the information 
age for a reason”. Hash (Schiefer, 2014).

El impacto de la Cuarta Revolución Industrial en nuestra forma de vida es dramático 
(en todos los sentidos) … y no es más que el principio.

La actual revolución es, en realidad, una segunda oleada de la llamada Revolución 
Digital que comenzó en la década de 1960 y que se fundamentó en la aparición, de-
sarrollo y expansión de los ordenadores y, más tarde, de Internet. En los inicios del 
siglo XXI ese ciclo ha dado paso a la actual Revolución, también digital pero basada 
en tecnologías cada vez más sofisticadas, en un Internet omnipresente y en la inte-
ligencia artificial, que empapan cada aspecto del mundo actual, transformando la 
sociedad y la economía (Schwab, 2016).

Hay quien aventura que la transformación por la presente revolución industrial es de 
tal calado que se están fraguando los cimientos de otra nueva sociedad digital -la 
hipersociedad o sociedad hiperdigital-, que pronto se acelerará y propiciará la apari-
ción de un entorno global con grandes progresos para el ser humano, pero también 
con problemas y retos de igual envergadura (Delgado, 2018).

En espera de que se confirme, o no, la instauración de la sociedad hiperdigital, algu-
nos de los nuevos problemas y retos están ya presentes. 

Aunque demos por cierto que “la tecnología no determina la sociedad: la plasma […], 
y la sociedad tampoco determina la innovación tecnológica: la utiliza” (Castells, 1999, 
p. 31), lo cierto es que los límites actuales entre la sociedad y lo digital están cada 
vez más difusos.

Se ha creado un entorno social tan intensamente digitalizado que provoca cambios 
de paradigmas como el que deriva de la contraposición entre la cultura sólida y la 
cultura líquida, que supone la ruptura del modelo tradicional de creación, represen-
tación, conservación y difusión del conocimiento (donde el conocimiento es incues-
tionable y su proceso de comunicación es lento, costoso y acotado), e impone otro 
modelo (el de la cultura líquida) nacido de los procesos de digitalización del presente 
siglo y en el que el conocimiento es dúctil y fluye de manera mucho más flexible. 
(Area Moreira, Gutiérrez Martín, & Vidal Fernández, 2012).
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En esta transformación digital de nuestro entorno surgen nuevas formas de anal-
fabetismo que vienen a aumentar brechas sociales ya existentes: el analfabetismo 
digital y el informacional son dos ejemplos representativos. La alfabetización digital 
se refiere al conocimiento sobre el uso de las nuevas tecnologías, mientras que la al-
fabetización informacional se centra en las capacidades para saber qué información 
se necesita, así como cuándo, por qué, dónde encontrarla, cómo evaluarla, utilizarla 
y, finalmente, comunicarla (Bawden, 2001).

La falta de competencias digitales e informacionales impide que los ciudadanos 
puedan relacionarse entre ellos, y también con las empresas, instituciones y admi-
nistraciones públicas, tanto a título personal como profesional. Sin competencias en 
información se hace imposible participar en la transformación digital de la sociedad, 
e interactuar con esta nueva realidad.

En el campo de las Ciencias Sociales, las competencias digitales e informacionales 
adquieren una doble naturaleza: son, al mismo tiempo, una meta a alcanzar y una 
herramienta al servicio de otros objetivos, otras metas.

Dentro de este contexto, el papel del nuevo profesional de la información (que tras-
ciende las etiquetas de bibliotecario, documentalista, archivista, etc.) se diversifica 
y abarca un área apenas desarrollada hasta las últimas décadas: la de colaboración 
(activa y reconocida) en la “formación permanente de la ciudadanía desde la consi-
deración de la educación como base de la nueva sociedad de la información” (López 
Yepes, 2007). La alfabetización informacional entra a formar parte de las responsabi-
lidades explícitas de la profesión de la información y la documentación (García-Febo, 
Hustad, Rösch, Sturges, & Vallotton, 2012). 

A lo largo de los capítulos que componen este volumen se van desgranando algunos 
aspectos teóricos y prácticos del impacto de la digitalización de la sociedad en el 
área de las Ciencias de la Información y Documentación.

El primer capítulo pone el foco en cómo la comunidad académica del campo de las 
Ciencias de la Información de la UFPB utiliza el Laboratorio de Tecnología Intelectual 
(LTi), un espacio virtual, como centro de interacción en el que docentes y estudiantes 
colaboran para el  desarrollo de sus competencias en tecnologías de la información 
y comunicación por medios digitales, con el objetivo de mejorar la formación intelec-
tual de esta comunidad y profundizar en la comunicación científica de su disciplina 
a través de Internet.

El segundo capítulo aborda la relación existente entre la competencia en informa-
ción y las habilidades digitales en el contexto de transformación digital que se vive 
en la actualidad, donde las formas de acceso y utilización de la información que se 
requieren para ejercer la ciudadanía plenamente han cambiado. Se destaca el papel 
de los profesionales de las Ciencias de la Información en tanto que desarrolladores 
de programas de competencias informacionales y digitales destinados a los ciuda-
danos.

El tercer capítulo ahonda en el problema de la brecha digital en las personas ma-
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yores y en cómo la deficiencia en sus competencias informacionales afecta a su 
calidad de vida. Se presenta, además, un programa específico (basado en tecnología 
web) destinado a combatir el aislamiento social de las personas mayores en un con-
texto muy concreto:  el confinamiento domiciliario a raíz de la pandemia mundial por 
Coronavirus (COVID-19).

El cuarto capítulo también está dedicado a estudiar la brecha digital, pero en el co-
lectivo de mujeres rurales. A través del estudio de la bibliografía de estudios inter-
nacionales habidos se plantea que la alfabetización informacional es un proceso 
que permite atajar la vulnerabilidad del colectivo analizado en aspectos como el uso 
de las tecnologías, el acceso a la información y redes sociales, y el aprendizaje a lo 
largo de la vida.

El quinto capítulo realiza una aproximación a la problemática del control ejercido por 
las llamadas Gigantes Tecnológicas, megaempresas que gestionan el recurso eco-
nómico más valioso en la actualidad: el dato. Se presenta la situación de desequi-
librio entre estas entidades (controladoras de la economía global) y la ciudadanía 
(sujetos despojados de poder de decisión) en el entorno de los cambios tecnológicos 
actuales, así como la propuesta de declaración de la Emergencia Digital, a imagen y 
semejanza de la Emergencia Climática.

El sexto capítulo muestra las características y tendencias de los indicadores sobre 
competencias informacionales en la disciplina de las Ciencias de la Información en 
Brasil, a través de un estudio que analiza la literatura científica de dicho país y que 
tiene una perspectiva clara: el enfoque de la vulnerabilidad social.

El séptimo capítulo busca determinar el peso de las competencias informacionales 
en el contexto de las organizaciones hoy en día, regidas por la nueva economía, así 
como demostrar que dichas competencias resultan esenciales como elemento di-
ferencial entre las empresas y como base para el aprendizaje organizacional dentro 
de cada entidad.

El octavo capítulo observa, por medio de un estudio de caso de empresas del sec-
tor servicios en Sao Paulo (Brasil), cómo las competencias en información de los 
trabajadores son elementos significativos en la creación de conocimiento valioso 
para la toma de decisiones en la entidad y, por lo tanto, en la mejora de sus ventajas 
competitivas. 

El noveno capítulo analiza la importancia de incluir la educación en innovación y las 
competencias informacionales en los currículos de educación desde etapas tem-
pranas, a resultas del vínculo existente entre educación, innovación y competitivi-
dad. Como base de investigación se encuentran los datos de la encuesta realizada 
dentro del proyecto Cultura científica: percepción y actitudes ante la Ciencia y la 
Innovación en el Sector empresarial español.

El décimo capítulo examina en el estado de las políticas de información referidas 
al conocimiento archivístico en Brasil. El foco del estudio se pone sobre las resolu-
ciones emitidas por el Consejo Nacional de Archivos de Brasil respecto a las reglas 
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de catalogación, y sobre la necesidad de contar con un lenguaje orgánico-funcional 
definido para el acceso al conocimiento archivístico.

El undécimo y último capítulo tiene como protagonistas a las Bibliotecas de las Uni-
dades de Investigación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación brasileño, 
que son evaluadas para determinar su nivel de competencia en información en lo 
tocante a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible promulgados por 
la ONU. 

Las Ciencias de la Información y la Documentación tienen un doble papel en cuanto 
a las competencias informacionales: por una parte, las necesitan para cumplir su 
misión y objetivos en un entorno cada vez más tecnificado y digitalizado. Por otra 
parte, los profesionales de la información tienen como responsabilidad la de formar 
a la ciudadanía en habilidades informacionales, para que ésta tenga las herramien-
tas que le permitan ejercer plenamente sus derechos, cerrando brechas, y enrique-
ciendo la sociedad.
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A experiencia do laboratório de  tecnologias 
intelectuais - lti na formaçao de competências 

Isa Maria Freire

Docente permanente no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7603-1872 
E-mail: isafreire@globo.com 

1. Tudo começou na minha tese...

Foi quando interpretei o enunciado de Wersig e Neveling (1975) sobre a “responsa-
bilidade social da Ciência da Informação” como indício da consciência possível de 
um grupo de cientistas, em um dado momento histórico. Conforme demonstrado, os 
autores expressaram, de forma coerente e adequada, uma visão de mundo centrada 
na ideia de função social da Ciência da Informação. Meu propósito era contribuir 
para ampliar, no campo da Ciência da Informação, as possibilidades de apropriação e 
uso da proposição de Wersig e Neveling (1975) como fundamento teórico à práxis dos 
profissionais da informação (FREIRE, 2001).

Desde então estou tecendo uma rede conceitual aplicada à responsabilidade social 
da Ciência da Informação, na sociedade contemporânea, acrescentando os fios teó-
ricos do regime de informação (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999; 2002; 2003) e a propo-
sição de uma inteligência coletiva (LÉVY, 2000) no campo da Ciência da Informação, 
no Brasil. Nesse contexto, o propósito não é apenas refletir sobre, mas, especial-
mente, contribuir para a discussão sobre aplicação de modelos, promovendo uma 
intervenção em regimes de informação no ciberespaço. 

2. Os espaços antropológicos de Lévy

Para Lévy (2000, p. 22), ao longo do tempo histórico as sociedades humanas desen-
volveram quatro “espaços” a partir da possibilidade do primeiro grande espaço (a 
Terra) aberto à nossa espécie: os modos de conhecimento específicos do primeiro 
espaço são os mitos e os ritos. O segundo espaço, do Território, emerge com o neo-
lítico e suas inovações: agricultura, cidades, governo, escrita. Aqui “começa a histó-
ria e o desenvolvimento dos saberes de tipo sistemático, teórico ou hermenêutico” 
e surgem as instituições orientadas por lógicas de pertencimento ou de exclusão 
(LÉVY, 2000, p. 24). O terceiro espaço, das Mercadorias, tem o fluxo como princípio 
organizador: fluxo de energias, de matérias-primas, mercadorias, capitais, mão-de-
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obra, informações. Este espaço não elimina os anteriores, contudo, 

[...] supera-os em velocidade. É o novo motor da evolução. A riqueza não pro-
vém do domínio das fronteiras, mas do controle dos fluxos. Daí por diante rei-
na a indústria, no sentido amplo de tratamento da matéria e da informação. 
A ciência experimental moderna é um modo de conhecimento típico do novo 

espaço [...]. (LÉVY, 2000, p. 24)

Desse estágio antropológico emerge o espaço do saber contemporâneo, que se ca-
racteriza pela inteligência e conhecimento coletivos. “cujo advento definitivo não 
está em absoluto garantido por certas ‘leis da história’ e que teria a vocação de co-
mandar os demais espaços antropológicos” (LÉVY, 2000, p. 24). 

No espaço do saber, as tecnologias digitais de informação e comunicação devem nos 
permitir “compartilhar nossos conhecimentos e apontá-los uns para os outros, o que 
é a condição elementar da inteligência coletiva” (LÉVY, 2000, p. 18). Neste espaço, 
torna-se necessário “engajar a singularidade, a própria identidade pessoal na vida 
profissional”, numa dupla mobilização subjetiva, “bastante individual, de um lado, 
mas ética e cooperativa, de outro” (LÉVY, 2000, p. 23. Em itálico no original). A inte-
ligência coletiva representaria a possibilidade de uma sociedade humana mundial-
mente conectada em rede e fundada no “reconhecimento e enriquecimento mútuo 
das pessoas” (LÉVY, 2000, p. 27).

Figura 1 – Rumo ao espaço do saber

Fonte: Adaptado de Lécy (2000)

 

No processo de construção da inteligência coletiva, Lévy (2000, p. 42) destaca a rele-
vância de uma engenharia do laço social, vista como “a arte de suscitar coletivos in-
teligentes e valorizar ao máximo a diversidade das qualidades humanas”. No núcleo 
da engenharia do laço social se desenvolve a economia das qualidades humanas, 
cuja ação implicaria na emergência de uma ética da inteligência coletiva, ou uma 
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ética do melhor. Nesse sentido, “a transmissão, a educação, a integração, a reor-
ganização do laço social devem deixar de ser atividades separadas e se realizarem 
potencialmente de qualquer ponto que seja de um social móvel a qualquer outro” 
(LÉVY, 2000, p. 45). 

Figura 2 – Inteligência coletiva para uma ética do melhor 

 Fonte: Elaborado pela autora.

Lévy apresentou seu conceito de inteligência coletiva em 1994, como resultado de 
um processo de reflexão sobre um sistema que poderia ser usado tanto como mo-
delo geral da inteligência humana e quanto como língua computável a serviço dessa 
inteligência. Mas foi em Filosofia world, publicado alguns anos depois, que desen-
volveu os argumentos onde encontramos indícios de como se entrelaçam os fios 
conceituais da responsabilidade social da Ciência da Informação e da inteligência 
coletiva, nas ações de informação do regime de informação do LTi. Nesse ensaio, 
Lévy (2001) aborda a comunidade científica e o mercado capitalista na perspectiva 
da construção histórica da inteligência coletiva de que somos atores, na contempo-
raneidade. O autor argumenta que a comunidade científica foi a primeira comunida-
de que se organizou como inteligência coletiva, independentemente das barreiras 
nacionais e religiosas: “No espaço intelectual aberto pela comunidade científica, to-
das as ideias estão em competição cooperativa para atrair o máximo de atenção. [...] 
porque a finalidade própria deste meio é funcionar como inteligência coletiva. (LÉVY, 
2001, p. 85. Em itálico, no original).

Essa visão pode significar um novo olhar sobre a reflexão e a prática, os conceitos 
e tecnologias disponíveis no campo da Ciência da Informação e disponibilizados na 
Internet, uma visão que contemple a possibilidade de emergência de um projeto de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligência coletiva: 
Negociação permanente 

Comunidade 
Conhecimento 

Renovação do 
laço social 

Inteligência 
coletiva 

Singularidades 
Economia das 

qualidades 

Ética do 
melhor 



12

COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SOCIEDAD

inteligência coletiva nessa comunidade científica. Um olhar que possa se traduzir 
no desenvolvimento de uma práxis que nos aproxime, o mais possível, das pessoas e 
grupos nos quais a informação que produzimos poderá se manifestar como possibi-
lidade de conhecimento. Como no caso do LTi. 

Pois atualmente estamos presenciando a ‘nova relevância de um fenômeno antigo’, 
a informação, cuja área de ação e atuação, ao longo do século XX, cresceu de tal 
modo a identificar-se com a sociedade contemporânea, também qualificada como 
sociedade da informação. É nesse contexto que abordamos a comunidade científica 
como espaço de criação e compartilhamento de conhecimentos, e a Ciência da In-
formação como tear interdisciplinar onde reunimos os fios da trama e desenhamos 
o padrão que une a informação. 

3. O regime de informação no LTi

Nossa abordagem corrobora o entendimento de González de Gómez (2003), quando 
define a Ciência da Informação como sendo

[...] aquela que estuda fenômenos, processos, construções, sistemas, redes 
e artefatos de informação, enquanto ‘informação’ for definida por ações de 
informação, as quais remetem aos atores que as agenciam aos contextos e 
situações em que acontecem e aos regimes de informação em que se inscre-

vem. 

Nesse contexto, regime de informação vem a ser um conjunto de determinações 
onde estão definidos os elementos que compõem o fluxo estrutural da produção, or-
ganização, comunicação e transferência de informações, em um dado espaço social. 

Figura 3 – Representação dos elementos de um regime de informação

Fonte: DELAIA; FREIRE, 2010.
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Os atores, sujeitos sociais reconhecidos por suas formas de vidas, constroem suas 
identidades através de ações formativas, existindo algum grau de institucionali-
zação e estruturação das ações de informação. Os dispositivos, que podem ser con-
siderados um mecanismo operacional, ou como um conjunto de produtos e serviços 
de informação e ações de transferência de informação. Os artefatos de informação, 
ou objetos relacionais, constituem os modos tecnológicos e materiais de armazena-
gem, processamento e de transmissão de dados, mensagem, informação. (GONZÁ-
LEZ DE GÓMEZ, 1999, 2002, 2003).

González de Gómez (2003) analisa a informação na perspectiva de que as ações de 
informação constituem um conjunto de estratos heterogêneos e articulados, a saber:

- Estrato de informação, que “remete a formações discursivas e a comunida-
des de informação, expressando as heterogeneidades e singularidades dos 
sujeitos e formas de vida”; 

- Estrato de infra-estruturas, que “remete àquilo que disponibiliza e deixa dis-
ponível, como sua mediação sóciocultural, [...] e que poderíamos caracterizar 
como ação tecno-econômica”;

- Estrato meta-informacional, “onde se estipula o domínio relacional ou 
o contexto dentro do qual algo apresenta ou representa um valor de infor-
mação” (como no caso do LTi).

Ademais, no espaço de um regime de informação o conjunto dos estratos das ações 
de informação se manifestam e se articulam através de três modalidades:

• Ação mediação, quando a informação se desenvolve no âmbito de outra 
ação social, cujos atores são vistos como sujeitos funcionais; é o caso da rede 
de comunicação;

• Ação formativa, quando orientada à finalização da informação, cujos atores 
são vistos como sujeitos heurísticos ou experimentadores; é o caso da for-
mação profissional ou competência em informação;

• Ação relacional, quando busca intervir em outra ação para dela obter direção 
e finalidade, ampliando seu espaço de realização, cujos atores são sujeitos 
sociais articuladores; é o caso dos projetos, das comunicações em eventos, 
artigos publicados e outros materiais de comunicação da informação cientí-
fica.
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Figura 4 – Articulação entre ações de informação no LTi 

Fonte: Elaborado pela autora.

No LTi, identificamos como atores sociais, na comunidade acadêmica:

• os pesquisadores-autores, que são docentes na graduação e pós-gra-
duação; 

• os pesquisadores-colaboradores, docentes na graduação, discentes na 
pós-graduação e parceiros do LTi mediante a produção de artefatos e disposi-
tivos; 

• os pesquisadores-aprendizes, discentes na graduação, apoiados ou não por 
programas institucionais. 

Os atores sociais atuam de forma autônoma, porém cooperativa, criando uma siner-
gia entre as ações desenvolvidas na rede de projetos do LTi. 

Figura 5 – Atores na comunidade acadêmica 

Fonte: Elaboração da autora.
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No regime de informação do LTi os atores participam de uma mesma forma de vida 
–uma comunidade científica–, a qual pode ser interpretada como um coletivo inteli-
gente, conforme as características propostas por Lévy (2000), a saber:

• compartilhamento de conhecimentos, “que é a condição elementar da inte-
ligência coletiva”;

• engajamento da identidade pessoal na atividade profissional, numa mobili-
zação individual, mas coletiva, ética e cooperativa;

• desenvolvimento de uma engenharia do laço social, vista como “a arte de 
suscitar coletivos inteligentes e valorizar ao máximo a diversidade das quali-
dades humanas” em um coletivo inteligente. 

Nesse contexto, a aplicação do modelo ao LTi tem contribuído para promover a pro-
dução e comunicação cooperativas da informação e a apropriação de tecnologias 
intelectuais pelos atores que participam da comunidade acadêmica de Ciência da 
Informação, na UFPB. Esse processo é facilitado porque a forma de vida acadêmica 
tradicionalmente trabalha no contexto da economia das qualidades humanas, apli-
cando critérios de mérito para seleção dos participantes e estabelecendo laços so-
ciais estáveis através da vinculação de docentes e discentes a cursos de graduação 
e pós-graduação. 

A experiência está indicando que, neste modelo, cresceram as oportunidades de tra-
balho cooperativo para apropriação e uso de tecnologias intelectuais de produção 
e compartilhamento de informações no ciberespaço. Essas oportunidades têm 
sido identificadas e utilizadas pelos docentes no regime de informação do LTi, para 
elaboração de novos projetos de interesse para a comunidade de Ciência da Infor-
mação, integrando ações de política e gestão da informação em um mesmo contex-
to, contribuindo para facilitar a transmissão do conhecimento para aqueles que dele 
necessitam. E nesse contexto, “as novas tecnologias têm um papel ativo e coestru-
turante nas formas do aprender e do conhecer. Há nisso, por um lado, uma incrível 
muLTiplicação de chances cognitivas, que convém não desperdiçar, mas aproveitar 
ao máximo” (ASSMANN, 2000, p. 11). Pois, nas palavras de Castells (2003, p. 18), “o 
novo aprendizado é orientado para o desenvolvimento da capacidade educacional de 
transformar informação e conhecimento em ação”.

4. A rede de comunicação e aprendizagem do LTi

Como acredita que as redes de comunicação e as memórias digitais serão, em breve, 
suporte para a maioria das representações e mensagens em circulação no planeta, 
Lévy (2000) defende a hipótese de que é possível –e até desejável –produzir disposi-
tivos e artefatos que encarnem ou materializem efetivamente a inteligência coleti-
va. Nesse sentido, as atividades de ensino –pesquisa– extensão no LTi se traduzem, 
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efetivamente, na formação de uma rede de comunicação para aprendizagem, em 
consonância com as atividades compartilhadas pelos sujeitos sociais na forma de 
vida acadêmica da comunidade de Ciência da Informação da UFPB. 

Apresentamos, a seguir, a representação da dinâmica da articulação entre estratos e 
modalidades das ações de informação no regime de informação do LTi, destacando 
a relação com a rede de comunicação conectando os sujeitos sociais participantes:

Figura 6 - Dinâmica das ações de informação no LTi

Fonte: FREIRE, FREIRE, SANTOS, 2018.

Em nível operacional, o LTi é implementado através de uma rede de projetos, con-
forme proposto por Freire (2004), e se fundamenta na própria ‘forma de vida’ da co-
munidade de participantes do Projeto, que desenvolvem coletivamente a produção 
e compartilhamento de tecnologias intelectuais de informação, constituindo uma 
rede de comunicação a par de uma reflexão sobre modelos de políticas e gestão para 
produção e compartilhamento da informação, em um dado regime de informação. 

A rede de comunicação do LTi é resultado de ações de formação mediadas por in-
terfaces virtuais compartilhadas na internet e produzidas cooperativamente por do-
centes e discentes da comunidade acadêmica da Ciência da Informação da UFPB. 
No regime de informação do LTi a rede resulta da articulação entre ações formativas, 
de mediação e relacionais, no sentido de produzir e gerenciar, de forma colaborativa, 
dispositivos e artefatos virtuais de comunicação da informação. Na representação 
gráfica, a seguir, apresentamos as diferentes mídias criadas e gerenciadas por do-
centes e discentes, na ambiência do regime de informação do LTi.
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Figura 7 – Rede de comunicação do LTi

 Fonte: Elaborado pela autora

O Portal LTi constitui o principal espaço de comunicação científica na internet. Os 
conteúdos disponibilizados no Portal representam produtos e serviços resultantes 
das atividades da rede de projetos do LTi, cuja produção ocorre no âmbito das ações 
formativas, em articulação com as ações de mediação e relacionais. O Portal inter-
media dispositivos e artefatos produzidos pela rede de projetos e pelos parceiros 
individuais e institucionais. Há uma página para acesso às mídias virtuais relaciona-
das ao LTi, onde destacamos a página do LTi no Facebook, direcionada à comunidade 
da Ciência da Informação, do Projeto Na trilha do futuro, direcionada à comunidade 
de profissionais em formação nas áreas da Ciência da Informação e correlatas, e do 
blog De olho na CI. Há, também, links para as contas do LTi e do blog De olho na CI no 
Twitter e do LTi e Revista PBCIB no Instagram, além de link para o blog De olho na CI, 
na plataforma Webnode, dedicado à disseminação de informações de interesse para 
a comunidade acadêmica da Ciência da Informação e áreas afins, no Brasil.

A par do desenvolvimento de competência em tecnologias intelectuais digitais de 
informação e comunicação, por meio da produção cooperativa de ações, disposi-
tivos e artefatos de informação de interesse para a comunidade e a sociedade, a 
rede de comunicação e aprendizagem do LTi se expressa na interação entre docen-
tes e discentes da graduação e da pós-graduação, cuja produção científica revela o 
sucesso do processo de formação intelectual para atuarem como pesquisadores e 
pesquisadores-aprendizes. Por sua vez, o grupo de pesquisadores que contribuem 
para essa rede do LTi compartilha os resultados de suas experiências de pesquisas 
através do sistema de comunicação científica da Ciência da Informação, median-
te comunicação oral e publicação em anais de eventos, em artigos publicados em 
periódicos científicos da área e, também, em Trabalhos de Conclusão de Curso nos 
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bacharelados em Arquivologia e Biblioteconomia, dissertações de Mestrado e teses 
de Doutorado no PPGCI da UFPB, e e-books disponíveis no Portal LTi.

Desse modo, o LTi representa oportunidades para troca de informação e conheci-
mento, um espaço de educação e trabalho onde pesquisadores docentes e discentes 
tecem, no tear da Ciência da Informação, uma rede cooperativa cujo padrão (re)une 
informação e educação na práxis acadêmica.

5. Considerações finais

A sociedade em rede trouxe profundas as mudanças no modo da sociedade se orga-
nizar economicamente, interagir socialmente, produzir sua cultura e se comunicar. 
As tecnologias digitais de informação e comunicação favorecem uma nova sociabi-
lidade, baseada numa dimensão virtual que transcende o tempo e o espaço. Nesse 
contexto, a relevância da Internet para a sociedade contemporânea é considerada 
extremamente significativa por Castells (2003, p. 8):

[...] durante a maior parte da história humana, diferentemente da evolução bio-
lógica, as redes foram suplantadas como ferramentas de organização. Agora 
[...] a introdução da informação e das tecnologias de comunicação baseadas 
no computador [...] permite às redes exercer sua flexibilidade e adaptabilidade, 

e afirmar assim sua natureza revolucionária. 

Na sociedade em rede a Internet é a “rede das redes”, e a web tem se mostrado uma 
tecnologia de apoio aos profissionais da informação para desenvolvimento de no-
vos serviços e produtos informacionais. No ambiente de diversidade informacional 
promovido pela comunicação virtual, o desafio para os gestores da informação será 
pensar para quais grupos e pessoas uma dada fonte de informação poderá ser rele-
vante. Torna-se, também, um desafio imaginar como o crescimento da oferta poderá 
incrementar a demanda, de modo a promover a transferência de estoques de infor-
mação para os diversos grupos de possíveis usuários, na sociedade. É nessa ambiên-
cia que o LTi atua, como espaço de interações voltadas para a proposição de ações 
de informação para produção colaborativa de dispositivos e artefatos de informação 
de interesse para a comunidade acadêmica de Ciência da Informação, no Brasil.

Os pesquisadores docentes e discentes participam da rede através de projetos desde 
a fase de elaboração à discussão e compartilhamento dos resultados. As atividades 
são diferenciadas tanto nas operações quanto nos atores sociais, mas integradas no 
âmbito da produção colaborativa e compartilhamento de informações científicas e 
tecnológicas, no regime de informação do LTi. 

Nesse contexto, entendo que as ações de informação em curso na rede de projetos 
do LTi se caracterizam como de interesse para o campo da Ciência da Informação, 
por estarem direcionadas para uma ‘forma de vida’ constituída pelas interações du-
radoura de um grupo ou comunidade que compartilha atividades e experiências em 
um dado contexto sociocultural, e por se proporem a facilitar a comunicação da in-
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formação na comunidade acadêmica da Ciência da Informação, no Brasil. 

Enfim, encerrando essas breves reflexões, pode-se considerar que o regime de in-
formação aplicado ao LTi oferece um espaço onde dispositivos e artefatos, atores 
e ações de informação concorrem para o desenvolvimento de um projeto orientado 
pela economia das qualidades humanas e fundado na engenharia do laço social. O 
que, de certo modo, representa uma oportunidade histórica para a discussão sobre 
formas de pensar e os meios para contribuir para um projeto de inteligência coletiva 
na comunidade científica da informação. 

Como vivência de uma ética pessoal e de uma experiência de cooperação competi-
tiva que considere a possibilidade de facilitar o acesso livre à informação pelos mais 
diferentes grupos, na sociedade em rede. 
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Resumo

O propósito deste trabalho é demonstrar a inter-relação entre a competência em 
informação e as competências digitais como diferenciais ao enfrentamento das no-
vas estruturas sociais e identificar como os agentes e mediadores que atuam nesse 
cenário podem exercer o protagonismo diante da Transformação Digital em curso. 
Para tanto, a pesquisa em foco é de natureza qualitativa, com o apoio de revisão sis-
temática da literatura junto às bases de dados da área da Ciência da Informação e da 
Comunicação, apoiada também em análise de conteúdo de Bardin para a análise e 
interpretação dos dados obtidos, apresentando-se ao final um quadro conceitual que 
demonstre a concepção e dimensões  que envolvem a competência em informação 
e as competências digitais, em articulação com as necessidades das pessoas de 
acesso e uso da informação de forma inteligente para que exerçam sua cidadania e 
busquem enfrentar os desafios a que se sujeitam, enquanto agentes e mediadores 
da construção de conhecimento que se volte para a inovação e o desenvolvimento 
social em meio aos processos de Transformação Digital que ocorrem no cotidiano 
das relações e do compartilhamento característicos do contexto atual. Desse modo, 
como conclusão, espera-se levar à reflexão crítica sobre a compreensão do papel 
dos profissionais da informação perante o desenvolvimento de programas de ca-
pacitação que dotem as pessoas, em diferentes ambientes e níveis de instrução, da 
competência em informação e das competências digitais como diferenciais em eco-
nomia informacional digital. 

Palavras-Chave: Competência em informação; Competências digitais; Transfor-
mação digital; Era digital.

1. Introdução

A sociedade adentra em uma configuração muito diferenciada proporcionada pelas 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), pois, vivencia-se um novo momen-
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to identificado como a era da “transformação digital” (TD). Trata-se de novo cenário 
social caracterizado por situações que vão muito além de mudanças de formato pro-
dutivo, operacional ou tecnológico, compreendendo um conjunto de alterações que 
configuram um novo modo de pensar, agir, existir e de se relacionar com o mundo, 
pessoas, coisas, sentimentos, atitudes, comportamentos, o que está exigindo conhe-
cimentos multi e interdisciplinares para participar de atividades com conceitos de 
diferentes naturezas (MAGNUS, 2019). 

Ressalta-se que as TIC têm exercido um papel significativo e crítico no desenvol-
vimento das potencialidades humanas havendo a necessidade de se prospectar 
pessoas com motivação, visão compartilhada e exploração da criatividade a fim de 
assegurar a inovação e o desenvolvimento social, e, em especial, elas precisam ter 
competências específicas para se engajarem no uso de mídias e de vários tipos de 
provedores de informação através da rede propiciada pela Internet, o que Belluzzo 
(2001) já  destacava em um dos primeiros trabalhos científicos sobre a competência 
em informação no Brasil.

Mudanças são necessárias, sendo imprescindível uma preparação para lidar com 
a velocidade em que ocorrem as transformações na sociedade contemporânea no 
que diz respeito à forma de comunicar, relacionar, produzir, consumir e se informar. 
Pode-se dizer que a informação é, para a sociedade, a base do conhecimento, da 
vida econômica, política, social e das relações. Portanto, a troca de informações é 
essencial à população global, sendo natural que as tecnologias sigam a tendência 
de melhorar essa comunicação, fazendo, inclusive com que ela seja mais dinâmica e 
muito mais rápida. Mas, por outro lado, isso traz consigo novas demandas por com-
petências e habilidades que são importantes para que haja o desenvolvimento social 
e a inovação no cenário contemporâneo.  Desse modo, com a evolução da tecnolo-
gia, surgem tanto novas soluções quanto problemas que precisam de atenção, o que 
obriga às adaptações para suprir essas novas demandas sociais em curso.

2. Transformação Digital

O que considerar como sendo Transformação Digital (TD)? É possível encontrar mui-
tas definições para esse termo considerando-se ser um conceito novo. Entretanto, 
essas definições convergem para uma só direção e podem ser bem representadas de 
acordo com Tolboom (2016). Para esse autor ela é o processo de mudança realizado a 
partir do uso das chamadas tecnologias sociais, móveis, analíticas e tecnologias em 
nuvem (em inglês Social, Mobile, Analytics and Cloud - SMAC), que afetam significa-
tivamente três ou mais dimensões: em nível individual, organizacional e/ou social, 
sendo esse um dos grandes desafios atuais porque coloca a tecnologia no centro 
das atenções nas organizações e na sociedade como um todo.

Neste contexto as empresas têm buscado aplicações tecnológicas para inovar, rein-
ventar seus modelos de negócio e crescer exponencialmente. Isto implica em mu-
danças estruturais, não só em infraestrutura e software, mas também em profundas 
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mudanças culturais. Transformação Digital é um desafio muito mais de gestão do 
que apenas de marketing ou tecnologia, não é um processo que tem início, meio e 
fim, pois, depois de começar, não tem data para acabar e é importante que se tenha 
consciência disso desde a sua implantação na sociedade contemporânea.

O instituto americano de pesquisa Gartner (www.gartner.com), que monitora as ten-
dências tecnológicas em diferentes segmentos da economia, apontou em 2015 que 
até 2020 haveria um grande investimento em Transformação Digita. De fato, esta 
empresa de consultoria constatou que 58% dos diretores proveram estratégias em 
suas empresas para alinhar negócios e tecnologia.  

A IFS World (https://www.ifs.com/us/), uma empresa fornecedora de software em-
presarial para soluções sobre retorno de investimento, concluiu, a partir de em um 
estudo realizado em mais de 16 países, que 90% das empresas estão com orçamento 
alocado, ou possuem forte desejo em investir, em Transformação Digital, nas seguin-
tes tecnologias:

• Internet das Coisas – ou seja a interconexão digital de objetos cotidianos 
com a internet, é uma rede de objetos físicos capaz de coletar, transmitir da-
dos e ser gerenciada remotamente.

• APIs - é a sigla para Application Programming Interface ou, em português, 
Interface de Programação de Aplicativos. Por exemplo, ao desenvolver um 
aplicativo que necessite geolocalização, o programador pode utilizar o API do 
Google Maps e integrar o seu software.

• Big Data - é um termo que descreve um grande volume de dados, tanto 
estruturados quanto não-estruturados. Embora o termo “big data” seja rela-
tivamente novo, o ato de coletar e armazenar grandes quantidades de infor-
mações para análises eventuais é muito antigo.

• Analytics - Inteligência analítica é um campo abrangente e multidimen-
sional que se utiliza de técnicas matemáticas, estatísticas, de modelagem 
preditiva e machine learning para encontrar padrões e conhecimento signifi-
cativos em dados.

• Tecnologia Blockchain – ou cadeia de blocos, é o nome dado a uma tecno-
logia específica de registro de informações a partir de cadeias de blocos pro-
tegidos por criptografia. Como cada bloco contém não apenas informações 
referente às suas transações, mas também dados referente às transações 
antigas realizadas na rede, cada novo bloco adicionado valida novamente 
todos os blocos anteriores. Isso significa que quanto mais antigo um bloco, 
mais confirmações ele obteve, e consequentemente, mais difícil é de adulte-
rar esse bloco.

• Inteligência Artificial – é a área de pesquisa da computação dedicada a bus-
car métodos ou dispositivos computacionais que possuam as características 
básicas: capacidade de raciocínio (aplicar regras lógicas a um conjunto de 
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dados disponíveis para chegar a uma conclusão), aprendizagem (aprender 
com os erros e acertos de forma a no futuro agir de maneira mais eficaz), re-
conhecer padrões (tanto padrões visuais e sensoriais, como também padrões 
de comportamento) e inferência (capacidade de conseguir aplicar o raciocí-
nio nas situações do nosso cotidiano).

Este avanço tecnológico traz consigo inúmeros desafios e gera novas demandas 
como: a geração de conteúdo digital (dados e softwares), o desenvolvimento de 
equipamentos conectados (Internet das Coisas), a digitalização de processos nas 
empresas, a internacionalização, a criação de novas profissões e novos cursos de 
capacitação e treinamento.

As evoluções até aqui citadas se acentuaram em um momento de super empodera-
mento do consumidor. Em breve, a geração dos nativos digitais será a maioria da popu-
lação economicamente ativa e esse grupo não diferencia a vida online e offline. Essas 
considerações, conduzem a Transformação Digital a dar importância fundamental à 
um conceito de Design chamado “Experiência do Usuário” (User Experience). E de qual 
experiência estamos falando aqui? Simples: daquela que um usuário tem ao interagir 
com o seu produto ou serviço, seja ele físico (como cadeiras e bules de café) ou digital 
(como um site ou blog). Com isso em mente podemos dizer que o Analista de UX é o 
sujeito que irá estudar, planejar, prototipar e realizar testes e pesquisas com usuários a 
fim de produzir o melhor produto para uma determinada empresa.

Quanto aos processos da Transformação Digital, podemos citar alguns elementos 
mais relevantes como: a comunicação mais rápida, a integração de setores, a trans-
parência organizacional, as decisões baseadas em dados, o acesso automatizado às 
informações e compartilhamentos  de forma virtual em tempo real, a automação de 
atividades, implantação de processo de trabalho como o home office e o espaço de 
coworking e o acompanhamento de desempenho com as ferramentas disponíveis 
no meio online.

Toda essa transformação exige que pessoas com conhecimentos específicos na era 
digital liderem e gerenciem mudanças no âmbito da informação e comunicação. 
Desse modo, tem importância destacar a questão das competências e habilidades 
nesse contexto de transformações por que passam essas áreas na sociedade e nes-
te século XXI. 

3. Competências e habilidades para o exercício do protagonismo

Quanto às competências e habilidades, como podem ser conceituadas? Em meio 
às várias conceituações, em breve reflexão sobre as origens da expressão “compe-
tência”, reporta-se ao final da Idade Média quando ela pertencia potencialmente à 
área jurídica, correspondendo à capacidade atribuída a alguém ou a uma instituição 
para apreciar e julgar certas questões. Mais tarde, passou à utilização mais genética, 
principalmente no ambiente organizacional, significando a qualificação de pessoas 
capazes de realizar determinada atividade produtiva com efetividade (ISAMBERT-JA-
MATI, 1997).
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Vale lembrar que o conceito da competência pode ser articulado ao princípio do 
aprender a aprender e da cidadania, o que está no âmago de todas as competências 
chaves. Do mesmo modo, a ideia da competência acha-se também ligada claramen-
te ao conceito do aprendizado ao longo da vida (BOLÍVAR,2009).

No entanto, a situação da competência e de suas nuances no cenário da socieda-
de contemporânea, parecem convergir para, em síntese, o que segue: a abordagem 
às competências ainda se encontram em fase de construção e necessitam mel-
hor compreensão; existem outras concepções que estão se sobrepondo e que se 
acham relacionadas (qualificação, desempenho, performance) o que leva a uma cer-
ta heterogeneidade conceitual; em geral, tem sido reduzida às condições de mobi-
lização das capacidades de conhecimento e habilidades sem a preocupação com a 
dimensão atitudinal e a ética.

Em suma, existem inúmeras questões ainda a serem debatidas sobre as competên-
cias neste século e como a intenção é levar a tais reflexões, assim, para efeito de 
melhor compreensão, procura-se colocar a competência como sendo um composto 
de duas dimensões distintas: a primeira, um domínio de saberes e habilidades de na-
tureza vária que permite a  intervenção prática na realidade , e a segunda, uma visão 
crítica do alcance das ações e o compromisso com as necessidades mais concretas 
que emergem e caracterizam o atual contexto social. 

Considera-se que toda competência é formada pelos conhecimentos, habilidades e 
atitudes dos indivíduos, desde o nascimento, incluindo as experiências acumuladas 
ao longo da vida, destacando-se: cognitivas, profissionais e comportamentais, o que 
compreende o resultado de todas as interações de processos, atividades, consoli-
dação de teorias, práticas e a criação de novos conhecimentos. Portanto, as habili-
dades podem ser consideradas como sendo as capacidades que uma pessoa adquire 
para desempenhar determinada ação, papel ou função.

Por outro lado, em meio às novas possibilidades de atuação e de oportunidades, as 
TIC também trazem consigo ameaças e impactos sociais que precisam ser melhor 
compreendidos. Desse modo, em face às mudanças do mundo físico para um mun-
do digital e da importância crescente das interações sociais baseadas na Transfor-
mação Digital e nas TIC, é preciso refletir sobre quais as competências e habilidades 
que importam desenvolver neste século XXI para profissionais da informação e da 
comunicação e comunidades em geral. 

Destaca-se que, no âmbito das competências e habilidades que são decorrentes 
deste século XXI e das mudanças sociais, elas podem ser compreendidas e sinteti-
zadas de acordo com sua relevância a partir de Romani (2012) como sendo:

1. Consciência digital - competência cognitiva que permite a conscientização 
sobre as TIC e a percepção de sua relevância na sociedade, compreendendo 
a familiaridade com as tecnologias e o entendimento do seu potencial bené-
fico ou prejudicial à sociedade, com fundamento no uso da informação e do 
conhecimento como fatores para acrescentar mais valor e inovação a con-
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textos específicos. Abrange, ainda, a capacidade de compreender e adotar o 
paradigma da aprendizagem ao longo da vida e usar as tecnologias como um 
meio para facilitar o desenvolvimento individual ou coletivo de conhecimen-
tos, habilidades e novas capacidades, tanto na vida social quanto profissional, 
incluindo um comportamento legal e ético. 

2.  Competência tecnológica - refere-se ao uso assertivo e crítico de meios 
eletrônicos para estudo, trabalho, lazer e comunicação, compreendendo os 
processos de interação com hardware e software, assim como com suas apli-
cações para produtividade, em dispositivos de comunicação e aplicativos de 
gerenciamento, incluindo o uso dos principais recursos computacionais e da 
internet.

3.  Competência em informação - capacidade de compreender, avaliar e inter-
pretar informação de todos os tipos de fonte, emitir julgamento sobre o que se 
encontra offline ou online, identificando fontes, autores e suas diversas abor-
dagens, avaliar a confiabilidade e qualidade da informação e decidir sobre se 
uma determinada informação é necessária para o alcance de um resultado 
esperado.

4.  Competência digital – permite a construção do conhecimento novo, com 
o uso estratégico das tecnologias e das mídias, considerando-se  como as-
pectos envolvidos: qual a melhor maneira de obter informação relevante 
(dimensão instrumental) e como administrar e criar conhecimento novo (di-
mensão estratégica), a fim de envolver as  tecnologias e mídias para infor-
mação e conhecimento, para acessar, recuperar, armazenar, organizar, gerir, 
sintetizar, integrar, apresentar, partilhar, trocar e comunicar em múltiplos for-
matos, textuais ou multimídia, articulando-se o pensamento crítico, criativo 
e inovador, potencializados mediante as condutas de gestão da informação, 
incorporando-se que o compartilhamento de novos produtos informacio-
nais pode ser enriquecido pelas redes de colaboração, como as comunida-
des de programas de open source [código aberto] e que esse processo de 
compreensão e uso dos meios de informação e comunicação de uma forma 
assertiva e não passiva inclui uma análise crítica, da natureza das fontes e da 
mídia.

Nossa questão central de pesquisa reside sobre o poder exercido pelas TIC na socie-
dade, oferecendo um panorama teórico-conceitual que leva à reflexão e discussão 
sobre a importância e relevância de quais habilidades e competências são requisi-
tadas no século XXI, as definições e conceitos utilizados e identificados por meio de 
revisão sistemática da literatura apoiada em autores como Cook e Mulrow (1998), 
com o propósito de oferecer uma nova visão que consiste na concepção e dimensões  
que envolvem a competência em informação e as competências digitais, em articu-
lação com as necessidades das pessoas de acesso e uso da informação de forma 
inteligente para que exerçam sua cidadania e busquem enfrentar os desafios a que 
se sujeitam, enquanto agentes e mediadores da construção de conhecimento. Além 
disso, que esse novo conhecimento se volte para a inovação e o desenvolvimento so-
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cial em meio aos processos de Transformação Digital que ocorrem no cotidiano das 
relações e do compartilhamento característicos do contexto atual e o seu impacto 
social no mundo digital.

De forma sintetizada, são apresentados alguns conceitos e definições encontrados 
na literatura especializada sobre a questão da Transformação Digital e competên-
cias e habilidades dela decorrentes no contexto social contemporâneo, onde infor-
mação e conhecimento são fatores de relevância quando considerada a economia 
informacional, preconizada por Castells (1992).

O foco de atenção desta apresentação recai, primeiramente, sobre a competência 
em informação, considerada fator crítico para os países em desenvolvimento, isto 
porque a evolução da internet e as possibilidades de sua utilização em larga esca-
la trazem consigo também inúmeros desafios ante a multidiversidade cultural e a 
complexidade atual do acesso e uso da informação que pode ser encontrada em 
suportes e meios de várias naturezas. No tempo presente a informação precisa ser 
tratada sob dois aspectos: primeiro como um direito, humano que leva em conside-
ração o capital informacional para a vida do ser humano. Em segundo lugar, ela deve 
ser entendida como um bem, político, econômico, social e cultural, pois se insere de 
forma indiscutível em todas as dinâmicas sociais da atualidade. 

Percebendo a informação como um bem, é natural que essa se torne um elemento 
em disputa na sociedade, num mundo onde a competição entre os indivíduos é es-
timulada, ela pode significar alguma espécie de vantagem sobre o outro, desde as 
discussões políticas, até o mundo do trabalho. Além disso, existe aqui também um 
paradoxo inserido nesse contexto, em especial no Brasil, com o custo econômico 
das TIC e do despreparo das pessoas em face da utilização adequada das fontes ele-
trônicas e do aumento exponencial da informação que, muitas vezes, não apresenta 
a qualidade e confiabilidade necessárias, transformando-se em desinformação ou 
fake news e exigindo uma avaliação mais crítica sobre sua pertinência, relevância e 
confiabilidade. 

Essa competência apoia-se em princípios que envolvem, em sua maioria, a apli-
cação de técnicas e procedimentos ligados ao processamento e distribuição de in-
formações com base no desenvolvimento de habilidades no acesso e uso de infor-
mação mediante os recursos tecnológicos e midiáticos que se acham disponíveis 
e acessíveis nas comunidades e instituições. Esta abordagem nasceu nos anos de 
1970, sendo seu autor Taylor (1979) e a prioridade se atém ao ponto de vista dos sis-
temas, a implementação de uma infraestrutura tecnológica e a disponibilização de 
instrumentos de busca da informação em ambientes eletrônicos. Considera-se que 
tais habilidades necessitam uma complementação nessa visão, com um aprofun-
damento em relação à análise de conteúdos e o pensamento crítico, uma vez que 
as pessoas precisam migrar de   mero aprendizado do uso das máquinas e de uma 
situação de espectadores para protagonistas nesse contexto. Para Carol Kuhlthau 
(1993) a concepção do desenvolvimento da competência em informação, enquanto 
um processo de busca da informação para a construção do conhecimento envolve, 
o acesso, uso, interpretação e significados, a construção de modelos e hierarqui-
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zação mentais, não sendo apenas mera resposta às perguntas. Destaca-se também 
Cornellá (2000) que mencionou que o conceito da competência em informação na 
sociedade do conhecimento tem novo significado, uma vez que em uma sociedade 
em que uso intensivo da informação, onde as pessoas interagem com máquinas e 
entre si, em constante intercâmbio de dados e informação, não existe mais lugar 
para o que se constitui apenas em habilidades de ler e escrever. A essas habilidades 
básicas é preciso agregar também outras habilidades relacionadas à cultura da in-
formação para a geração do conhecimento. Esse autor destacou, como sendo novas 
habilidades:  saber navegar por fontes de informação, saber utilizar os sistemas de 
informação, saber identificar a qualidade e a confiabilidade das fontes consultadas, 
saber dominar o excesso de informação, saber aplicar a informação a problemas 
reais, saber utilizar o tempo, verdadeiro recurso escasso na sociedade contemporâ-
nea, a fim de aprender a aprender continuamente.

Atualmente, com a intensa influência das mídias interativas e tecnologias digitais 
inseridas no cotidiano das pessoas em todo mundo há também a necessidade de se 
englobar o aprendizado de leitura e escritas referentes aos meios digitais. Pode-se 
dizer que a competência em informação encontra-se em perfeita sintonia com os 
paradigmas informacionais e comunicacionais emergentes, trazendo consigo as 
possibilidades de enfrentamento aos impactos sociais, aos novos problemas que a 
grande complexidade para saber buscar, selecionar e usar de forma inteligente a 
informação, tem criado em meio às transformações e mudanças que a sociedade 
vem enfrentando no decorrer deste século XXI. Assim, pessoas competentes em in-
formação reconhecem sua necessidade, sabem como e onde achar as informações 
necessárias, como lidar com os dados, sabem avaliar e selecionar as informações 
obtidas, sustentadas pelos elementos que compõem esse conceito, a saber: proces-
so de pesquisa, aprendizado ativo e independente, pensamento crítico, aprender a 
aprender e o aprendizado ao longo da vida.

A competência digital vai além do foco na competência técnica e habilidades funcio-
nais de um indivíduo, necessárias para operar ferramentas digitais; compreendendo 
a prática associada à possibilidade de criar, compreender e comunicar o significado 
e conhecimento em um mundo em que os processos são, cada vez mais, mediados 
pelas tecnologias digitais (HAGUE; PEYTON, 2010). Neste contexto, a competência 
em informação e a competência digital se tornaram mais do que a capacidade de 
lidar com computadores, incluindo a produção de mídia digital, processamento e re-
cuperação da informação, uso de aplicativos digitais, participação em redes sociais, 
ferramentas colaborativas, além da criação e compartilhamento de conhecimento, 
ficando claro  a necessidade de se entender a importância das habilidades comuni-
cacionais e informacionais em rede, oferecidas pela participação nas mídias digitais.

Para Gutiérrez e Tyner (2012) a competência digital que requer o domínio de lingua-
gens específicas e básicas (textual, numérica, icônica, visual, gráfica e sonora) e de 
suas formas de decodificação e transferência, bem como sua aplicação em diferen-
tes situações e contextos, com conhecimento dos diferentes tipos de informação e 
de  suas fontes, suas possibilidades de localização, além das linguagens e suportes 
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mais frequentes em que se apresenta. Finalizam mencionando, ainda, que a compe-
tência necessária para este século deve ser necessariamente – midiática – dada a 
importância dos meios e recursos de informação disponíveis e a competência digital, 
considerando-se que a maior parte da informação que se acessa e usa encontra-se 
digitalizada. Acrescentam a essas competências a que denominam como multimo-
dal, compreendendo a convergência de texto, som, imagem, vídeo e animação.

4. Considerações finais

Ser digital significa incorporar a lógica de funcionamento das TIC e da TD, indepen-
dentemente da utilização ou não de plataformas concretas, lógica essa que está as-
sentada na conectividade, na interatividade, na emoção e na intuição, na velocidade, 
na criatividade e na ética e legalidade. Assim, tem grande significado as competên-
cias e habilidades de acesso e uso inteligente da informação para a construção do 
conhecimento e as formas e meios de comunicação e relacionamento na ambiência 
social atual. Em futuro próximo, a Internet das Coisas e dos dispositivos, o Big Data 
e a inteligência artificial, farão com que objetos estejam conectados, os comporta-
mentos sejam registados e as suas necessidades antecipadas, o que vai requerer o 
desenvolvimento de programas que possam orientar e auxiliar no domínio da com-
petência em informação e das competências digitais. 

Finalizando, espera-se despertar a reflexão crítica sobre a compreensão do papel 
dos profissionais da informação perante o desenvolvimento de programas de ca-
pacitação que dotem as pessoas, em diferentes ambientes e níveis de instrução, 
da competência em informação e das competências digitais como diferenciais em 
economia informacional digital. 
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Resumen 

La brecha digital es un concepto que lleva implícito la desigualdad en el acceso a las 
tecnologías de la información. Habitualmente, la diferencia se sitúa entre los países 
con mayor nivel de desarrollo y países de economías precarias. Pero también en el 
seno de los países desarrollados existe esta brecha, por ejemplo entre la población 
de áreas urbanas y rurales, o entre las personas de la tercera edad y demás seg-
mentos de población. Esto supone que una gran parte de la población, en el caso 
de los países europeos, accede de forma deficiente a la tecnología y por tanto, a los 
contenidos. La calidad de vida se asocia a las tecnologías porque es indudable que 
las propias facilidades de las tecnologías, permiten un mejor modo de existencia. 
Los adultos mayores, al no ser nativos digitales, cuentan con más dificultades para 
explorar todas las posibilidades de la web, lo cual se agrava con la ausencia de edu-
cación en competencias informacionales.

En este contexto, el COVID-19 resultó un catalizador para la creación y puesta en 
marcha de nuestra web. En el mes de Marzo, lo que era una epidemia adquirió el 
rango de pandemia, siendo nuestro país uno de los más afectados, con datos espe-
cialmente negativos en la tercera edad. El período de confinamiento demostró que 
las tecnologías fueron un excelente aliado para superar el aislamiento social, pero 
los mayores difícilmente participaban en esta experiencia digital. Así, en Abril nace 
la idea de crear este sitio web cuyo objetivo fundamental es facilitar el acceso a 
contenidos de información de calidad y de interés para los mayores con el propósito 
de que el cuidado en casa, en confinamiento total o parcial no implique aislamiento 
e inactividad.

En este trabajo se presentan las bases y fundamentos teóricos-conceptuales que 
subyacen en la creación y puesta en marcha de Mayores en casa activos (https://
quedateencasa.app). El método de trabajo implica cuatro etapas fundamentales, 
conceptualización, búsqueda de información, diseño e implementación y promoción. 
El sitio web responde a un diseño basado en el perspectiva del usuario, en contenido 
y forma Se concluye que el diseño de un sitio web orientado a personas de la tercera 
edad requiere cumplir con una serie de requisitos específicos y que el proyecto ha 
respondido a una demanda real según los primeros resultados de su impacto.



32

COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SOCIEDAD

Palabras clave. Brecha digital, Tercera edad, Diseño sitio web, Interfaz adultos ma-
yores, Organización del conocimiento, COVID-19 

1. Introducción

El año 2020 se está viendo marcado por la crisis sanitaria provocada por el virus del 
COVID-19. En febrero empezaron a hacerse públicos los primeros datos de afectados 
y muy pronto, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró esta 
enfermedad como una pandemia global. En muchos países, entre ellos España, se 
decretó un periodo de confinamiento para disminuir las posibilidades de un contacto 
social que aumentaba los riesgos de contraer la enfermedad. En cierta medida, por 
un tiempo, se logró contener la expansión, pero en estos momentos, se está viviendo 
una segunda oleada del virus con perspectivas no muy positivas.

La pandemia ha afectado a muchos ciudadanos en todo el mundo. A nivel mundial, 
son más de 40 millones de infectados y más de un millón los fallecidos por la en-
fermedad. En España, ya superamos el millón de afectados y las 33.000 muertes. 
Lamentablemente estas cifras no dejan de aumentar y si bien esta pandemia nos 
afecta a todos, lo cierto es que  el segmento de población más vulnerable ha sido y 
sigue siendo el de la tercera edad, en el que destacan las altas cifras de mortalidad.

Esta crisis sanitaria ha obligado a los gobiernos y ciudadanos de todo el mundo a re-
configurar una nueva forma de vida. En este contexto las tecnologías se han erigido 
como un medio fundamental para superar esta crisis. Esto quedó palpable ya duran-
te el confinamiento. Gracias a ellas, es posible teletrabajar, mantener la comunica-
ción  con familiares y amigos, realizar actividades culturales y prácticas deportivas, 
participar en actividades de ocio y realizar actividades educativas.

A pesar de estar en la sociedad de la información, el  acceso a las tecnologías es 
desigual en lo que respecta a las habilidades digitales necesarias para usarlas.  Esto 
implica que una parte de la población queda al margen de las ventajas que propor-
cionan el acceso y la capacidad de utilizar Internet y las tecnologías de la informa-
ción, ambos aspectos considerados como esenciales para participar de manera acti-
va y plena en la sociedad actual (Martínez-Alcalá et al., 2018; Loureiro-Barbas, 2014). 

La crisis sanitaria agrava la brecha digital y aísla aún más a los mayores. Según datos 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2019 en España el uso de Internet era 
una práctica mayoritaria en los jóvenes de 16 a 24 años, con un 99,2% en los hombres 
y un 99,0% en las mujeres. Sin embargo, al aumentar la edad desciende el uso de 
Internet en hombres y mujeres, siendo el porcentaje más bajo el que corresponde 
al grupo de edad de 65 a 74 años (un 63,7% para los hombres y un 63,5% para las 
mujeres).

Así, en el contexto del COVID-19,  en el colectivo de la tercera edad confluyen dos ele-
mentos.  Por una parte, son el sector de la población más vulnerable a los efectos del 
virus; y por otra, es el colectivo con menor acceso a los beneficios de las habilidades 
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tecnológicas por ausencia de habilidades digitales. Estas evidencias fueron el motor 
que impulsó la creación del sitio web Mayores en casa activos (https://quedateen-
casaactivo.app), orientado en forma y contenido a los mayores. 

El objetivo de este sitio web es el facilitarles el acceso a contenidos de interés que 
existen en Internet, a través de una puerta única de entrada. Encontrar información 
relevante no es siempre tarea simple, incluso para expertos usuarios en la red. Esto 
se vuelve aún más complejo para los adultos mayores. La idea de la creación del si-
tio nació durante el período de confinamiento, y su denominación “Mayores en casa 
activos” refleja la esencia de nuestro proyecto. Mayores en casa cuidándose, pero no 
inactivos, porque la actividad es sinónimo de salud, bienestar y calidad de vida, y las 
tecnologías son un medio eficaz para ello. 

En una sociedad progresivamente envejecida como la nuestra, el hecho de seguir 
participando como plenos ciudadanos en la vida social, compartiendo los conoci-
mientos y experiencias de vidas, de forma más independiente y disfrutando de una 
mejor calidad de vida, se convierte en una necesidad (OMS, 2015; Padial-Espinosa et 
al., 2020; Weck, Helander y Meristo, 2020). Si añadimos el hecho de que vivimos en 
una sociedad de la información y el conocimiento, y en un mundo interconectado, 
se hace imprescindible proporcionar habilidades y competencias digitales a toda la 
ciudadanía en su conjunto para superar las diferentes brechas digitales (Schäffer, 
2007; Loureiro & Barbas, 2014; Blažic & Blažic, 2020; Rasi, Vuojärvi y Rivinen, 2020). 

Estas premisas están en la base de nuestra idea, que se traducen tanto en la forma 
como el contenido del sitio web Mayores en casa activos. El diseño es sencillo y 
accesible, y respeta los principios de interfaces para adultos mayores. Por otro lado, 
los contenidos han sido rigurosamente seleccionados para atender a sus intereses, 
y las secciones en las que se agrupan los contenidos son lógicas e intuitivas. El ob-
jetivo de esta web es paliar de algún modo la doble brecha que experimenta este 
sector de la población durante la pandemia: por una parte, se busca que la población 
mayor disponga de un acceso fácil a toda la información de su interés que existe en 
la red, para contribuir al ocio, al entretenimiento, la comunicación y en definitiva, su 
bienestar emocional, y por otra, al presentar un diseño atractivo y adaptado a sus 
habilidades digitales, se pretende estimular y animar al aprendizaje y a aumentar las 
experiencias de manejarse en un lenguaje digital, sin miedo a la desorientación o a la 
frustración por no encontrar lo que buscan. 

En el momento en que el sitio web fue creado (se inicia en  Abril y quedó accesible ya 
desde finales de Mayo 2020) no existían  sitios webs para mayores de habla hispana 
con las características y objetivos de Mayores en casa activos. Algunos sitios webs 
escoran a temas de salud, en general no atienden a todos los aspectos contem-
plados en nuestra web, otros no cuentan con una  interfaz orientado a los adultos 
mayores  y en algunos casos son productos dirigidos a investigadores 

El objetivo de la comunicación es presentar el método de trabajo, los resultados, la 
valoración del impacto y la proyección a futuro de Mayores en casa activos. 
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2. Metodología

2.1. Etapas en el diseño

El proyecto se ha desarrollado en  cuatro etapas fundamentales: conceptualización, 
búsqueda de información, diseño e implementación y promoción. Desde el naci-
miento de la idea el 19 de abril, en pleno confinamiento, hasta la publicación del sitio 
web transcurrió escasamente un mes y medio. Dado que ambas autoras estamos en 
ciudades distintas, se hizo necesario el uso de las tecnologías y de entornos colabo-
rativos para el desarrollo del trabajo. 

A partir de la idea inicial  construimos y ordenamos nuestras ideas centradas siem-
pre en los futuros usuarios de nuestro sitio web. De esta manera iniciamos un in-
tenso proceso de búsqueda de información y revisión de la literatura científica de 
interfaces web para adultos mayores, sobre características y criterios recomenda-
dos de accesibilidad, usabilidad y navegabilidad (Dodd, Athauda & Adam, 2017). Al 
mismo tiempo, en esta primera etapa, se fue creando un directorio de  recursos de 
información organizados ya desde un primer momento en unas categorías que más 
tarde serían las diferentes secciones del sitio web. Estos recursos se seleccionaron 
valorando diferentes aspectos que serán detallados más adelante.

Los recursos, las categorías y subcategorías  fueron modificadas varias veces hasta 
llegar a la versión final.

Durante el mes de mayo de 2020 trabajamos en el diseño de la web. Utilizamos el 
software WordPress con el constructor Divi. Para conseguir mejores resultados, am-
bas cursamos una formación online sobre diseño de webs organizado por el Grupo 
Compostela. A finales de mayo el sitio web ya estaba disponible. 

En la primera semana de junio comenzamos con la tarea de promocionar el sitio 
web. La estrategia seguida ha sido utilizar medios convencionales y no convencio-
nales. En primer lugar, utilizamos los contactos de familiares y amigos usando bien 
programas de mensajería instantánea, bien redes sociales.  Elaboramos un listado 
de residencias de mayores y otras organizaciones dedicadas al cuidado y atención a 
este colectivo y se preparó un mailing. También dimos a conocer la web a los gabine-
tes  de prensa de nuestras universidades, la Universidade da Coruña y la Universidad 
de Málaga, lo cual nos abrió las puertas a otros medios de difusión. Realizamos di-
versas entrevistas tanto en prensa como en radio. 

Hemos seguido una doble estrategia en tanto el mensaje promocional lo hemos di-
rigido a la tercera edad pero también a los prescriptores, esto es, familiares, amigos, 
profesionales y entidades  relacionados con este colectivo. Precisamente, el impedir 
la brecha digital en la tercera edad el acceso generalizado a los recursos, el papel 
mediador de las personas cercanas a los mayores es importante para difundir el sitio 
web e incluso ayudarles a usarlo en caso necesario, si bien se ha diseñado para que 
sea totalmente intuitivo y fácil de usar por este colectivo.
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Un proceso que hemos realizado es medir el impacto del sitio web, que no solo que-
da reflejado por la acogida en los medios. Desde el principio, instalamos los widgets 
de contador de visitas y de Google Analytics.

2.2. Criterios para el diseño de la interfaz

Adoptar un punto de vista del usuario es un enfoque que debe marcar el diseño de los 
recursos digitales; ello es especialmente importante cuando el recurso se destina a 
la tercera edad. Los adultos mayores no están tan familiarizados con el lenguaje di-
gital como los nativos digitales, y presentan condiciones cognitivas diferentes a las 
de personas más jóvenes, que afectan al procesamiento mental, la atención visual y 
la ejecución de acciones (Kernisan, 2018; Polyuk, 2019).

De ahí que, respecto al diseño, se decidiera cuidar todos los aspectos necesarios 
para que nuestros usuarios objetivo pudieran acceder y navegar con facilidad en Ma-
yores en casa activos. Estas cuestiones son las relativas a:

- Cumplir criterios de accesibilidad, al utilizar un tamaño y un tipo de letra 
adecuado (30 y 22  píxeles y fuente Montserrat), con un contraste de colo-
res que facilita la visión óptima por parte de los usuarios (Amsterlaw, 2007; 
Polyuk, 2019).

- Facilitar la navegabilidad con la presencia del logotipo y de menús en todas 
las páginas del sitio web, tanto en la parte superior como en la inferior, evi-
tando los menús desplegables en la medida de lo posible. Presencia además 
de un mapa del sitio con hipervínculos para acceder rápidamente a todos los 
contenidos, y eliminar cualquier sensación de desorientación (Amsterlaw, 
2007; Nielsen, 2013).

- Usar imágenes y fotografías nítidas y alegres, con el fin de estimular la cu-
riosidad y despertar el interés por descubrir los contenidos.

- Consistencia en el uso del color en títulos, categorías y subcategorías.

- Utilizar textos breves, con toda la información en textos cortos, fáciles de 
leer y comprender (Zajicek, 2001, Slavícek, 2014)

- Usar mayores espacios en blanco entre las líneas de texto (Amsterlaw, 2007; 
Nielsen, 2013)

- Proporcionar la información gradualmente: una página inicial, simple y vi-
sual que presenta las categorías principales y a partir de esta, los demás con-
tenidos organizados (Polyuk, 2019).

- Emplear un solo clic para alcanzar la información relevante, para evitar la 
frustración y la desmotivación (Amsterlaw, 2007).

- Enlaces de interacción claros y visibles para evitar clics erróneos (Nielsen, 
2013; Polyuk, 2019).



36

COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SOCIEDAD

- Proporcionar un sitio web homogéneo, con el logotipo siempre visible.

- Adoptar un diseño web responsive o adaptativo, es decir, buscamos la co-
rrecta visualización de las páginas en los distintos dispositivos que pudieran 
utilizarse para su visión, ya sea ordenadores, tabletas o móviles.

2.3. La elección de los contenidos

Desde el punto de vista del contenido, se ha focalizado en la búsqueda y selección 
estricta de contenidos para la tercera edad, adaptados a sus necesidades e intere-
ses. La distribución de contenidos en la red se ha hecho de una manera ordenada 
y lógica, con una jerarquía visual clara, de categorías generales que engloban a su 
vez unas subcategorías organizadas alfabéticamente. Para la elección de los con-
tenidos, partíamos de unas premisas determinadas: los contenidos tenían que es-
tar disponibles de forma gratuita en la red, y no debían solicitar datos personales ni 
económicos para el acceso. Otros elementos que criterios tenidos en cuenta para la 
elección de los contenidos fueron: 

• De interés para los mayores en función de las necesidades de dicho colec-
tivo. 

• Contenido variado atendiendo a las categorías iniciales.

• De calidad basado en criterios como la fiabilidad de la fuente.

• Información de fácil consumo primando el formato video.

• Que no requieran por parte de las personas de la tercera edad, procedimien-
tos complejos como registros o descargar programas extras.

3. Resultados: el sitio web Mayores en casa activos

Hay estudios que demuestran que los usuarios adultos mayores se ven muy influen-
ciados por una experiencia emocional positiva a la hora de interactuar con las tecno-
logías (Mitzner et al., 2006). Es decir, que factores como el interés, la comodidad, la 
autoeficacia, la facilidad de uso percibida son importantes para los mayores a la hora 
de decidir utilizar las tecnologías. Esta idea inspira nuestro sitio web.

El sitio web está localizado en https://quedateencasaactivo.app. El título de la web 
es, como ya se ha indicado anteriormente, Mayores en casa activos, el cual aparece 
en todas las páginas del sitio (Figura 1). El logotipo fue diseñado expresamente para 
la web y refleja el valor de las tecnologías para los mayores. 
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Figura 1: Logotipo e imagen página principal.

Fuente: Elaboración propia

La página principal es simple y clara. Se optó por presentar la información con poco 
texto y complementada con una imagen alegre, alusiva al contenido de la categoría 
con el fin de facilitar la comprensión de la información y los contenidos que engloba 
cada una de ellas. Todos los recursos que ofrece la web están organizados en 8 ca-
tegorías: Cultura, Deporte, Entretenimiento, Espiritualidad, Prensa, Relaciones, Salud 
y Belleza y Tecnología. Incidiendo sobre la imagen o el texto alusivo se accede a los 
recursos de cada categoría (Figura 2).

Figura 2: Pantalla principal.

Fuente: Elaboración propia
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Los menús de contenido están visibles en todas las páginas del sitio web. Se puso 
especial interés en no proporcionar símbolos propios del lenguaje digital que supu-
sieran dificultad a los mayores, como los menús comprimidos, aunque se optó por 
un menú desplegable en la parte superior (Figura 3) y un menú en la parte inferior 
extenso (Figura 4). 

Figura 3: Menú superior desplegable

Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Menú inferior.

Fuente: Elaboración propia

En cada categoría se incluye una frase relacionada con el tema de la sección, lo 
que permite hacer más cercano el sitio web. Las categorías se presentan de forma 
alfabética y los títulos de cada una son fácilmente comprensibles, al igual que los 
recursos.

Las subcategorías están ordenadas de manera alfabética y se accede a ellas selec-
cionando la categoría en la página de inicio. Los categorías ubcategoríasse detallan 
en la Tabla 1.
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Tabla 1: Categorías y subcategorías. Fuente: Elaboración propia

Cultura Deporte Entretenimiento Espiritualidad

Audiolibros
Cine 
Danza
Documentales
Libros
Museos
Música
Teatro

Estiramientos
Gimnasia
Pilates
Yoga

Baile
Cocina
Decoración y 
bricolaje
Jardinería
Juegos
Labores
Manualidades
Viajes

Budismo
Catolicismo
Espiritismo
Gnosticismo
Iglesia evangélica
Islam
Judaísmo

Prensa Relaciones Salud y belleza Tecnología

Periódicos
Radio
Televisión

Amistad
Aplicaciones para 
encontrar pareja

Belleza
Covid-19
Nutrición
Fisioterapia
Podología
Relajación

Videollamadas

Los recursos se describen con un título breve significativo y una imagen representa-
tiva; ambos vinculan con el recurso, que puede ser una web o un vídeo. Para señalar 
de qué tipo de recurso, video o  sitio web sobre cada imagen hay un símbolo deter-
minado (Figura 5).

Figura 5: Recursos con símbolos (vídeo o web).

Fuente: Elaboración propia

Una cuestión  que se debe considerar de forma muy especial es que los adultos ma-
yores no siempre cuentan con tecnologías de última generación. Por tanto, optamos 
por limitar el número de contenidos a una cantidad limitada para facilitar el acceso, 
cumpliendo con los principios de accesibilidad.

Los contenidos que se han incluido no son simples enlaces webs. En muchos casos 
dan acceso a plataformas de contenidos, como por ejemplo Spotify o la Teatroteca, 
que continuamente están ampliando contenidos. De esta forma se garantiza la ac-
tualidad de la información. 
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4. Impacto y futuro

4.1. Impacto

Nuestro sitio web ha tenido un impacto importante. Los datos de Google Analytics 
nos proporcionan una información valiosa sobre el comportamiento de los usuarios 
en nuestra web, y que nos van a servir para mejorar las prestaciones. Tenemos datos, 
por ejemplo, sobre la procedencia geográfica de los usuarios desde que se lanzó la 
web a principios de junio. Como se observa en la figura 6, el mayor porcentaje de 
usuarios se localiza en España, pero provienen de diversos países y continentes, con 
una incidencia mayor en los países del continente americano. 

Figura 6: Datos de ubicación geográfica de los usuarios (Junio-Agosto 2020)

Fuente: Elaboración propia

Otro dato importante es el referente a los contenidos que reciben más visitas por parte 
de los usuarios. En este caso, son las secciones de cultura, deporte y entretenimiento 
las que más llaman la atención (Figura 7), y en último lugar, la sección de espiritualidad.
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 Figura 7: Contenidos más visitados (Junio-agosto 2020).

Fuente: Elaboración propia

Nos interesa también conocer cuál es el dispositivo más utilizado por los usuarios. Y 
en este caso, es el móvil el más utilizado para acceder a la web, seguido del ordena-
dor y en último lugar, la tableta (figura 8).

Figura 8: Dispositivos utilizados.

Fuente: Elaboración propia

Estas estadísticas nos dan una cierta información, pero hay que profundizar en ellas 
para poder aportar mejoras en nuestra web. Un dato importante que nos gustaría 
conocer es realmente el impacto que nuestra web tiene en el colectivo al que va 
dirigido, pero esto requiere un análisis más detallado.
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Nuestra iniciativa ha recibido felicitaciones de algunas asociaciones que se dedican 
al cuidado de los mayores, pero también ha tenido una buena acogida por parte de 
los medios de comunicación. Nos han dado cobertura diferentes medios escritos y 
audiovisuales, que nos han solicitado entrevistas; como por ejemplo, Galicia Press, 
La Vanguardia, la Cadena Ser de Málaga, Faite Dixital de la Xunta de Galicia, las agen-
cias de prensa de nuestras universidades, Radio Universidad de Málaga, la Voz de 
Galicia y la Meca Radio de Miami.

4.2. Futuro

El sitio web Mayores en casa activos no es un proyecto inacabado. Es cierto que tra-
bajamos intensamente para que en menos de mes y medio estuviera disponible, pero 
hemos diseñado un conjunto de acciones para desarrollar a corto plazo. Estas son:

•Mejorar la interfaz para la versión ordenador. Aunque tuvimos en cuenta un 
diseño adaptativo, algunas cuestiones en esta versión pueden ser mejorables.

• Los contenidos, aunque siguen vigentes y son de interés, hay que realizar 
actualizaciones periódicas para evitar enlaces rotos o desfasados. Se requie-
re siempre actualizar y ampliar los mismos.

• Es un objetivo  crear contenidos propios que aporten un valor añadido al sitio 
web. 

• Incorporar secciones nuevas para enriquecer el sitio web. 

• Desarrollar una aplicación para el móvil de nuestro sitio web

Varias de estas ideas requieren financiación. El sitio web Mayores en casa activos 
fue desarrollado e implementado sin apoyo económico alguno. Nos encontramos 
en estos momentos en el diseño de una campaña de crowdfunding, e igualmente 
buscaremos otras vías de financiación.

5. Conclusión

La brecha digital en la tercera edad es un lastre para la sociedad en su conjunto. Los 
adultos mayores deben acceder a las tecnologías y disfrutar de las posibilidades que 
estas brindan como un medio para la mejora de su calidad de vida. Con el sitio web 
Mayores en casa activos hemos querido contribuir a reducir la brecha digital en la 
tercera edad y, en tiempos de COVID-19, ofrecer este recurso que sirva para mante-
ner la actividad física y mental de nuestros mayores. Vivimos en un escenario donde 
la pandemia ha afectado especialmente a la tercera edad a lo que se suma que las 
relaciones sociales se han visto afectadas por las diversas medidas de seguridad 
sanitaria. Nuestra iniciativa pretende contribuir a reducir la brecha digital y servir 
como un medio de ocio, aprendizaje, cultura y comunicación para todos los mayores 
de habla hispana. Consideramos que nuestra aportación, que está en vías de mejora, 
puede ser una pequeña contribución, pero reducir la brecha digital en la tercera edad 
requiere de un esfuerzo coordinado y sistemático de gobiernos y entidades. Nuestras 
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sociedades asisten a un envejecimiento progresivo de la población, pero no quere-
mos significar que el valor de este colectivo sea solo por su cantidad, sino porque la 
tercera edad es un momento de la vida que merece ser vivida con plenitud con los 
mismos derechos y posibilidades que el resto de la sociedad.
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Resumo

A evolução do conceito de competência em informação e os estudos acerca da 
temática vêm acompanhado o desenvolvimento da sociedade desde a década de 
1970. Os primeiros estudos eram instrumentais e enfocavam o uso de fontes de in-
formação por usuários de bibliotecas universitárias. Aos poucos, esta instrumentali-
dade vem dando espaço para abordagens da competência em informação mais con-
textuais, direcionadas as pessoas comuns e grupos sociais vulneráveis. O objetivo 
desta pesquisa foi apresentar os resultados de um levantamento bibliográfico de 
artigos científicos, publicados em periódicos acadêmicos internacionais, sobre com-
petência em informação de mulheres rurais. Realizamos um levantamento biblio-
gráfico nas bases de dados internacionais LISA, WoS e Scopus. Foram pesquisados 
artigos no âmbito da área de Ciências Sociais, publicados até abril de 2020. Para a 
análise dos artigos, utilizamos a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2016). O 
corpus da pesquisa constituiu-se de oito artigos. Destes, dois artigos relacionam a 
competência em informação ao planejamento familiar e à busca de informações em 
saúde, três tratam de questões sobre alfabetização digital e inclusão social e três 
abordam a educação e a aprendizagem ao longo da vida para o empoderamento de 
mulheres rurais. Os resultados indicam que a discussão ainda está em fase inicial. 
Apesar disso, observamos que a competência em informação é apontada como um 
processo que pode acelerar o empoderamento das mulheres rurais, especialmente, 
quando associada às questões de acesso à informação, uso das TIC e redes sociais e 
aprendizado ao longo da vida. Ações e programas, no âmbito das bibliotecas e políti-
cas públicas para esta população, devem partir da lógica de pensamento feminista, 
deixando-se de lado a ideia de empoderamento neoliberal, e considerar a necessida-
de de minimizar a vulnerabilidade em informação.

Palavras-Chave: competência em informação; mulheres rurais; vulnerabilidade em 
informação; empoderamento.
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1. Introdução

Neste estudo, apresentamos os resultados de um levantamento bibliográfico de artigos 
científicos, publicados em periódicos acadêmicos internacionais, sobre competência 
em informação de mulheres rurais. Partimos da seguinte indagação: quais aspectos e/
ou especificidades do processo de desenvolvimento da competência em informação de 
mulheres rurais, em outros países, devem ser considerados na proposição de princípios 
para desenvolver a competência em informação dessa população no Brasil, de forma a 
minimizar a vulnerabilidade social e em informação?

Entendemos a competência em informação como um conjunto de conhecimentos, atitu-
des e habilidades necessárias a qualquer pessoa para saber quando e quais informações 
são necessárias, onde e como obter essa informação, como avaliá-la criticamente e orga-
nizá-la, e como usá-la de forma ética. Além disso, a noção de competência em informação 
incorpora as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a aprendizagem ao longo da 
vida e o pensamento crítico (IFLA, 2011).

Sabemos que a evolução do conceito de competência em informação e os estudos acerca 
da temática vêm acompanhado o desenvolvimento da sociedade desde a década de 1970. 
Entretanto, a partir dos anos 2000, observamos esforços de inúmeros pesquisadores, em 
diferentes países, e de organismos, como a American Library Association (ALA), a Inter-
national Federation Library Associations (IFLA) e a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que assumem  a competência em informação 
como um requisito imprescindível ao desenvolvimento humano e social (BELLUZZO, 2018; 
VITORINO, 2018), para expandir os limites atuais dos estudos sobre competência em infor-
mação e desenvolver abordagens mais substantivas e contextuais.

No que diz respeito ao Brasil, Belluzzo (2018) afirma que muito ainda deve ser estudado 
para melhorar a compreensão e o conhecimento acerca da competência em informação, 
sua inserção e consolidação no contexto brasileiro, migrando de uma concepção instru-
mental para uma concepção substantiva, levando em conta nossas origens, pontos co-
muns, diversidades e considerando as necessidades sociais e econômicas da população 
brasileira em seus diferentes espaços: local, regional e nacional. O Brasil carece de políti-
cas e ações sistematizadas para formar cidadãos competentes em informação.

O Manifesto de Florianópolis (2013) também destaca a necessidade, em âmbito brasileiro, 
de ações, programas e políticas públicas relacionadas ao acesso e uso da informação, 
direcionadas às populações vulneráveis e minorias sociais, visando uma sociedade mais 
justa e inclusiva. As populações vulneráveis são “aquelas que se encontram em situações 
de discriminação, intolerância e fragilidade e que estão em desigualdade e desvantagem 
na sociedade atual, principalmente, em relação às questões que envolvem o acesso e uso 
da informação para a construção de conhecimento, identidade e autonomia” (MANIFESTO 
DE FLORIANÓPOLIS, 2013, p. 1). 

Assim, nos dedicamos em colocar em evidência a discussão sobre a competência em in-
formação de mulheres rurais, que representam, no mundo, cerca da metade da população 
rural e que são consideradas uma das populações mais vulneráveis em termos sociais e 
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informacionais. As mulheres rurais têm um papel central no trabalho do campo, na pro-
dução de alimentos e no trabalho reprodutivo e de cuidados, além de, serem consideradas, 
em seu contexto, como as principais responsáveis por procurar informações e transmitir 
os conhecimentos (NOBRE et al., 2017). Contudo, ainda hoje, enfrentam diversas restrições 
que inibem seu fortalecimento. Em diversos países, incluindo o Brasil, elas têm menos 
acesso a recursos produtivos, serviços e oportunidades, incluindo educação e informação 
agrícola do que os homens. Muitas vezes, elas trabalham sem remuneração e, quando são 
remuneradas, têm maior probabilidade de ter salários mais baixos pelo mesmo trabalho 
feito pelos homens. Além disso, elas carregam, desproporcionalmente, o fardo do trabalho 
doméstico e de cuidados, o que limita tanto a mobilidade quanto o tempo livre disponível 
para outras atividades (ISENBERG, 2019), como aprender a usar as TIC e desenvolver a 
competência em informação. 

Isenberg (2019) evidencia que as mulheres rurais são, atualmente (e sempre foram), as úl-
timas na fila em termos de uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC) (ISEN-
BERG, 2019), que podem ser consideradas como recursos que, em princípio, contribuem 
para o desenvolvimento da democracia e para o aumento de oportunidades para indiví-
duos.

Salientamos ainda que, em âmbito brasileiro, não há estudos sobre competência em in-
formação de mulheres rurais, o que denota uma importante lacuna científica a ser preen-
chida a fim de que ações, programas e futuras políticas públicas possam ser embasados 
em conhecimentos científicos. Nesse sentido, cabe mencionarmos que a discussão aqui 
proposta vincula-se a uma pesquisa de doutorado, ainda em andamento, no Programa 
de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), cujo objetivo geral é investigar a competência em informação de mulheres rurais, 
na perspectiva feminista do empoderamento. E, um dos objetivos específicos desta pes-
quisa é propor princípios para o seu desenvolvimento em âmbito brasileiro. Esta pesquisa 
também é resultado dos esforços dos pesquisadores vinculados ao Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Competência em Informação (GPCIn) 1, atentos às questões envoltas a 
vulnerabilidade em informação.

A seguir, apresentamos uma breve revisão de literatura sobre a temática posta em dis-
cussão.

2. Competência em informação, vulnerabilidade em informação e 
populações vulneráveis

Desde a última década do século XX, temos visto um movimento mundial crescente, no 
âmbito da Ciência da Informação, voltado à competência em informação, também deno-
minada “alfabetização do século XXI” (BELLUZZO, 2018, p. 11). A ideia de competência em 
informação surgiu nos Estados Unidos, na década de 1970, sob a denominação de informa-
tion literacy.

Observamos que os primeiros estudos, até meados de 1989, enfocavam o uso de fontes em 

1  Para saber mais sobre as atividades e projetos do Núcleo GPCIn, acesse: https://gpcin.ufsc.br/.
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informações, técnicas e habilidades para pesquisa no âmbito acadêmico. Além dis-
so, centravam-se na tecnologia e nos processos cognitivos. No período que abrange 
1990 a 1999, os estudos enfatizavam aspectos cognitivos, atitudinais, informacionais 
e pragmáticos com uma abordagem mais sistêmica. Já na fase que se iniciou em 
meados de 2000, a competência em informação passou a ser compreendida como 
um direito humano básico que faz parte do processo de ensino-aprendizagem. O 
conceito voltou-se, principalmente, para o aprendizado independente ao longo da 
vida e para o desenvolvimento de atitudes e habilidades relacionadas ao uso da in-
formação em prol do bem-estar individual e coletivo. O processo de desenvolvimen-
to da competência em informação, na atualidade, caracteriza-se como holístico e 
contextual, incorporando outras literacias (DUDZIAK, 2003; PINTO; ESCALONA-FER-
NÁNDEZ; PULGARÍN, 2013; SAMPLE, 2020).

Sob esse viés, podemos dizer que uma das publicações que abriu caminhos para 
uma abordagem mais ampla, contextual e social da competência em informação, 
direcionada a pessoas comuns, populações vulneráveis e minorias sociais, foi a De-
claração de Alexandria (IFLA, 2005). Nessa declaração, associa-se a competência 
em informação ao processo de emancipação econômica e ao aprendizado ao longo 
da vida, considerando-a como um direito humano básico em um mundo digital. A 
IFLA (2011) também aponta a competência em informação como um processo que 
promove maior inclusão social (IFLA, 2011).

No Brasil, o Manifesto de Florianópolis (2013, p. 1), endossa essa ideia ao compreen-
der a competência em informação como “um fator crítico e condicionante ao desen-
volvimento social, cultural e econômico” na contemporaneidade e como “um direito 
fundamental da pessoa humana, intrínseco ao seu próprio ser, sendo essencial à sua 
sobrevivência”. 

Em 2014, Paul G. Zurkowsky, em uma palestra na LILAC Conference, defendeu que 
as pessoas em todo o mundo precisam desenvolver a competência em informação 
a fim de responderem adequadamente às questões críticas da sociedade, como as 
relacionadas à segurança do emprego, aos desafios da comunidade local e às pre-
ocupações com a saúde, educação, corrupção crescente, injustiça e desigualdades 
sociais, refletidas em muitas das democracias na atualidade. Nesse sentido, Zur-
kowsky (2014) estabeleceu uma coalizão de ações em âmbito mundial, que Vitorino 
(2016, p. 438) descreve como “esforços em prol da competência em informação que 
não podem ficar somente no âmbito dos conceitos e teorias, mas no âmbito das prá-
ticas e das pessoas comuns: as que mais precisam de informação”. 

Ainda, nessa perspectiva, observamos algumas abordagens que reconhecem a com-
petência em informação como essencial para o empoderamento individual e cole-
tivo. Um exemplo disso, é a da UNESCO (2017), que coloca o empoderamento das 
pessoas por meio da competência informacional como um dos requisitos mais im-
portantes para promover o acesso equitativo à informação e ao conhecimento. 

Da mesma forma, o Information Literacy Group (ILG) do CILIP (2018, p. 2, tradução 
nossa) define a competência em informação como “a capacidade de pensar critica-
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mente e dar opiniões fundamentadas sobre qualquer informação que encontramos 
e usamos. Ela nos capacita, como cidadãos, a alcançar e expressar pontos de vista 
informados e a nos engajar plenamente com a sociedade”. E, ressalta a importância 
de reconhecer que “a competência em informação é empoderadora e supõe uma 
contribuição fundamental às sociedades democráticas, inclusivas e participativas” 
(CILIP, 2018, p. 2, tradução nossa).

Vitorino (2018) e Righetto, Vitorino e Muriel-Torrado (2018) argumentam em prol dessa 
competência para minimizar a vulnerabilidade social e informacional dos sujeitos. 
De acordo com Vitorino (2018, p. 82), a vulnerabilidade em informação é

um estado de susceptibilidade a danos causados às pessoas por excesso de 
exposição à informação ou falta de acesso à informação e a tensões associa-
das a esse fenômeno na sociedade, devido à ausência de resiliência no que 
concerne ao desenvolvimento das dimensões técnica, estética, ética e política 
da competência em informação.

Camilli-Trujillo e Römer-Pieretti (2017, p. 9, tradução nossa) observam que os grupos 
vulneráveis em informação são aqueles que, “embora saibam o que está aconte-
cendo ao seu redor em questões digitais, por causa de seu próprio status social e 
cultural, são marginalizados e [...] afastados do exercício do direito à informação”.

Diante disso, Righetto, Vitorino e Muriel-Torrado (2018) consideram a competência 
em informação como fundamental a esses grupos, uma vez que, se caracteriza por: 
ser um conjunto de conhecimentos que permitem discernir quando a informação é 
necessária; estar relacionada ao aprender a aprender e ao senso crítico; envolver 
práticas de informação, não se limitando ao uso das tecnologias; ser um dos com-
ponentes de emancipação cognitiva dos indivíduos; e, fazer parte do processo edu-
cacional. Para os autores, desenvolver a competência em informação desses grupos 
pode contribuir para uma sociedade mais igualitária.

Com base nos autores mencionados, percebemos que o movimento da competência 
em informação vem acompanhando o desenvolvimento da sociedade e, hoje, tra-
ta-se de um tema emergente e de relevância, aparecendo como uma forma de resol-
ver alguns desafios sociais contemporâneos, como a vulnerabilidade em informação 
e, consequentemente, o empoderamento e a inclusão dos sujeitos na denominada 
“sociedade da informação ou do conhecimento” ou, ainda, como uma forma de en-
frentar o fenômeno da desinformação.

3. Procedimentos metodológicos

A pesquisa, com abordagem qualitativa, caracteriza-se como: bibliográfica, uma vez 
que, nos utilizamos da técnica de levantamento bibliográfico para a obtenção dos 
resultados; exploratória, em função da abordagem temática da pesquisa ser relati-
vamente nova e pouco explorada; e, descritiva, na medida em que busca conhecer 
características e experiências ou ordenar dados por outros descritos de uma deter-
minada população.
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Com a finalidade de constituirmos o corpus da pesquisa, realizamos um levanta-
mento bibliográfico nas seguintes bases de dados internacionais: a) Library and 
Information Science Abstracts (LISA), da área de Ciência da Informação; b) Web of 
Science (WoS), que abrange periódicos especializados em todas as áreas do conhe-
cimento (Ciências, Ciências Humanas e Sociais, Artes e Humanidades); e, c) Scopus, 
base de conhecimento multidisciplinar. Pesquisamos artigos científicos publicados 
em periódicos acadêmicos da área de Ciências Sociais, publicados até abril de 2020, 
uma vez que, realizamos o levantamento no mês de maio de 2020. 

No Quadro 1, apresentamos as estratégias de busca utilizadas em cada base de da-
dos. Para obtermos artigos mais relevantes, optamos por realizar a pesquisa somen-
te no título, nas palavras-chave e no resumo.

Quadro 1 – Estratégias de pesquisa para as bases de dados LISA, WoS e Scopus

BASE DE DADOS ESTRATÉGIA DE BUSCA

LISA ab(“information literacy” OR “information competencies” OR “infor-
mation skills” OR “informed learning” OR “information fluency” OR 
“lifelong learning”)  AND noft((women AND “rural areas”) OR “rural 
women”)

WOS TÓPICO: (“information literacy” OR “information competencies” OR 
“information skills” OR “informed learning” OR “information fluency” 
OR “lifelong learning”) AND Todos os campos: (“rural women” OR 
(women AND “rural areas”))
Refinado por: TIPOS DE DOCUMENTO: (ARTICLE )
Tempo estipulado: Todos os anos. Índices: SSCI.

SCOPUS ( TITLE-ABS-KEY ( “information literacy”  OR  “information competen-
cies”  OR  “information skills”  OR  “informed learning”  OR  “informa-
tion fluency”  OR  “lifelong learning” )  AND  TITLE-ABS-KEY ( ( women  
AND  “rural areas” )  OR  “rural women” ) )  AND  DOCTYPE ( ar )  AND  ( 
LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  “ar” ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  “SOCI” ) ) 

Fonte: elaborado pelas autoras.

Os artigos recuperados foram analisados com base na técnica de análise de con-
teúdo de Bardin (2016). Esse método consiste em “um conjunto de técnicas de aná-
lise das comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição de conteúdo das mensagens indicadores [...] que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção [...] dessas mensa-
gens” (BARDIN, 2016, p. 48).

As fases da análise de conteúdo de Bardin (2016) organizam-se em torno de três 
polos cronológicos. O primeiro é a pré-análise, que consiste na escolha dos docu-
mentos a serem analisados por meio de uma leitura “flutuante”, da formulação das 
hipóteses e dos objetivos e da elaboração de indicadores que fundamentem a in-
terpretação final. O segundo polo consiste na exploração do material, em que são 
realizadas operações de codificação, decomposição ou enumeração em função de 
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regras previamente formuladas. Por fim, o terceiro polo refere-se ao tratamento dos 
resultados e a interpretação do conteúdo, transformando-se dados brutos em infor-
mações relevantes.

Na etapa de pré-análise, consideramos os princípios de homogeneidade e pertinên-
cia, ou seja, selecionamos as publicações que se referiam ao mesmo tema e que 
eram condizentes aos objetivos da pesquisa. Por isso, alguns artigos recuperados 
foram desconsiderados das análises. Na etapa de exploração do material, conside-
ramos o princípio de exclusividade, evitando-se classificar um elemento em mais de 
uma categoria.

A seguir, apresentamos os resultados do levantamento e a análise de conteúdo.

4. Apresentação e análise dos dados coletados

O corpus da pesquisa, após a fase de pré-análise dos artigos recuperados nas bases 
de dados LISA, Scopus e WoS, se constitui de oito artigos científicos, conforme o 
Quadro 2.

Quadro 2 – Artigos sobre competência em informação e mulheres rurais

REFERÊNCIA BASE DE DADOS

ADEKANNBI, J. O.; ADENIRAN, Olumide Morakinyo. Information
literacy of women on family planning in rural communities of Oyo 
State Nigeria. Information Development, [S.l.], v. 33, n. 4, p. 351-360, set. 
2017.

Scopus
WoS
LISA

SHABI, I. N. Information literacy: a catalyst for health information 
seeking and empowerment among women in rural communities in 
Nigeria. PNLA Quarterly, [S. l.], v. 76, n. 3, p. 66-74, abr. 2012.

LISA

REBOLLO, M. Á. R.; VICO, A. Perceived social support as a factor of rural 
women’s digital inclusion in online social networks. Comunicar, [S.l.], v. 
22, n. 2, p. 173-180, 2014.

Scopus,

BALASUBRAMANIAN, K. et al. Using mobile phones to promote lifelong 
learning among rural women in Southern India. Distance Education, 
[S.l.], v. 31, n. 2, p. 193-209, 2010.

Scopus
WoS

JIMÉNEZ-CORTÉS, R. et al. Social network user motivation: an analysis 
of rural women’s profiles: an analysis of rural women’s profiles. 
Relieve, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 1-16, mar. 2015.

Scopus

GHOSE, M.; MULLICK, D. A tangled weave: tracing outcomes of 
education in rural women’s lives in North India. International Review of 
Education, Cologna, v. 61, n. 3, p. 343-364, jun. 2015.

Scopus

VIJAYALAKSHMI, B; THIRUMAGAL, A; MANI, M. Developing information 
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Fonte: dados obtidos com a pesquisa nas bases de dados.

A exploração do material permitiu identificarmos três categorias de análise, apre-
sentadas no Quadro 3. Também evidenciamos, neste quadro, os anos em que os arti-
gos foram publicados.

Quadro 3 – Categorias de análise e ano de publicação dos artigos

ANO DE PUBLICAÇÃO TOTAL

CATEGORIAS DE ANÁLISE 2001 2010 2012 2014 2015 2017 2018

Planejamento familiar e saúde 1 1 2

TIC, mídias e inclusão digital 1 1 1 1 4

Educação, alfabetização e 
empoderamento

1 1 2

TOTAL 1 1 1 2 1 1 1 8

Fonte: dados obtidos com base na análise dos artigos.

 Dessa forma, percebemos que, de forma geral, dois artigos relacionam a 
competência em informação ao planejamento familiar e à busca de informações em 
saúde, quadro tratam de questões sobre alfabetização digital e inclusão social e dois 
abordam a educação e a aprendizagem ao longo da vida para o empoderamento de 
mulheres rurais. Além disso, constatamos, com base no levantamento bibliográfico 
realizado, que o primeiro estudo sobre a temática competência em informação de 
mulheres rurais foi publicado em 2001 e as demais publicações, embora ainda seja 
um número reduzido, foram publicadas a partir de 2010. 

A seguir, apresentamos a análise do conteúdo dos artigos por categoria.

4.1. Planejamento familiar e saúde

O planejamento familiar é uma das questões mais críticas consideradas em todo o 
mundo, especialmente, nos países em desenvolvimento, devido ao seu papel vital 
nos setores de saúde e economia. Trata-se do uso da contracepção moderna e ou-
tros métodos de controle da natalidade para regular o número, o tempo e o espaça-
mento dos nascimentos humanos (ADEKANNBI; ADENIRAN, 2017).

Adekannbi e Adeniran (2017) exploram a competência em informação de mulheres, 
em idade reprodutiva, de seis comunidades rurais de Akinyele, no Estado de Oyo, 
na Nigéria, com foco no planejamento familiar. O estudo mostra que elas possuem 
conhecimentos básicos sobre planejamento familiar e as principais fontes de in-
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formação são o rádio e os profissionais de saúde dos centros de saúde. Entretan-
to, a aquisição de informações sobre a temática ocorreu de forma acidental, pois a 
maioria das entrevistadas desconhecia programas específicos sobre planejamento 
familiar. Além disso, o estudo também mostra que as mulheres não adotavam nen-
huma forma de planejamento familiar em função da desaprovação dos maridos e da 
indisponibilidade de instalações e recursos de saúde, bem como, dos efeitos cola-
terais do uso de métodos de controle de natalidade (ADEKANNBI; ADENIRAN, 2017). 

Shabi (2012), por sua vez, discute a competência em informação como um catalisador 
para a busca de informações sobre saúde e empoderamento de mulheres em comu-
nidades rurais na Nigéria. De acordo com a autora, há várias décadas, o empodera-
mento das mulheres tem sido uma questão de grande preocupação especialmente 
entre os países em desenvolvimento, como a Nigéria, que é rico em diversidade cul-
tural, mas é marcado pela subjugação feminina. As mulheres, de forma geral, ocu-
pam o menor degrau da escala social no país e, na maioria das vezes, vivem abaixo 
da linha da pobreza. Isso afeta a saúde dessas mulheres que, muitas vezes, precisam 
confiar em suas próprias habilidades e conhecimentos para sobreviver. Com relação 
as mulheres rurais, Shabi (2012) afirma que elas compõem a maior parte da força de 
trabalho agrícola. Elas cultivam a terra, retiram as ervas daninhas, fazem a colheita, 
transformam as colheitas em alimentos, além de suas responsabilidades domés-
ticas e familiares. Contudo, dificilmente são reconhecidas, não possuem terras e 
são vítimas de práticas socioculturais prejudiciais, como leis de herança, práticas de 
viuvez, mutilação genital, incapacidade de negociar sexo seguro, o que faz com que 
elas sejam mais afetadas pelo HIV, subordinação, negação de direitos e, tudo isso, se 
deve à ignorância e à desinformação.

Nesse estudo, Shabi (2012) argumenta, portanto, que a competência em informação, 
quando possibilitada às mulheres rurais, leva ao empoderamento, à busca ativa de 
informações sobre saúde e ao acesso a informações sobre saúde sexual e repro-
dutiva. Ensinar habilidades informacionais às mulheres rurais pode reduzir, se não 
preencher completamente, as lacunas de gênero na busca de informações sobre 
saúde. Quando elas adquirem habilidades informacionais, são capazes de assumir o 
controle de suas decisões em saúde. A competência em informação, de acordo com 
a autora, é uma ferramenta de empoderamento que faz com que as mulheres rurais 
evoluam gradualmente, com segurança, para aprendizes mais confiantes, que ensi-
narão outras mulheres e que, por sua vez, incorporarão as informações selecionadas 
em sua base de conhecimento e sistema de valores.

Diante disso, o papel dos bibliotecários nas bibliotecas rurais é destacado por Shabi 
(2012). Como buscadores de conhecimento, eles devem fornecer as informações em 
um formato adequado e que seja útil para atender às necessidades de informação 
de saúde das mulheres.

Em síntese, com base no primeiro estudo apresentado, percebemos que as mulhe-
res do contexto rural estudado possuem dificuldades de acesso à informação sobre 
planejamento familiar, além de se depararem com a necessidade de convencer e re-
ceber a aprovação dos maridos, o que denota a subordinação, mencionada por Shabi 
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(2012). Os resultados desse estudo vão ao encontro do que aponta San Pedro (2006), 
sobre o acesso à informação ser uma ferramenta básica para que os indivíduos rei-
vindiquem seus direitos, tenham a capacidade de negociar, aproveitar oportunidades 
e, acima de tudo, exigir o cumprimento das responsabilidades do Estado, como no 
caso da necessidade de centros e profissionais de saúde. Já, no segundo estudo, fica 
explicito a ideia de que o desenvolvimento da competência em informação das mul-
heres rurais resulta no empoderamento em relação ao acesso a informações sobre 
saúde, mas, principalmente, em relação ao conhecimento e pensamento crítico para 
transformarem a sua realidade social.

Os dois estudos foram desenvolvidos com mulheres rurais da Nigéria, país africano e 
um dos mais populosos do mundo.

4.2. TIC, mídias e inclusão digital

Rebollo e Vico (2014) abordam a inclusão digital de mulheres rurais em redes sociais. 
O objetivo da pesquisa foi conhecer o apoio social percebido pelas mulheres rurais 
da Andaluzia, região da Espanha, nas redes sociais online e a sua relação com a in-
clusão digital, considerando também se existiam diferenças no grau de apoio em 
função da idade e da situação familiar e de trabalho. 

De acordo com as autoras, vários relatórios alertavam sobre os obstáculos enfren-
tados pelas mulheres rurais no acesso e uso de tecnologias e destacavam diversos 
fatores que poderiam contribuir para a sua exclusão digital, como as desigualdades 
de gênero. Esses estudos têm mostrado que o acesso à informação é uma condição 
necessária, mas não suficiente para a inclusão digital e o exercício da cidadania ple-
na (REBOLLO; VICO, 2014). Resultados de uma revisão da literatura sobre gênero e 
uso de tecnologia, de Hargittai e Shafer (2006), citada por Rebollo e Vico (2014), de-
monstram que, devido à maior parcela de responsabilidades assumidas em casa e 
na criação dos filhos, as mulheres tiveram menos tempo para usar o computador e 
navegar na Internet, sugerindo que as desigualdades de gênero persistem mesmo 
quando os obstáculos de acesso e uso básico da informação foram superados.

Os resultados da pesquisa mostraram um grau de apoio social médio, havendo dife-
renças significativas no apoio social percebido pelas mulheres em função da idade e 
da situação familiar e de trabalho. Mulheres jovens, solteiras, estudantes, sem filhos 
são as que mais percebem o apoio social nas redes sociais. Em contraste, o grupo 
que menos recebeu apoio online foram as mulheres casadas, com filhos e com tra-
balho remunerado. As dimensões mais importantes do apoio social para as mulheres 
referem-se ao fato de encontrarem pessoas com quem elas possam se divertir, con-
versar, se sentirem amadas, compartilhar interesses e confiança. Dessa forma, as 
autoras concluem que existe uma ligação entre o apoio social percebido por essas 
mulheres nas redes sociais e sua inclusão digital, o que confirma a tendência geral 
observada em outros estudos sobre a relação entre ambiente social e o uso de tec-
nologias (REBOLLO; VICO, 2014).

Rebollo e Vico (2014) também observam que as políticas de inclusão digital anda-
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luzas em áreas rurais têm produzido bons resultados em termos de acessibilidade, 
com a grande maioria das mulheres usando essa tecnologia em um nível funcional, 
mas que é importante prosseguir com essas políticas para estimular o uso avançado 
das tecnologias e das redes sociais como forma de promover a cidadania digital.

Jiménez-Cortés et al. (2015) buscaram conhecer as motivações das mulheres ru-
rais andaluzas para o uso de redes sociais virtuais e determinar perfis com base 
em suas respostas, com a finalidade de repensar propostas educacionais voltadas 
à alfabetização digital e ao exercício da cidadania. De acordo com esses autores, 
estudos internacionais indicam que as redes sociais virtuais mudaram a presença e 
a participação das mulheres em ambientes virtuais e são um contexto ideal para a 
aprendizagem. Assim, a investigação dos processos pelos quais as pessoas apren-
dem nesses novos ambientes e quais são suas motivações para fazê-lo é essencial.

Os resultados dessa pesquisa indicam que as mulheres rurais, em geral, apresentam 
uma grande variedade de motivações para o uso de redes sociais, sendo que as mais 
frequentes são relacionais, de informação e de entretenimento. Também apontam 
para dois perfis de mulheres significativamente diferentes: mulheres que utilizam 
redes sociais com grande diversidade de motivações e que apresentam maior nível 
de habilidade, autonomia e intensidade no uso de redes; e, mulheres que usam as re-
des exclusivamente por razões relacionais e que expressam um nível mais baixo de 
habilidade, autonomia e intensidade de uso (JIMÉNEZ-CORTÉS et al., 2015). A partir 
disso, Jiménez-Cortés et al. (2015) apontam a necessidade de promover a diversi-
dade de usos das redes sociais por mulheres em comunidades rurais e de propor 
propostas educacionais voltadas a diferentes perfis a partir das motivações para o 
uso. Desenhar estratégias educacionais sensíveis a esses perfis será uma forma de 
aumentar não apenas seu capital social, mas também sua alfabetização e inclusão 
digital. 

A pesquisa de Balasubramanian et al. (2010) se refere ao aprendizado ao longo da vida 
e uso de TIC. Trata-se de uma tentativa de entender a relação entre o contexto formal 
e informal de mulheres rurais carentes do sul da Índia e o uso de telefones celulares 
enquanto ferramentas para a aprendizagem ao longo da vida, sob o ponto de vista do 
capital social. A pesquisa baseou-se na premissa de que a brecha digital em termos de 
gênero deve ser percebida além das questões de simples acesso às TIC. 

As análises de Balasubramanian et al. (2010) evidenciam dois aspectos importan-
tes: a aprendizagem autodirigida e as dimensões de gênero. Os autores relatam que 
a comunidade pesquisada se reuniu, definiu as metas de aprendizagem com base 
nas necessidades individuais, identificou os recursos e estratégias de aprendiza-
gem e avaliou os resultados. A combinação da transferência vertical e horizontal de 
conhecimento ajudou as alunas a aprenderem em seu próprio tempo e ritmo. Tanto 
os desafios latentes quanto os manifestos aos estereótipos de gênero colocados 
pelo grupo de mulheres durante a domesticação dos telefones celulares refletem 
as percepções críticas que evoluem entre as mulheres do grupo. Os telefones ce-
lulares foram apresentados tanto como ferramentas de aprendizado quanto como 
ferramentas para negócios. A domesticação da tecnologia, com elementos de apro-
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priação, objetificação, incorporação e conversão, ocorreu no contexto do capital so-
cial cognitivo e do capital social de aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida 
foi integrada como um componente deste capital social e a domesticação da tecno-
logia móvel, como instrumento de aprendizagem e partilha de informação, teve lugar 
no âmbito desta agência coletiva.

O estudo demonstra que a transição do silêncio para a voz e da impotência para o 
empoderamento é possível em contextos de aprendizagem não formais, assim como 
em contextos formais. A tecnologia oferece meios para acelerar este processo quan-
do colocada em um contexto social apropriado (BALASUBRAMANIAN et al., 2010).

Em síntese, nos dois primeiros estudos analisados, de Rebollo e Vico (2014) e de Jimé-
nez-Cortés et al. (2015), percebemos que as redes sociais virtuais aparecem como 
importantes para o entretenimento, a troca de informações, o estabelecimento de 
relações e para a aprendizagem das mulheres rurais espanholas. Entretanto, há a 
constatação de que, mesmo quando elas têm acesso à informação, as desigualdades 
de gênero, que levam a sobrecarga de trabalho doméstico e de cuidados, por exem-
plo, se constituem como obstáculos para uma maior participação das mulheres nes-
ses ambientes digitais. Essa constatação também fica evidente em Balasubrama-
nian et al. (2010), cujo estudo foi realizado com as mulheres rurais indianas. Isso vai 
ao encontro do que consta no documento da FAO (2014): em países onde a desigual-
dade de gênero é forte, o empoderamento das mulheres é visto como socialmente 
perturbador. Até mesmo o uso de celulares pode ser visto como uma contestação 
das dinâmicas de poder socialmente construídas entre homens e mulheres.

Cabe esclarecermos que a questão da desigualdade de gênero no meio rural está 
relacionada com a naturalização do papel do homem e da mulher, vinculada à re-
lação hierárquica dentro das famílias rurais, cuja base material se ancora na divisão 
sexual do trabalho, e é condicionada socialmente por meio de vivências, símbolos 
e representações (HERRERA, 2016). Assim, observamos que, no âmbito familiar, a 
desconstrução das estruturas desiguais condiciona-se a constante contestação por 
parte das mulheres.

Balasubramanian et al. (2010) também evidencia que o empoderamento das mul-
heres pode ocorrer em ambientes não formais de aprendizagem e que a tecnologia 
por acelerar esse processo desde que utilizada de maneira apropriada. Sobre isso, 
Gómez-Hernández e Saorín Pérez (2015) explicam que as tecnologias podem ofe-
recer oportunidades de inclusão social por meio de sua capacidade de conectar e 
transformar, mas são apenas uma camada útil de um sistema social. É a dinâmica 
dos grupos, os projetos compartilhados, os incentivos e o valor real gerado, que sus-
tentam qualquer processo de empoderamento socialmente significativo.

4.3. Educação, alfabetização e empoderamento

O estudo de Ghose e Mullick (2014) objetivou entender as mudanças ao longo da 
vida de mulheres rurais, de comunidades marginalizadas, que participaram de um 
programa de empoderamento e educação no norte da Índia, realizado 15 anos antes 
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da aplicação da pesquisa. O empoderamento, nesse estudo, foi entendido como um 
processo por meio do qual estruturas de poder podem ser identificadas, negociadas 
e transformadas. A alfabetização e a educação foram consideradas meios que des-
encadeiam o processo de empoderamento. De acordo com as autoras, geralmen-
te, supõe-se que a alfabetização resultará quase automaticamente em ‘’resultados 
empoderadores’’ e que existe um entendimento comum sobre o que significa em-
poderamento, mas a pesquisa mostrou que ambas as suposições são equivocadas. 

Ghose e Mullick (2014) observam que, ao participar do referido programa, as mulhe-
res foram capazes de transformar várias áreas de suas vidas. Por exemplo, os par-
ticipantes falaram sobre se sentirem confiantes, terem maior mobilidade, poderem 
se locomover fora de casa com mais liberdade, poderem questionar a violência do-
méstica, terem acesso à educação formal e a oportunidades de emprego. No entan-
to, o estudo também revela que os resultados de empoderamento não podem ser 
assumidos ou articulados em termos categóricos. Para que as mulheres realizem 
mudanças, mesmo que se tornem capazes de usar suas habilidades de alfabeti-
zação, várias estruturas e relações de poder devem ser negociadas, uma vez que o 
poder não é unilateral. As instituições, as estruturas, as relações de gênero e sociais 
em que vivem as mulheres, especialmente aquelas pertencentes às comunidades 
marginalizadas, devem ser continuamente contestadas. E, nesse sentido, as autoras 
observam que a educação, abordada com uma compreensão feminista das experiên-
cias das alunas, oferece a possibilidade de desafiar as relações de poder, primeiro, 
por ser um processo que permite às participantes compreender as estruturas de po-
der e encontrar espaços para a agência e, segundo, por proporcionar a compreensão 
do significado e do valor da aprendizagem ao longo da vida das mulheres. A natureza 
da transformação que as mulheres descrevem, neste estudo, é apenas periférica em 
termos de metas de desenvolvimento, mas significativas para negociar experiências 
de poder vividas no dia a dia (GHOSE; MULLICK, 2014).

Essas autoras reconhecem os perigos inerentes à ideia de empoderamento dentro 
de um contexto de desenvolvimento neoliberal que simplifica interconexões com-
plexas entre alfabetização, gênero e empoderamento, resultando em soluções de 
curto prazo, ao invés de transformações significativas e substantivas no domínio da 
igualdade de gênero. Elas, observam que muitos programas de alfabetização têm 
mudado sua ênfase de uma agenda socialmente transformadora para uma voltada 
para o mercado, que enfatiza o desenvolvimento de habilidades para preparar adul-
tos para o mercado de trabalho e para os benefícios funcionais da alfabetização e 
da educação. Entretanto, as competências e a formação profissional, na ausência de 
um componente que permita às mulheres analisar e negociar as circunstâncias so-
ciais, econômicas e culturais das suas vidas, são incompletas e inadequadas. Dessa 
forma, Ghose e Mullick (2014) apontam que investimentos em educação, por meio 
de programas que permitam o pensamento crítico e desenvolvam habilidades além 
das funcionais, são essenciais para o empoderamento das mulheres para negociar e 
desafiar as relações de poder ao longo da vida.

Situado no contexto do desenvolvimento das tecnologias de comunicação da infor-
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mação (TIC) em áreas rurais, o estudo de Martin, Halstead e Taylor (2001) explora os 
resultados de dois projetos apoiados pelo Fundo Social Europeu (ESF), que ocorre-
ram na região de West Midlands, no Reino Unido, entre janeiro de 1999 e dezembro de 
2000. Esses projetos tinham como alvo a aprendizagem de grupos que ainda perma-
necem sub representados na aprendizagem no Reino Unido, como mulheres rurais 
e pessoas sem acesso às TIC. A aprendizagem ao longo da vida tem sido o foco do 
debate acadêmico e popular e a base para as políticas governamentais no Reino 
Unido. Dada essa ênfase, se poderia ter previsto que os participantes estariam muito 
focados na aprendizagem e a veriam como parte da vida. No entanto, mais de 50% 
dos participantes não iniciaram a aprendizagem desde que deixaram a escola e não 
se imaginaram aprendendo no futuro. Isso ecoa relatórios recentes sobre a necessi-
dade de aumentar o acesso à aprendizagem para alguns grupos da sociedade, como 
os desempregados, demonstrando a importância dos projetos desenvolvimentos. 
Da mesma forma, as indicações de que os homens ainda têm mais oportunidades 
de aprendizagem do que as mulheres, com um em cada três homens participando, 
contra pouco mais de uma em cada quatro mulheres, significa que é importante se 
concentrar nas mulheres como um grupo a ser desenvolvimento (MARTIN; HALS-
TEAD; TAYLOR, 2001).

No grupo estudado, as mulheres eram o principal alvo, recrutadas por meio de par-
cerias dentro da comunidade. Conforme previsto anteriormente, a internet tornou-se 
uma fonte nova e dinâmica de aprendizagem, uma vez que aqueles com acesso a ela 
tinham duas vezes mais probabilidade de aprender do que as pessoas sem acesso. 
É, portanto, fundamental permitir e incentivar o uso das tecnologias, especialmente, 
para aquelas pessoas que vivem em zonas com problemas de exclusão social e geo-
gráfica. Nas áreas rurais, a internet faz parte da mudança. São necessários esforços 
para envolver as comunidades locais, permitindo que se desenvolvam por meio des-
se recurso, fazendo com que isso represente uma oportunidade e não um problema. 
Deixar estas áreas à sua própria sorte conduzirá ao seu declínio ou mesmo a uma 
maior exclusão social (MARTIN; HALSTEAD; TAYLOR, 2001).

Martin, Halstead e Taylor (2001) observam ainda que, nos projetos analisados, o 
medo gerado pelas novas atividades envolvendo as TIC, realizadas até mesmo pelas 
crianças, funcionou como um estímulo para aqueles que até então tinham evitado 
todo o contacto com a aprendizagem formal desde a saída da escola. E, recomen-
dam que programas para esses grupos podem se beneficiar de uma visão holística. 
Em vez de enfatizar novos empregos ou novas habilidades, contextualizar a aprendi-
zagem em termos de casa, família ou comunidade pode fornecer uma nova fonte de 
alunos e de grupos que normalmente não participam do processo de aprendizagem. 

O artigo de Vijayalakshmi et al. (2018) teve como objetivo explorar a competência em 
informação das alunas da faculdade Sri Sarada College for Women, situada na área 
rural de Tamilnadu, Índia, e descobrir os fatores que têm impacto sobre as habilidades 
informacionais. Essas habilidades foram analisadas por sua capacidade de busca e 
recuperação de informações, usando e-mail, fórum de assunto, compartilhamento 
de documentos, download e recursos de acesso aberto. É analisada a relação entre 
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a área nativa das alunas e as habilidades informacionais. Posteriormente, de acordo 
com os resultados obtidos, foi ministrado um treinamento a essas alunas para trans-
mitir habilidades informacionais. E, após isso, novos dados foram coletados. 

Os resultados mostraram que as alunas se conscientizaram e aprenderam a usar a 
Internet para fins acadêmicos e para o processo de aprendizagem ao longo da vida. 
Os autores concluíram que transmitir habilidades informacionais entre as estudan-
tes universitárias, especialmente as da área rural, conjuntamente com seu estudo 
regular, é muito importante para a construção de conhecimento e aquisição de ha-
bilidades para a aprendizagem ao longo da vida e esta é a base para uma sociedade 
empoderada (VIJAYALAKSHMI et al., 2018).

Em síntese, observamos que esses três estudos enfatizam o papel da alfabetização 
e da educação para o processo de empoderamento das mulheres rurais. Chama-nos 
a atenção, contudo, a ressalva feita por Ghose e Mullick (2014), sobre pensar a edu-
cação e o empoderamento a partir da lógica feminista, uma vez que as mulheres 
rurais precisam, além de habilidades funcionais, estarem preparadas para analisar 
criticamente e negociar as circunstâncias sociais, econômicas e culturais das suas 
vidas. Isso é fundamental, pois como vimos em outros estudos aqui analisados, a 
vida das mulheres rurais é carregada de práticas, comportamentos e relações de 
gênero desiguais e prejudiciais a elas e, que, portanto, precisam ser contestadas ao 
longo de suas vidas. Essa questão também é explicada por Stromquist (2009): embo-
ra haja resultados individuais e coletivos positivos ligados à programas de alfabeti-
zação, o principal desafio continua sendo o de fornecer programas de alfabetização 
adequados. As habilidades de alfabetização e informacionais podem ser empodera-
doras, mas devem ser acompanhadas por um processo que seja participativo e um 
conteúdo que questione as relações de gênero estabelecidas.

No estudo de Martin, Halstead e Taylor (2001), nos chama a atenção a recomendação 
para que programas desenvolvidos com populações marginalizadas partam de uma 
visão holística, ou seja, deve-se contextualizar a aprendizagem, o que está em con-
sonância com as abordagens de competência em informação surgidas a partir dos 
anos 2000. Nesse sentido, Cuevas-Cerveró (2017) observa que atender às necessida-
des básicas de alfabetização dos cidadãos é uma tarefa complexa diante dos níveis 
educacionais cada vez mais altos exigidos pela sociedade moderna, como a trans-
formação do próprio processo de alfabetização que hoje deve incluir as dimensões 
relacionadas à tecnologia, informação e comunicação. Quando se trata de desenvol-
ver essa tarefa em setores mais vulneráveis da população, o desafio para criar uma 
metodologia de trabalho que permita a integração social é ainda maior.

5. Conclusões

A análise de conteúdo das publicações de periódicos internacionais, indexados na 
LISA, Scopus e WoS, indica que a competência em informação de mulheres rurais 
é uma discussão ainda em fase inicial, em função da pouca quantidade de artigos 
recuperados e do primeiro artigo sobre a temática ter sido publicado no ano de 2001. 
Apesar disso, observamos que os estudos apontam para a competência em infor-
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mação como um processo que pode acelerar o empoderamento das mulheres rurais, 
especialmente, quando associado às questões de acesso à informação, uso das TIC e 
redes sociais e aprendizado ao longo da vida. 

Com base nesses estudos, podemos inferir que um maior nível de competência em 
informação das mulheres rurais pode resultar em inclusão social, digital e cidadania, 
deixando-as menos vulneráveis frente aos desafios da vida cotidiana. Contudo, para 
que isso ocorra, é fundamental que ações e programas, no âmbito das bibliotecas, e 
políticas públicas, em âmbito governamental, partam da lógica feminista, deixando 
de lado a ideia de empoderamento neoliberal tão difundida nos últimos anos. Nes-
sa perspectiva, ações e programas direcionados às mulheres rurais devem, além de 
ampliar sua capacidade de participação nos processos decisórios e resolução de 
problemas, ser contextualizados, a fim de que se tornem mais atrativos à partici-
pação das mulheres, desenvolver o pensamento crítico e habilidades informacionais 
que lhes permitam contestar com propriedade as práticas socioculturais que as pre-
judicam.

De forma geral, os estudos analisados mencionam as desigualdades de gênero e a 
estrutura patriarcal como obstáculos ao desenvolvimento da competência em in-
formação dessas mulheres, mesmo quando elas têm acesso à informação. Trata-se, 
portanto, de uma questão complexa que exige a atuação efetiva do Estado, tanto na 
implementação de ações e políticas públicas de competência em informação, que, 
no caso do Brasil, ainda não existem, quanto nos problemas sociais primários que 
oprimem e limitam as mulheres rurais: as desigualdades de gênero, a brecha digital, 
a pobreza etc. A questão também demanda o empoderamento das mulheres. 
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Resumen

Este trabajo presenta una valoración del proceso socio-cultural que afecta nuestras 
sociedades y que está mediado por la presencia de las Gigantes Tecnológicas (GT). El 
objetivo es de formular una propuesta de acción que permita a la ciudadanía ser par-
ticipe de la construcción del futuro dentro del contexto caracterizado en el articulo.

Se revisan los rasgos fundamentales del cambio tecnológico que involucra la llama-
da 4ta. Revolución Industrial, la sociedad global del conocimiento y el significado de 
la convergencia tecnológica NBIC (Nanotecnología, Biotecnología, tecnologías de la 
Información y Ciencias cognitivas) sobre las plataformas digitales de comunicación. 
Se evidencia que el foco de la actividad económica más rentable actualmente está 
en la acumulación de datos y la aplicación de instrumentos basados en Inteligencia 
Artificial (IA) para hacer predicciones de comportamiento. En este contexto IA es 
un término que incluye un amplio conjunto de desarrollos tecnológicos orientados 
a automatizar la capacidad de producir conocimientos propia de los seres huma-
nos. Luego se analiza la localización geopolítica de las organizaciones que son los 
motores principales del proceso, las Gigantes Tecnológicas (GT), para comprender 
su estructuración para crecer y expandirse. China y los Estados Unidos de América 
dominan ampliamente el impulso de estos recursos con una moderada participación 
de los países europeos, Rusia y algunos países asiáticos, salvo en nichos muy espe-
cíficos. El resto de la población es predominantemente consumidora pasiva de los 
cambios que se están produciendo. Se hacen consideraciones sobre la repercusión 
que tiene la desigual distribución de la potencialidad, positiva y negativa, de los mo-
delos de desarrollo construidos sobre estas bases tecnológicas.

Del balance entre beneficios y riesgos producidos por los cambios tecnológicos ac-
tuales surgen serias advertencias que se deben atender. Ante disyuntivas como ésta 
la humanidad ha cosechado problemas severos cuando ha dejado que los eventos 
se desarrollen sin enfrentarlos tempranamente. Es el caso de problemas globales 
como el manejo de la energía nuclear, el racismo o el cambio climático. Finalmente 
se sugiere declarar una situación de Emergencia Digital, similar a la “emergencia 
climática” que declaró la Unión Europea ante el rezago en revertir el daño ambiental. 
La iniciativa de declarar Emergencia Digital serviría para promover una comprensión 
más amplia de los recursos basados en IA, despojarlos de ese carácter inexpugnable 
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con el que se presentan. Impulsaría un esquema educativo disruptivo para humanizar la 
sociedad global del conocimiento a lo largo de la vida.

Palabras clave alfabetización informacional, internet de las personas, educación, gigan-
tes tecnológicos, sociedad del conocimiento, inteligencia artificial

1. Esto no es más de lo mismo

“El problema de nuestros tiempos es que el futuro ya no es lo que solía ser”

Paul Valéry, poeta francés (inicios siglo XX)

A pesar de que una gran parte de la población mundial está al margen de lo que significa la 
llamada 4ta. Revolución Industrial 1, la sociedad global del conocimiento que se ha cons-
truido alrededor de ella, los impactos propios de este proceso afectan a la totalidad de la 
humanidad. Los desarrollos tecnológicos en diversos campos del conocimiento se han ido 
incorporando, de manera desigual, en los varios estratos sociales y culturales. Ha habido 
poca o ninguna opción para que los ciudadanos opinen o cuestionen sobre la implanta-
ción de estos recursos en la vida cotidiana. En los grandes medios de comunicación es 
dominante la aproximación que destaca los potenciales beneficios de los deslumbrantes 
avances que se presentan como al alcance de la mano.

Sin embargo, recientemente han ganado resonancia argumentos que advierten acerca de 
los peligros que conlleva el uso y abuso de las herramientas que se producen y presentan 
desde el campo de la ciencia y la tecnología.

En etapas tempranas de los debates sobre las incidencias del avance tecnológico se pudo 
pensar que el reto era adaptarse a los nuevos desarrollos, o que había que actualizarse 
para subsistir en medio de la realidad emergente. Cada vez se hace más frecuente en-
contrar que la tarea consiste en transformar o hacer una transición a lo digital. En los 
ambientes organizacionales que se presentan como más avanzados se tiende a asumir 
que se trata de innovar para armonizarlos con la globalización que acompaña el avance 
de la sociedad del conocimiento.

Los entusiastas argumentan que, por una parte, históricamente los cambios de esta na-
turaleza siempre han acarreado algunas consecuencias negativas y, por otra, desestiman 
el peso comparativo de los problemas surgidos al lado de las bondades que introducen. 
Con argumentos así se explica que, como apuntan los investigadores de Oxford Univer-
sity Carl Frey y Michael Osborne, se olvidan cosas como que la revolución industrial en 
el Reino Unido implicó el deterioro de los salarios y de las condiciones de vida, de una 
importante porción de la población, de aquellos desplazados por los cambios, durante 
nueve décadas2. O que, según los mismos autores, el 47% de los trabajos en EEUU son 

1 Término acuñado por Klaus Schwab, Fundador y Director Ejecutivo del Foro Económico Mundial, autor del 
libro “The Fourth Industrial Revolution - What It Means and How to Respond”. diciembre 12, 2015. https://www.
foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution (revisado 16/12/2019)
2 https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/in-the-age-of-ai/ (49:15 min) (revisado 16/12/2019)
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potencialmente vulnerables a la automatización a mediano plazo. Según Kai-Fu Lee3, des-
tacado investigador-empresario de origen taiwanés y basado en China, cerca del 50% de 
los trabajos están amenazados o extremadamente amenazados por la incorporación de IA 
en los próximos 15 años.

Mas recientemente Henry Chesbrough4, el considerado padre de la innovación abierta, en 
el año 2003 cuestionaba el temprano optimismo que él mismo promovió alrededor de la 
utilización de la tecnología y de las ideas externas en las organizaciones. Los resultados 
vistos lo llevan a afirmar que no se ha producido un incremento de la productividad ni una 
mayor prosperidad en la sociedad. Como lección aprendida se puede destacar que no se 
puede dar como un hecho que la distribución de beneficios o de problemas, generados 
por la innovación, vaya a ser equitativamente distribuida entre todos los estratos sociales 
afectados.

En el presente artículo se plantea que esta vez se trata de un evento distinto en su natu-
raleza. Se está ante una disrupción, una ruptura con lo conocido y que tiene implicaciones 
sin precedentes en la historia de la humanidad. Por lo tanto, se recomienda tomar medi-
das ajustadas a la magnitud de los cambios indeseados que se están incubando y prevenir 
aquellos que hoy están ocultos para muchos o a la vuelta de la esquina para todos.

2. Un factor de disrupción: La convergencia digital

Uno de los dos rasgos fundamentales de la naturaleza disruptiva de la sociedad global del 
conocimiento es que está construida sobre la convergencia tecnológica conocida como 
NBIC5. Según este enfoque, multi y transdisciplinar a la ciencia, varios campos de cono-
cimiento convergen y se integran para dialogar y mutuamente potenciar sus alcances. 
Estos campos son:

• Nanotecnología. El dominio de la materia a escala subatómica y el empleo de 
sus componentes como bloques básicos de interface con las demás disciplinas. 
Implica la posibilidad de modificar propiedades de la materia o crear nuevos ma-
teriales. Actividades donde son indispensables, entre otras disciplinas y recursos, 
la química orgánica, la ciencia de las superficies, la biología molecular, la química 
computacional, la mecánica cuántica, la ética, los computadores y las redes.

• Biotecnología. La caracterización de los genes y su manipulación. En ella con-
vergen disciplinas como biología molecular, bioquímica, biomedicina, ingeniería 
genética, ética y el intenso uso de desarrollos computacionales y de las redes te-
lemáticas.

• Informática. Creciente poder de cómputo, de comunicaciones y de almacena-

3 https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/in-the-age-of-ai/ (48:21 min) (revisado 16/12/2019)
4 Entrevista en https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2019-12-16/henry-chesbrough-tecnolo-
gia-sueldos-bajan_2371208/ (revisado 18/12/2019) 
5 Llamada así a raíz del influyente reporte “Converging Technologies for Improving Human Performance” (CTI-
HP) del año 2003, que fue comisionado por la National Science Foundation y el Department of Commerce de los 
Estados Unidos de América a Mihail C. Roco and William Sims Bainbridge.
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miento. Construida sobre sólidas bases matemáticas y computacionales que 
permiten los avances en inteligencia artificial (posteriormente se desarrollará su 
acepción en este texto), big data, computación y almacenamiento en la nube, redes 
telemáticas, robótica, cadena de bloques, data sciences. Eso a la par de ineludibles 
retos éticos.

• Ciencias cognitivas: Las neurociencias y las disciplinas que abordan el pensa-
miento y las conductas. Entre éstas podemos destacar inteligencia artificial, Deep/
machine learning, identificación de patrones, lingüística, psicología, filosofía, an-
tropología y ética.

La interacción entre las variadas disciplinas que forman parte del universo NBIC se realiza 
sobre plataformas digitales. Es sobre estas estructuras en donde se concreta el intenso 
diálogo inter y multidisciplinar descrito y que hace viables los aprendizajes emergentes. 
La educación debe asumirse en medio de esta realidad. Cada una de estas tecnologías 
sigue en ebullición y es, a la vez, síntesis de diversas áreas de conocimiento que se en-
riquecen entre sí y que desdibujan sus bordes, se solapan. Así pues, existe una dinámica 
muy activa y cuyo crecimiento se percibe como exponencial.

De manera que prácticamente ninguna actividad productiva en el planeta escapa hoy día 
al impacto de esta convergencia NBIC sobre plataformas digitales, la convergencia digi-
tal, que se ilustra en la Figura 1 de manera sencilla.

Figura 1. Los impactados por la convergencia digital

Para destacar algunos sectores que resultan decisivos y protagónicos para el desarrollo 
global, valga mencionar: la producción de alimentos (agricultura y ganadería intensivas) 
y de medicinas, los servicios financieros, de transporte y de medios de comunicación, la 
gestión pública, el comercio, la educación, la investigación y desarrollo, la cultura, las ar-
tes y el mundo deportivo.

En todos estos sectores, y en otros que no se mencionan en beneficio de la síntesis, se 
desempeñan actores que difieren en los atributos que los caracterizan. Se trata de países, 
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empresas, personas naturales, instituciones públicas, organismos internacionales y mul-
tilaterales, gremios, bloques económicos y políticos y organizaciones de la sociedad civil.

De manera que, bajo unas reglas de juego sustentadas en la mencionada convergencia 
digital y que funcionan a escala global, actores disímiles interactúan con capacidades 
e intereses diversos y muchas veces en conflicto. La interacción es mediante el inter-
cambio de datos en grandes magnitudes y del conocimiento que de ellos se genera. Con 
la dinámica así planteada se verá que obtener beneficios para todas las partes se hace 
improbable, por decir lo menos.

3. Otro factor de disrupción: El conocimiento 

Un segundo factor disruptivo en la sociedad global del conocimiento está asociado a los 
recursos tecnológicos que se potencian con la convergencia digital y que hacen que los 
cambios introducidos por la 4ta. Revolución Industrial tengan características singular-
mente distintas a los que se produjeron en eventos similares sucedidos anteriormente.

Con la máquina de vapor, los desarrollos propios de la revolución industrial y la masifica-
ción de la electricidad, se magnificó la fuerza física que los humanos podrían aplicar en 
sus procesos productivos y se hizo factible sustituir trabajadores por máquinas en ciertas 
labores que requerían potencia para su realización y eran rutinarias. La tercera sacudida 
introdujo las energías renovables y las tecnologías de información con la potenciación del 
poder de cómputo y de los medios de comunicación.

Ahora la humanidad enfrenta la automatización de la capacidad humana de producir cono-
cimiento y eso es posible gracias a lo que en este texto se llama Inteligencia Artificial (IA), 
en su sentido más amplio. Dentro de la denominación IA, aparte del propósito inicial de pro-
ducir un autómata con comportamiento que se pudiera considerar inteligente, se encierra 
un conjunto de desarrollos ya mencionados al describir la convergencia NBIC. Entre ellos 
vale señalar, de nuevo, un conjunto fundamental de áreas de conocimiento que entran en 
acción: matemática, ciencias e ingeniería de la computación, data sciences, big data, redes 
neuronales, ingeniería genética, machine/deep learning, física cuántica, procesamiento de 
lenguaje natural, reconocimiento de voz, estadística, lingüística, robótica, identificación de 
patrones, psicología, redes telemáticas, nuevos materiales y ética. Todos estos, y algunos 
más, hacen posible que la IA haya alcanzado los impactos que tiene y los que se avizoran.

Así pues, ese es el gran negocio global que dominan las Gigantes Tecnológicas (GT). Las 
plataformas existentes permiten capturar los datos, estructurarlos en información y al-
macenarlos en bases de datos, aplicarles instrumentos provistos por la IA para generar 
conocimiento (agregarle valor a la información) y hacer de ese conocimiento el principal 
producto para los diversos mercados que se han fortalecido con la convergencia digital. 

A este punto vale recordar que se ha identificado que existen varios actores que se mue-
ven dentro de la sociedad global del conocimiento y que cada uno tiene sus propios inte-
reses. Intereses que, en muchos casos, entran en conflicto con los de los demás. Se trata 
de conflictos que no son menores y a los que hay que prestarles mayor atención, como se 
propone más adelante.
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Revisar la Figura 2 ayuda a comprender como la IA se aplica al manejo y a la gestión 
del conocimiento. En esa doble pirámide se ubica la manera como incide la inteli-
gencia al momento de discernir entre comportamientos sabios y aquellos que se 
podrían definir como insensatos. 

Figura 2. Del comportamiento insensato al sabio

Los datos son conjuntos de signos susceptibles de ser interpretados, con potencial 
informacional. Los datos se codifican y se transmiten, en lenguaje hablado, escrito o 
digitalmente, por ejemplificar. Se convierten en información si el receptor conoce y 
maneja los protocolos de codificación – metadatos - y es capaz de darle significado 
a lo que recibe, puesto que entiende las relaciones que establecen esos protocolos. 
Las computadoras han venido realizando esta tarea desde sus orígenes. En los hu-
manos una comprensión lectora básica, en múltiples medios, pareciera ser suficien-
te para procesar información sin agregarle valor. Para ello lo que se requiere es una 
inteligencia básica.

El conocimiento aparece cuando ese receptor de la información la relaciona, dentro 
de su mente o en su interior (en el caso de autómatas), con otras unidades cognitivas 
que posee y le agrega valor. Este proceso se refleja en el hecho que personas distin-
tas, expuestas ante la misma información, pueden producir conocimientos diferen-
ciados dependiendo de su capacidad individual. Hay una cualidad del receptor que 
determina su potencial para producir conocimiento y esa no es otra que un mayor 
grado de inteligencia, su habilidad para relacionar lo que recibe con lo que, mediante 
su aprendizaje, ha acumulado y forma parte de su experiencia (lo recuperable para 
su mente). La educación es un componente clave para potenciar en individuos y co-
lectivos sus competencias para relacionar ítems de información.

Sabiduría se define acá como la capacidad de juzgar correctamente cuándo, cómo y 
para qué poner el conocimiento en acción. Y, por supuesto, que ese “correctamente” 
es un juicio de valor y, por consiguiente, depende de los criterios e intereses del actor 
que está interviniendo y que puede ser un grupo social, una persona o un sistema 
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automatizado. La sabiduría está comúnmente vinculada a la educación y a la calidad 
de las experiencias acumuladas para hacer juicios. En menor grado depende de la 
cantidad de éstas pues lo que les da relevancia, en este sentido, son los aprendizajes 
que generan.

La pirámide en la parte baja de la Figura 2 ilustra la cadena de valor invertida que 
resulta al tener limitadas posibilidades de procesar los datos recibidos junto a res-
tringidos medios cognitivos para manejarlos y actuar en consecuencia. La comple-
jidad de conductas que se encuentra en la parte inferior de la figura va desde ser 
consumidor de noticias falsas, por no reconocer la credibilidad de las fuentes, hasta 
insensatamente cruzar las calles sin advertir los movimientos de los vehículos que 
transitan.

En síntesis, la inteligencia está asociada a la capacidad de captar el contexto, rela-
cionar información e intervenir sobre la realidad, ventajosa y oportunamente, basán-
dose en el conocimiento. El establecer qué es ventajoso y cuándo es oportuna una 
intervención depende de un conjunto de premisas sobre las cuales es sabido que 
los humanos empleamos patrones diversos y que forman parte de los aportes de la 
educación recibida. Tal diversidad es la que hace que la discusión se plantee, inelu-
diblemente, en el terreno de la ética.

El desarrollo actual de la IA permite que las plataformas digitales produzcan un co-
nocimiento que incorpora ciertas capacidades analíticas de los humanos y, en va-
rios casos, van un poco más allá. Ejemplos notorios son los vehículos autónomos, 
los sistemas de reconocimiento facial y la canalización de información orientada al 
perfil de conducta de cada usuario. Cada ejemplo involucra un grado de complejidad 
distinto.

Ya la IA permite anticipar conductas de los objetos sobre los cuales se tiene regis-
trada información. Y lo hace con niveles de acierto que hacen factible la sustitución 
de trabajadores que toman decisiones con algunos niveles de incertidumbre sustan-
cialmente superiores a los que manejaban las personas que venían siendo despla-
zados por la automatización desde la revolución industrial de finales del siglo XIX. 
Y, lo que no es un detalle menor, esa capacidad predictiva es el eje de los negocios 
de las Gigantes Tecnológicas. Sobre este punto se volverá en detalle más adelante.

Desde la convergencia digital la humanidad está jugando a ser Dios (o dioses) al mo-
dificar las formas de vida conocidas y al planeta donde habita, al predecir conductas 
y al tratar de orientarlas a conveniencia de los intereses de los actores involucrados. 
Es decir, para acoplarlas a la naturaleza de los negocios de cada uno de ellos. Es 
claro que en algunos casos las bondades del uso de los recursos tecnológicos saltan 
a la vista, como los avances en la lucha contra enfermedades utilizando las herra-
mientas digitales. En otros muchos, como la manipulación de la opinión pública para 
el control ciudadano y la reducción de las libertades individuales, los peligros son 
similarmente evidentes.

De lo anterior se desprende que, en un ambiente tan interconectado, donde cada ele-
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mento parece estar en red aportando información a los demás componentes, luce 
insensato dejar en manos de la IA el establecimiento de cuáles son los comporta-
mientos humanos sabios, es decir, que sean los sistemas quienes decidan cuál es 
la inteligencia dominante y los patrones éticos a asumir. Falta mucho por aprender 
antes de seguir avanzando a tientas.

4. La Internet de las Personas (IoP)

Un paradigma tecnológico que se promueve insistentemente es el conocido como 
la Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés). De acuerdo con sus postula-
dos estamos en un proceso de ir conectando a la red todos aquellos objetos que se 
consideren relevantes para la actividad humana para así ampliar el rango de campos 
de acción cuyo comportamiento sea de interés predecir6. Las GT están en frenética 
carrera por ganar ventajas en este sentido.

A estas alturas, considerando lo desarrollado en la sección anterior, se puede afirmar 
que cada persona, con toda la información propia asociada a ella, está o estará co-
nectada a la red a corto y mediano plazo. Lo que nos conduciría a admitir que se trata 
de la Internet de las Personas (IoP, por sus siglas en inglés). Estamos ante un sistema 
digital complejo en el que el sujeto a atender (cliente) y el objeto a caracterizar son 
el propio ser humano. Ya Gödel, con su teorema de la incompletitud, y Heisemberg, 
con su principio de incertidumbre, demostraron que los sistemas formales son insu-
ficientes para validar todas las afirmaciones posibles. Este resultado acarrea serias 
consideraciones lógicas, computacionales, sociológicas y antropológicas que per-
manecen ocultas, o de muy bajo perfil, en los desarrollos tecnológicos actuales. Por 
lo general, las empresas tecnológicas ignoran o intencionalmente minimizan este 
aspecto. Esa es una manera de defender sus intereses.

Para caracterizar la IoP, en el entendido de que se trata de la IoT más las personas, se 
identifican seguidamente los componentes habilitadores7 de este ecosistema.

• Conectividad a Internet – a través de sus diversas velocidades, rangos, me-
dios de transmisión, tecnologías y estándares asociados (5G está en pleno 
despliegue en algunas latitudes y sobre 6G se está trabajando).

• Sensores y Datos – los primeros, se usan para captar datos que provienen de 
objetos que luego se integran con otros que provienen de personas y procesos.

• Analítica de datos y computación en nube – mediante recursos tecnoló-
gicos que se alojan en la nube se hace factible manejar el gran volumen de 
datos registrados, hacerlos accesibles por la red y procesables mediante fun-
cionalidades analíticas para datos masivos.

6 Es de hacer notar que otros seres vivos, como animales y plantas, se registran en la red. Por supuesto 
que no todos, pero en actividades como el agro y la ganadería intensivas se usa la convergencia digital 
para apoyar y mejorar tales negocios.
7 Basado en el trabajo “IOT EN ALC 2019: Tomando el pulso al Internet de las Cosas en América Latina y el 
Caribe”. Rafael Pérez Colón, Sergio Navajas y Elizabeth Terry. BID/LAB. http://dx.doi.org/10.18235/0001968 
(revisado 19/12/2019)
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La IoP está aumentando su cobertura continuamente y a ritmo acelerado, sin pausas. 
El gran negocio son los datos que captan y que, con los recursos de IA, se convierten 
en conocimiento que permite anticipar las conductas de los objetos registrados y así 
canalizar sus ofertas para el consumo.

Son variados los instrumentos que se usan para crear y actualizar la identidad digital 
de los objetos registrados. Entre los más difundidos, y sin ánimo de ser exhaustivos, 
están los documentos de identidad con chip de cada país, navegadores, buscadores, 
plataformas de correos-e, sistemas de mapas digitales, móviles inteligentes, aplica-
ciones móviles, computadores, cámaras de video en la calle, sistemas de prestación 
de servicios de salud, redes sociales, sistemas de geolocalización, sistemas sate-
litales, drones, aplicaciones con reconocimiento facial, aplicaciones para acceder 
a los sistemas de transporte público (taxis, Uber, metros, trenes, buses y vehículos 
rentados sin conductor, entre otros) y aplicaciones financieras. 

El conjunto de puntos de captura de información forma un tejido denso, interconec-
tado, y que permite suministrar a los usuarios los datos que el propietario de cada 
uno de esos instrumentos considera relevantes de manera de mantenerlo dentro de 
un campo informacional controlado. Las organizaciones que mantienen un dominio 
sobre el mercado de los instrumentos de registro, seguimiento y explotación identi-
ficados son las llamadas Gigantes Tecnológicas (GT). Más adelante se abordarán con 
más de detalle las implicaciones de esta dinámica junto a cuáles son éstas y dónde 
están localizadas.

Así mismo, el recurso de habeas data8, planteado en algunas legislaciones para 
regular el manejo de datos personales en el mundo de la informática, ahora está 
reducido a ciertos ámbitos puesto que la IoP opera a escala global y su cualidad 
transfronteriza escapa a estas regulaciones pues hace complicada su aplicación. 

Como complemento a esta realidad ocurre que el borrarse de la red, o tan siquiera 
eliminar la traza digital de cada acción que se realiza, hoy día, es prácticamente 
imposible. Las personas carecen del control de la información que sobre ellos se 
registra y se intercambia en la IoP. Mucho menos la tienen sobre el conocimiento 
generado mediante recursos basados en IA. La identidad digital de las personas se 
ha venido construyendo al margen de la voluntad de los ciudadanos si bien se han 
promovido y creado dispositivos legales para proteger los datos personales en varios 
países y regiones, como la Unión Europea.

Se ha llegado al punto de reactivar el debate que definió Raymond Kurzweil cuando 
habló de transhumanismo. Se refería a aquel momento en el que los sistemas auto-
matizados ganaban consciencia y tomaban control de la evolución de la especie hu-
mana. Su argumento es que la innovación en tecnología crece a una tasa exponen-
cial y tal tendencia anuncia que el homo sapiens dejará de ser la especie dominante 
en el planeta. La falta de una visión sistémica e integrada, dentro de los existentes 
desarrollos de IA es un eslabón inalcanzado por el progreso del transhumanismo. 

8 El derecho de cada ciudadano a conocer, corregir o actualizar toda aquella información que se relacio-
ne con él y que se encuentre registrada en sistemas automatizados públicos o privados.
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Dicho de otra manera, esta realidad es una expresión del citado teorema de incom-
pletitud de Gödel.

5. Las Gigantes Tecnológicas (GT) en contexto

Para orientar la identificación de las GT se utilizará la lista de las 25 empresas más 
rentables del planeta, según Statista9, que se incluye como Figura 3.  En una primera 
lectura se destaca que de las 25, 18 son empresas directamente involucradas con el 
mundo NBIC.

Figura 3. Ranking de las 25 empresas mas rentables del mundo – en miles de 
millones de USA$ 10

9 https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/ (revisado 
20/12/2019)
10 https://www.statista.com/statistics/263264/top-companies-in-the-world-by-market-value/ (revisado 
23/12/2019)
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En esa contabilidad se incluyen 2 empresas energéticas (Exxon y Royal Dutch Shell), 
3 de los sectores médico, farmacéutico, alimentario y de productos para la higiene 
(Johnson & Johnson, Nestlé y Procter & Gamble) y 13 organizaciones principalmen-
te vinculadas con desarrollos informáticos y de comunicaciones (Apple, Microsoft, 
Amazon, Alphabet, Facebook, Alibaba, Tencent Holdings, Samsung Electronics, Intel, 
Cisco Systems, Verizon, Walt Disney y AT&T), aunque no exclusivamente concen-
tradas en ese campo. Las restantes 7 son del sector financiero, sector que incluye 
empresas dedicadas a aportar capital de riesgo para desarrollos de innovación tec-
nológica o copropietarias de empresas del sector. Una de éstas es ICBC (Industrial 
and Commercial Bank of China), el banco más grande de China y uno de los mayores 
del mundo. Este nivel de rendimiento lo ha conseguido siendo líder en desarrollo de 
sistemas financieros de base tecnológica avanzada.

De manera que, en el mercado bursátil actual, es claramente ventajoso estar bien 
posicionado en el mundo de las tecnologías, donde la IA es un factor determinante, 
pues allí se encuentra la máxima rentabilidad de acuerdo con este indicador.

Los cuarteles generales de estas organizaciones están repartidos geográficamente 
de la siguiente manera: 19 en los Estados Unidos de América, 3 en China, 1 en Corea, 
1 en Suiza y la Royal Dutch Shell que es anglo-neerlandesa. De las ocho empresas 
más rentables (todas valoradas sobre 400 mil millones de USA$) siete son GT, la otra 
es el grupo financiero presidido por Warren Buffet. Cinco son las más conocidas em-
presas tecnológicas de los EEUU (Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet) 
y las otras dos son chinas (Alibaba y Tencent Holdings). Allí se concentran, según su 
músculo financiero, las más importantes GT del planeta, pero no las únicas.

Las organizaciones chinas que aparecen en este listado son total o parcialmente 
propiedad del gobierno de Beijing. Las dos principales en este ranking son Alibaba11, 
que se dedica a dinamizar la economía digital (interna y externa) desde el país más 
poblado del planeta. Es una corporación que funciona análogamente a como lo hace 
Amazon. Por otra parte, Tencent Holdings12, es la principal empresa tecnológica de 
esa nación y se orienta a servicios sobre Internet. Su equivalente en el mundo occi-
dental es Alphabet, la propietaria de Google.

Las empresas dentro del grupo de las TOP 25 que se puede catalogar como GT es-
tán constituidas por un tejido de organizaciones subsidiarias abocadas a nichos y 
mercados complementarios, sustentados en conocimientos surgidos de la conver-
gencia NBIC, y desarrollados sobre plataformas digitales. Para ilustrar la dimensión 
de estos entramados es útil revisar la estructura de Alphabet que se muestra en la 
Figura 4.

 

11 https://www.alibabagroup.com/en/global/home (revisado 23/12/2019)
12 https://www.tencent.com/en-us/index.html (revisado 23/12/2019)
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Figura 4. Estructura organizativa de Alphabet.

Bajo Google se concentran las iniciativas más conocidas asociadas a la marca y que 
representan más del 80% de sus ingresos. Entre ellas están GoogleAds, YouTube y 
Android, junto a otras que proveen servicios para respaldar directamente las opera-
ciones. Paralelamente incluye empresas vinculadas a aplicaciones que fusionan el 
mundo de las tecnologías NBIC con la IA. Poseen empresas dedicadas a, por ejemplo, 
mejorar la calidad y extensión de la vida, domótica, ciudades inteligentes, tecnologías 
radicales (para atacar problemas muy masivos como mejorar la calidad del agua), IA, 
inversiones de capital de riesgo, vehículos autónomos, proveer acceso a Internet y a 
electricidad. Google se abrió al mercado bursátil en 1998 y de esa fecha al año 2004 
alcanzó el valor de cerca de 23.000 millones de USA$, valor accionario similar al de 
GM. Entre los años 2000 y el 2004 sus ganancias se incrementaron en 3.590%. 

Así pues, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Microsoft, Alibaba, Tencent Technolo-
gies y otras organizaciones generadoras de tecnología en el mundo digital se man-
tienen y operan bajo esquemas análogos (valga el juego de palabras aparentemente 
contradictorio, avatares de la polisemia), dentro sus respectivas especificidades. 

En síntesis, el principal negocio de las GT, existen otros complementarios, es utilizar 
los grandes volúmenes de datos que han acumulado para aplicar recursos de IA so-
bre desarrollos surgidos de la convergencia NBIC y así anticipar el comportamiento 
de individuos o de grupos sociales. Ese conocimiento es el que venden a sus clientes. 

Así marca el paso la sociedad global del conocimiento y, coherente con ese carác-
ter global, afecta de un modo disparejo la realidad de países con desigualdades de 
funcionamiento en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. La con-
figuración de los diversos esquemas de funcionamiento de las realidades es variada 
y por ello el impacto resultante de insertar en ellos estos recursos reflejará y, en 
muchos casos, magnifiquen esas diferencias.

Una primera observación que surge luego de reconocer a las GT dominantes es que 
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unas están creadas y operan desde los EEUU, un país liberal y con una economía 
abierta, y las otras surgen en la República Popular China, país comunista con un 
sistema político-económico centralizado. 

China decidió competir globalmente con su capitalismo de estado (market leninism 
lo llaman algunos analistas) y utilizar los recursos tecnológicos disponibles para 
fortalecer su proyecto político. En el año 2017 Xi Jinping, presidente del país y del Par-
tido Comunista de China, anunció su plan de alcanzar a los EEUU en IA para el 2025 
y ser líder mundial en ese campo para el año 2030. Tal resolución ha significado in-
tensificar la actividad en economía digital, IA, nanotecnología y computación, como 
pivote del plan para movilizar el enorme país y colocarlo como potencia del siglo 
XXI, en la sociedad global del conocimiento. En un país de corte autoritario, donde 
hay tantos datos sobre la población y control sobre lo que acontece, la aplicación 
de la IA se acopla adecuadamente al interés oficial por saber, monitorear y evaluar 
el comportamiento de sus ciudadanos. No existen contrapesos para defender los 
derechos civiles de la población de su país ni los de los habitantes de las naciones a 
donde exportan sus productos para el control de la ciudadanía.

Por el lado de las empresas basadas en los EEUU la situación de contexto es dis-
tinta de partida. Se trata de empresas privadas que han ganado tanto peso en la 
vida de la nación, y a escala mundial, que han concentrado capacidades empleando, 
entre otros argumentos, su efectividad para estar atentos al potencial de los nuevos 
emprendimientos y adquirirlos de manera de asimilarlos a su cartera de funciona-
lidades. La figura 5 resume el número de adquisiciones de las 5 GT principales para 
octubre 2019. 

Figura 5. Número de adquisiciones de las 5 grandes GT de EEUU13 

13 https://www.visualcapitalist.com/the-big-five-largest-acquisitions-by-tech-company/ (revisado 
23/12/2019)
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Esta práctica de estimular los emprendimientos (start ups), la libre iniciativa, es pro-
pia de los regímenes liberales y ha funcionado a tal punto que estas organizacio-
nes han alcanzado un abrumador dominio de los mercados que ya se discute sobre 
cuáles son las regulaciones que deben aplicar los gobiernos, fundamentalmente el 
de los EEUU, para evitar que se consoliden más los monopolios. Situación similar 
a la que se enfrentó a finales del siglo XIX e inicios del XX, cuando tomaba fuerza 
la 2da. Revolución Industrial. Al igual que sucedió en aquel entonces, las empresas 
más fuertes presionan a las instituciones oficiales para evitar leyes que regulen su 
desempeño y pongan en funcionamiento esquemas impositivos que reduzcan los 
beneficios surgidos del tipo de negocio que ha aparecido.

Shoshana Zuboff, investigadora de Harvard Business School y autora del libro “The 
Age of Surveillance Capitalism”14, en una entrevista con John Naughton15, explica que 
en su libro define el funcionamiento actual de la economía como capitalismo de 
vigilancia. En ese modelo de capitalismo la experiencia humana es la materia prima 
gratuita que se traduce en datos para la predicción de conductas. Ciertamente, una 
parte de éstos se usan para la mejora de servicios, pero el resto pasa a ser propiedad 
de la empresa tecnológica que lo declara como un excedente para su negocio alre-
dedor de los comportamientos, lo emplea como insumo para sus procesos basados 
en IA y fabrica productos de predicción que pueden anticipar conductas a corto, me-
diano y largo plazo. Éstos se comercializan en un nuevo tipo de mercado que Zuboff 
llama mercados de comportamientos futuros en donde el usuario que aporta los 
datos base pierde el control de los beneficios que pueda producir ese excedente.

Aunque la autora enfoca sus argumentos hacia lo que implican para las experiencias 
humanas, que pueden ser individuales o colectivas, la aplicación de herramientas de 
IA para la predicción de conductas es utilizada sobre diversos objetos para los cuales 
hay registrados magnitudes de datos importantes como para validar los resultados. 
Por ejemplo, otros seres vivos como animales o plantas, mediciones meteorológicas 
o la actividad de los volcanes.

Zuboff, en sus declaraciones ante el “International Grand Committee on Big Data, 
Privacy, and Democracy” , ilustra la magnitud del negocio de predecir las conductas. 
Según un documento filtrado en 2018, el sistema de aprendizaje automático de Face-
book, “FB Learner Flow”, ingiere miles de millones de datos todos los días, con ellos 
entrena miles de modelos de IA y produce más de 6 millones de predicciones por 
segundo. Esos productos de predicción se venden a clientes comerciales en merca-
dos que comercian con el futuro de seres humanos que, finalmente, son la principal 
preocupación en los debates sobre IA, privacidad y democracia.

La misma autora resume con precisión el objeto de tres conflictos políticos que han 
generado las GT. Uno es sobre la distribución del conocimiento: “¿Quién sabe?”. El 
segundo es sobre la autoridad: “¿Quién decide quién sabe?”. El tercero es sobre el 
poder: “¿Quién decide quién decide quién sabe?”. Estas tres preguntas replantean el 

14 Editado por Profile. 2019.
15 https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/20/shoshana-zuboff-age-of-surveillance-capita-
lism-google-facebook (revisado 23/12/2019)
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problema descrito en este artículo, al final de la sección dedicada al carácter dis-
ruptivo del conocimiento en la forma como se usa actualmente. Estamos ante la 
pretensión de dejar en manos de la IA que decida cuáles son los comportamientos 
humanos sabios, que determine cuál es la inteligencia dominante que será favoreci-
da y establezca los patrones éticos a asumir.

Tanto para las GT chinas como para las basadas en los EEUU, estos conflictos son los 
mismos. En uno las respuestas las impone el aparato de estado, sistema autoritario, 
y en el otro lado lo están imponiendo las mismas empresas que están bloqueando la 
intervención de los organismos reguladores aduciendo que eso sería una amenaza a 
la libertad de empresa. En suma, las GT, de uno y otro lado del espectro político, están 
controlando la evolución de la sociedad global del conocimiento e intentan hacer 
creer que la evolución que ellas proponen es inevitable.

El balance general deja poco espacio para la especulación sobre las tendencias de 
geolocalización de las GT. Desde luego que hay capacidad tecnológica en otras par-
tes del mundo, pero las desigualdades estructurales del ecosistema socio-económi-
co existente y la misma dinámica de las grandes corporaciones acota las posibilida-
des de que surjan nuevos contrincantes de peso en el mercado.

Se considera que las principales posibilidades para el desarrollo de GT fuera de 
EEUU y China están en Europa. Para comenzar es de interés analizar los datos que 
contiene la Figura 6, son indicadores para comparar los correspondientes mercados 
de la UE, EEUU y China.

Figura 616. La competencia global entre las “telco”

16 https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/12/02/5de4f66a21efa065778b45b1.html (revisado 
25/12/2019)
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La selección de las regiones a comparar deja de ser arbitraria considerando que son 
aquellas donde se concentran las mayores economías del mundo y la mayor propor-
ción de capacidad instalada para investigación, desarrollo e innovación.

Lo primero a destacar es que el producto interno bruto de las tres es bastante similar 
pero la diferencia de población es notable. China prácticamente triplica la cantidad 
de habitantes de la UE y quintuplica la de los EEUU. Eso da una idea de la dimensión 
de los desequilibrios internos existentes al momento de distribuir beneficios entre 
los pobladores.

Los ingresos que producen los operadores del sector son aproximadamente iguales 
en EEUU y en Europa, mientras que en China esa cifra se reduce a casi una sexta 
parte de lo que se genera en los dos primeros. El panorama se completa al notar 
que esos ingresos se reparten entre un número más reducido de empresas en China, 
corporaciones que son parte de la gestión del estado, mientras que en los EEUU las 
principales corporaciones son relativamente pocas al lado de la cantidad que fun-
ciona en la UE. De acuerdo con esas cifras, aún siendo un “buen” negocio, la rentabi-
lidad de las operaciones en Europa está por debajo de la que, en términos absolutos, 
se obtiene en China. El mercado se reparte entre muchos dentro de la UE y no es así 
ni en China ni en los EEUU. 

Por si fuera poco, el rezago de la UE a entrar en la economía de la sociedad global del 
conocimiento ha permitido que, según un estudio del think tank CEPS 17, el 92% de 
los datos generados en el mundo occidental están custodiados por empresas nor-
teamericanas, mientras que sólo un 4% está en Europa. La UE es el tercer mayor 
mercado mundial, tras China e India, pero con un nivel de vida y poder adquisitivo 
sustancialmente superiores a los de los mencionados países asiáticos. De manera 
que es un mercado atractivo para las GT.

Las empresas del lado oeste del Atlántico se han consolidado en un contexto con 
regulaciones liberales, administradas por un gobierno federal que coordina la fluidez 
de las operaciones y bajo un idioma único. La tarea equivalente en la UE pasa por 
poner de acuerdo a 28 gobiernos que manejan 24 idiomas oficiales. En esas condi-
ciones es posible crecer, pero poco probable alcanzar las dimensiones de las GT. Evi-
dencia de ello es que dentro de las 20 empresas tecnológicas más importantes del 
planeta localizadas fuera de China y de los EEUU aparece una sola europea, Spotify 
que es sueca, y la otra es Telegram. Esta última desarrollada por los disidentes rusos 
Nikolai y Pavel Durov, que tiene sus cuarteles generales en Londres y opera desde 
Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. 

Estos datos reflejan el papel que juegan los emprendimientos tecnológicos y la investiga-
ción y desarrollo en otros países al momento de conformar las GT. Tienen un papel relevan-
te aquellos que son detectados y reconocidos como de interés por las empresas mayores, 
tal como se comentó anteriormente en este artículo. Otros se mantienen operando dentro 
de las limitaciones de sus respectivos nichos de mercado y con mayor o menor éxito.

17 https://elpais.com/economia/2019/11/16/actualidad/1573926886_318836.html (revisado 
25/12/2019) 
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Rusia, a pesar de su peso geopolítico, no alberga ninguna de las principales GT reco-
nocidas. Es una nación cuya economía sigue dependiendo de la explotación de sus 
recursos de hidrocarburos y de otras materias primas. La transformación estructural 
de su actividad productiva está por verse. Sin embargo, es reconocida su capacidad 
en el campo de la ciberseguridad, el ciberespionaje, la industria espacial y la arma-
mentista. Campos propios de una nación que es un eje de poder mundial. Se gestiona 
bajo un régimen autoritario, con capitalismo de Estado, donde los cuerpos militares, 
policiales y de seguridad tienen un lugar privilegiado. Los temas de seguridad tienen 
prioridad sobre los de eficiencia económica.

Japón, Corea del Sur y Taiwán son países innovadores, pioneros, que reconocieron 
tempranamente el amplio impacto de estas tecnologías. Integraron políticas pú-
blicas, con inversiones del sector privado e impulso a la actividad de I+D+i en uni-
versidades y centros de investigación para convertirse en actores protagónicos del 
desarrollo de la sociedad global del conocimiento. 

El panorama descrito refleja el debilitamiento que viven la mayoría de los Estados 
nacionales ante la embestida de un desarrollo invasivo, en clave de tsunami, promo-
vido desde las GT. De allí que una amplia porción del mundo tiene poca o ninguna 
participación en este proceso de construcción social de conocimiento. La opción 
de acordar recomendaciones estructurados en bloques regionales o por intereses 
compartidos es la recomendable ante incidencias como las que se están analizando 
acá. 

Como se ha explicado antes, las iniciativas de desarrollo que tienen una calidad 
competitiva global se hacen dentro de un planeta interconectado. Allí radica la ven-
tana de oportunidad para que emprendimientos, privados o con apoyos oficiales, y 
centros de investigación de otras regiones incidan en el complejo entramado de la 
4ta. Revolución Industrial. Es una dinámica que, por lo general, tiende a seguir las 
pautas marcadas por los movimientos de las GT y por unas prácticas todavía un poco 
obsoletas que rigen buena porción del sector académico. Esta tendencia tiene efec-
tos negativos que retardan el avance de las actividades de I+D+i, sobre todo para 
los países con mayores vulnerabilidades socio-económicas pues los hacen más aun 
más dependientes de las economías más desarrolladas. 

Este planteamiento permite llamar la atención y destacar el preponderante papel 
que tiene la educación, a todos los niveles, y en concreto la universitaria, dentro de 
contexto que cambia de manera acelerada. El reto es formar ciudadanos y profesio-
nales que comprendan la dimensión social del aparato tecnológico que generan o 
emplean y la importancia de la alfabetización informacional. Está última conlleva el 
desarrollar competencias para desenvolverse, precisamente, en la sociedad global 
del conocimiento. Las humanidades, la ética en particular, deben ser parte integral 
de los programas educativos y con un rol protagónico. Las maneras tradicionales 
de asumir la educación están impedidas, desde su concepción, para dar respuestas 
acopladas a los saltos cuánticos requeridos para superar los retos que la realidad 
presenta. Queda poca holgura para reaccionar o de lo contrario las desigualdades 
se acrecentarán.
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6. Tiempo de acción

Al abordar el significado de la convergencia digital se percibe que estamos ante una 
coyuntura que amerita una muy meditada actitud. Es un tema que incluye tópicos 
tales como la 4ta. Revolución Industrial, las tendencias en el desarrollo de las tec-
nologías NBIC, la configuración de la sociedad global del conocimiento, los alcances 
de la IA y la presencia y el impacto de las GT.

Como se ha expuesto en este artículo, se trata de una integración compleja de es-
quemas de organización de la economía y de entornos para producir conocimiento, 
un mundo inter y multi-disciplinario de tecnologías en plena ebullición, de prospec-
tivas e intereses socio-políticos diversos y, en muchos casos, en pugna. Todo dentro 
de un conectado contexto donde las repercusiones de los acontecimientos tienen 
un comportamiento integral. Es un gran reto para la humanidad, aunque se pretenda 
hacer creer que es un juego que ya está decidido y que sólo hace falta adaptarse para 
sobrevivir. Implica, además de lo concerniente a lo tecnológico, serias consideracio-
nes de carácter socio-económico, cultural, ético y filosófico.

Es frecuente encontrar recomendaciones sobre cómo hacer una transición, una 
adaptación o transformación hacia lo digital. Las mejores resultan ser guías de bue-
nas prácticas, de sentido común, para incorporar la tecnología tal como viene em-
paquetada por los proveedores, bajo las pautas del negocio de las GT. Por lo general 
ponen los acentos en los procesos de digitalización sin considerar la magnitud de lo 
que está en juego, se acoplan a la tendencia asumiéndola como inevitable.

Se entiende que los modelos de innovación sirven para introducir mejoras en los 
procesos de producción de conocimiento y hacerlos compatibles con la sociedad 
global del conocimiento. De nuevo, la meta está fijada desde afuera. Se asume como 
deseable sin mayores cuestionamientos de fondo y se ha establecido acá que hay 
aspectos relevantes a la dinámica social que se pretenden ocultar o pasan inadver-
tidos para las mentes desprevenidas.

Se está ante una disrupción mayor que las vividas anteriormente por la humanidad 
pues los cambios que conlleva la penetración de la convergencia digital implican 
alteraciones radicales, de una magnitud sin precedentes, en las relaciones entre las 
personas, individualmente y como miembros de los diferentes colectivos a los que 
pertenecen. Aquí se han subrayado desafíos que exigen acciones coordinadas de los 
múltiples actores involucrados en el funcionamiento de la sociedad global del co-
nocimiento. Se ha verificado que cada uno de los problemas identificados escapa 
al alcance de estos actores por separado, se está ante un entramado donde existen 
múltiples dependencias entre los participantes. Y cada uno de ellos procurará hacer 
prevalecer sus intereses, usando los recursos disponibles, para imponerlos sobre los 
vulnerables y los menos preparados para protegerse.

Las implicaciones de la economía basada en la predicción de comportamientos, los 
desarrollos de IA aplicados para el control de los ciudadanos, la violación de los de-
rechos humanos y la limitación de las libertades individuales son retos que afectan a 
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naciones y personas en todo el planeta18. A esa misma escala debería ser la respues-
ta que se les dé. Esto, definitivamente, no es más de lo mismo.

Problemas de equivalente magnitud, no idénticos, ha encontrado la humanidad en 
el pasado y parece que no ha conseguido darles una respuesta definitivamente sa-
tisfactoria hasta el momento. Ejemplos de ellos son el control del uso de la energía 
nuclear, las migraciones, el cambio climático, el racismo y el narcotráfico, por citar 
sólo cinco de evidente actualidad. Son temas que trascienden las actitudes indivi-
duales y las políticas públicas nacionales o regionales. La interconexión de la acti-
vidad planetaria desborda las capacidades de los actores por separado. En conjunto 
han prevalecido las luchas de intereses sectoriales o grupales y las complejidades 
se agudizan. La humanidad se ha quedado corta ante este grado de complicaciones.

Con la convergencia digital la situación es similarmente difícil y no está a la vista al-
gún acuerdo que ponga a buen resguardo el futuro de la especie homo sapiens ante 
los avances de la IA en sus variadas maneras de penetrar los entornos humanos.

Existen calificadas voces de alerta sobre este tema. Una de ellas es la investigadora 
en prospectiva estratégica de la Stern School of Business de New York University, 
Amy Webb, quien en un artículo donde presenta su más reciente libro19 destacó el 
peligro que representa excluir los valores humanísticos en la toma de decisiones de 
las GT. A estas empresas las llama “The Big Nine” y las identifica como las G-Mafia 
(Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM y Apple) más las BAT (Baidu, Alibaba y 
Tencent), de China. Afirma que estas empresas mantienen el control de las “cajas 
negras” que actúan como motor de sus sistemas de IA y por esa condición tienen en 
sus manos el futuro de la humanidad.

Un poco más allá en consideraciones y recomendaciones va el grupo de investiga-
dores del AI Now Institute, de la misma New York University. Este es un instituto in-
terdisciplinario dedicado a la comprensión de las implicaciones sociales de la IA. En 
su informe “2019 Report”20 , publicado en diciembre de ese año, incluyen un conjunto 
de doce recomendaciones que sirven para calibrar las repercusiones que detectan 
en su trabajo. Algunas de éstas son:

• Los reguladores deben prohibir el uso de tecnologías de reconocimiento en 
decisiones importantes que impactan vida de las personas. Las empresas de-
ben dejar de desplegar este tipo de recurso.

• El gobierno (de los EEUU) y las empresas deben detener todo uso del reco-

18 El informe “El estado de la democracia en el mundo y en las Américas 2019” del Instituto Internacio-
nal para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) confirma que hoy hay mas democracias y menos 
democracia. https://doi.org/10.31752/idea.2019.32 (revisado 26/12/2019)
19 https://www.businessinsider.com/amy-webb-big-nine-artificial-intelligence-2019-2?r=US&IR=T 
(revisado 26/12/2019)
20 Crawford, Kate, Roel Dobbe, Theodora Dryer, Genevieve Fried, Ben Green, Elizabeth Kaziunas, Amba 
Kak, Varoon Mathur, Erin McElroy, Andrea Nill Sánchez, Deborah Raji, Joy Lisi Rankin, Rashida Richardson, 
Jason Schultz, Sarah Myers West, and Meredith Whittaker. AI Now 2019 Report. New York: AI Now Institu-
te, 2019, https://ainowinstitute.org/AI_Now_2019_Report.html (revisado 26/12/2019)
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nocimiento facial en contextos sociales y políticos hasta que los riesgos es-
tén completamente estudiados y se disponga de las regulaciones adecuadas.

• La industria de IA necesita hacer cambios estructurales significativos para 
abordar los problemas sistémicos de racismo, misoginia y falta de diversidad.

• La investigación en IA debería ir más allá de las soluciones técnicas y abor-
dar de manera más amplia las políticas y consecuencias del uso de la IA.

• Los gobiernos deberían exigir la divulgación pública del impacto climático 
de la industria de IA.

• Los trabajadores de las empresas tecnológicas deben tener derecho a sa-
ber lo que están construyendo y a impugnar los usos no éticos o perjudiciales 
de su trabajo.

• Los legisladores deben regular la integración de las infraestructuras de vi-
gilancia públicas y privadas.

• Los investigadores en machine learning deben tener en cuenta los riesgos y 
daños potenciales y documentar mejor los orígenes de sus modelos y datos.

• Los legisladores deben requerir el consentimiento informado para el uso de 
cualquier información personal en IA relacionada con la salud.

Como se observa, las recomendaciones van dirigidas a empresas, reguladores, in-
vestigadores, personal técnico, instituciones educativas, legisladores y órganos ges-
tores de la administración pública en sectores como la salud, la igualdad y el medio 
ambiente. Al final cierran con un toque de optimismo y agregan que el futuro no 
estará determinado por el progreso inevitable de la IA, y que la humanidad no está 
condenada a vivir una distopía. 

La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) aglutina formalmente sólo 
autoridades oficiales de la citada región y se coordina con otras instancias globales. 
De allí emanan recomendaciones y observaciones para el tratamiento de datos per-
sonales. En su reciente reunión21 se pronunciaron sobre principios y derechos para 
proteger los datos personales en aplicaciones de IA e hicieron recomendaciones es-
pecíficas para el tratamiento de datos en IA.

La plataforma electoral de la actual precandidata demócrata a la presidencia de 
los EEUU, Elizabeth Warren, ha incluido en su campaña el llamado a un movimien-
to de base que permita romper el control que tienen las GT y establezca la sana y 
libre competencia en el sector22. Allí se menciona el crear regulación para que las 
platform utilities (son las GT catalogadas según el volumen de sus ingresos) cum-
plan con un estándar de trato justo, razonable y no discriminatorio con los usuarios; 

21 Celebrada en Naucalpan de Juárez, México. Junio 2019. Aún no reportada en el sitio web oficial.
22 https://medium.com/@teamwarren/heres-how-we-can-break-up-big-tech-9ad9e0da324c (revisado 
26/12/2019) 



La Disrupción de las Gigantes Tecnológicas – Emergencia Digital 

83

tampoco podrán transferir ni compartir datos con terceros; la administración federal 
tendría el poder de revertir fusiones entre las empresas tecnológicas que resulten 
anticompetitivas y se propone proteger el futuro de la Internet. Se desprende de esto 
último que consideran que la red de redes está ante algunos peligros.

Estos movimientos reflejan que es un tema que está subiendo en la agenda pública, 
al menos en EEUU y se pueden hallar similares puntos de vista en países con sis-
temas políticos y económicos liberales. Sin embargo, iniciativas como esas lucen 
de escasa efectividad si no se consigue instrumentarlas a escala global, la cone-
xión entre los múltiples actores sigue escalando y, de nuevo, los intereses de cada 
uno parecen poco cercanos como para conciliarlos en una negociación. Con ello, 
las posibilidades de sostener las regulaciones y disposiciones para mantener algún 
ordenamiento se complejizan.

Organismos internacionales, multilaterales, regionales y de la sociedad civil se han 
organizado ante el tema tecnológico para coordinar soluciones consensuadas. Al 
igual que otros problemas globales las respuestas continúan siendo fallidas por in-
completas. Desde el sistema de la Organización de las Naciones Unidas están in-
volucrados, entre otros, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas en inglés), el Foro 
de Gobernanza de Internet (IGF, por sus siglas en inglés) y la Comisión Económica 
Para América Latina (CEPAL). La Unión Europea incluye organismos como el Su-
pervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) y el Comité Europeo de Protección 
de Datos (CEPD). Otros esfuerzos se hacen y en ellos participan países de todos los 
continentes. Por ejemplo, la Red Global de Control de la Privacidad (GPEN) - red de 
autoridades dedicadas a la aplicación transfronteriza de las leyes sobre privacidad y 
desde el Foro de Autoridades de Privacidad de Asia Pacífico (APPA), donde participan 
las autoridades de privacidad asiáticas. 

Esas son algunas referencias de organismos internacionales en áreas alrededor de 
la convergencia digital y que contabilizan limitados logros ante la magnitud de los 
cambios que se están sucediendo y, de nuevo, los intereses en juego. El mecanismo 
de participación de los múltiples actores involucrados (multistakeholders) se topa 
con la dura realidad: la desigualdad entre el poder de negociación de los actores es 
un asunto que obstaculiza acuerdos plenamente satisfactorios para todas las par-
tes.

Un actor llamado a jugar un papel clave este tipo de negociaciones es la sociedad 
civil pero su efectividad se ha visto disminuida, fundamentalmente, por un par de 
factores. Primeramente, su desempeño ha estado enfocado a ser reconocida como 
un interlocutor valido por los gobiernos y eso ha acarreado un desgaste que ha redu-
cido el alcance de sus logros de fondo. Por otra parte, la escasez de financiamiento 
por parte de organismos internacionales para la sociedad civil la deja a merced de 
los recursos que pongan a disposición las mismas empresas tecnológicas, lo que 
claramente plantea un conflicto de intereses.
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7. Conclusión: Disrupción / Emergencia Digital

La convergencia digital es el motor de nueva generación que impulsa la 4ta. Revo-
lución Industrial. Por su parte, la economía basada en el conocimiento que ya se 
genera y utiliza fuera de acciones tomadas por seres humanos significa una ruptura 
con respecto al mundo conocido. Las NBIC y su integración sobre las plataformas 
emergentes han abierto un caudal sin precedentes de oportunidades para crear de-
sarrollos que obligan el repensar las maneras como se interpreta el entorno, como 
se asumen la educación y las relaciones laborales, como se redefine la ciudadanía 
digital con los compromisos que conlleva la interacción con los demás, con organis-
mos públicos, con las GT y con otros actores involucrados. En suma, esto no es más 
de lo mismo. Los cambios necesarios para que la convergencia digital armonice con 
un sentido humano del desarrollo se producirán sólo ante un salto disruptivo y se ha 
entrado en territorios que apenas se comienzan a explorar.

Es por las razones expuestas que se recomienda declarar una Emergencia Digital 
para asumir contundente y efectivamente el proceso de humanizar el avance de la 
sociedad global del conocimiento. Con esto se promovería una comprensión más 
amplia de los recursos basados en IA, despojarlos de ese carácter inexpugnable con 
el que se presentan. Abrir opciones que permitan defender mejor los derechos hu-
manos, individuales y colectivos, y al ambiente que se habita. 

Si se desean identificar usos recomendables de la IA, para la penetración de nuevos 
aportes desde la convergencia digital, se podrían tomar como referencia los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU en el año 2015, como parte de la 
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible23. Están definidos con el fin de acabar 
con la pobreza, proteger al planeta y mejorar la vida y las perspectivas de futuro de 
todas las personas, en todo el mundo. En un contexto de Emergencia Digital declara-
da, si algún proyecto digital violenta alguno de estos principios debería ser detectado 
y suspendido inmediatamente. Para ello se requiere de instituciones con credibilidad 
e independencia.

Esta propuesta se basa en ampliar y profundizar discusiones continuas, que sean 
sistemáticas e inmunes a la influencia de las mayores empresas y gobiernos que 
controlan a las GT, que incorporen valoraciones éticas, humanísticas con amplio cri-
terio, incluyentes, y con sólida fundamentación científica sobre estos temas. Donde 
se elimine la posibilidad de que, como muy frecuentemente sucede en las instancias 
gubernamentales y multilaterales, las voces de los más influyentes (por el poder que 
tienen para orientar opiniones e inducir comportamientos) reduzcan a un mínimo 
los planteamientos de quienes hacen cuestionamientos. Donde se consideren seria-
mente a quienes manejan argumentos e indicadores diferentes a los que emplean 
organismos de gobiernos o las GT, ambos para justificar su negocio tal como viene 
desarrollándose. 

No se es apocalíptico o ludita siglo XXI por proponer un debate con estas carac-

23 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ (revisado 26/12/2019)
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terísticas. Mas bien, es una actitud responsable hoy día, con todo lo que se sabe 
en cuanto a la convergencia digital, no dejarse seducir por mensajes apologéticos 
y entusiastas que llueven desde los gobiernos, del sector de las corporaciones y de 
profesionales que se desempeñan en esta actividad. Que la confrontación de ideas 
que se haga esté fundamentada en argumentos debatibles.

Se trata de una medida equivalente a la recientemente adoptada por la Unión Euro-
pea ante el cambio climático. Son tan inminentes los efectos del daño ambiental al 
planeta que la UE decretó una Emergencia Climática como manera de encender las 
alarmas y tomar medidas urgentes.

Ante la Emergencia Digital una primera línea de acción que debería plantearse es 
impulsar una educación disruptiva para asumir ese mismo carácter que trae la con-
vergencia digital. Disruptiva porque el énfasis habría de ponerse, en primer lugar, en 
lo que significan los valores humanos y sociales que coexisten en un mundo multi-
cultural e interconectado. Poniéndolos como base y dándoles una mayor relevancia, 
la que ameritan en el contexto global analizado. Como se ha explicado acá con insis-
tencia, es más que una transición o transformación al mundo digital.

Una educación que tiene que cambiar sustancialmente a todos los niveles del sis-
tema educativo formal, del informal y del no-formal. Incluyendo a todos los aprendi-
ces. En esta instancia debe comprenderse que la educación es un proceso que va a 
lo largo de toda la vida, que se es aprendiz en todo momento y en cada rol que toca 
desempeñar. Así pues, son tan importantes los docentes como los estudiantes, se 
aprende como miembro de una familia, de un gremio, de un lugar de trabajo, como 
ciudadano o como funcionario público. Con respeto a las diversas identidades de 
género, culturales, étnicas o religiosas. Para cada faceta de la vida debe haber acti-
vidades educativas que sensibilicen sobre este tema y generen actitudes proactivas 
en la materia, que despierten y mantengan encendida la curiosidad por comprender 
los “por qué”, los “cómo”, los “para qué y “para quién” de los procesos de incorpora-
ción de la IA en los entornos que se reside. La incorporación de competencias que 
conforme una sólida cultura informacional, donde se comprenda mejor la dinámica 
comunicacional en que se vive y se justiprecie el aporte de cada cual a esa cadena 
de valor basada en el uso de la inteligencia.

Valga el momento para insistir en que no se trata de una tarea sólo para los do-
centes, para maestros, colegios, universidades o responsables de las políticas públi-
cas en educación a todos los niveles. Cierto que para los educadores el cambio se 
requiere con urgencia a riesgo de quedarse excluidos formalmente del proceso de 
configuración de la sociedad global del conocimiento. Los comunicadores sociales 
tienen el deber de apoyar la amplia y más completa divulgación de los beneficios y 
riesgos que trae la convergencia digital. Ya aparecerán las iniciativas equivalentes a 
las maneras de colaborar con el reciclaje digital como, por ejemplo, alertar sobre el 
calentamiento global que generan las criptomonedas o el excesivo narcisismo en el 
uso de las redes sociales.

Al igual que con el cambio climático, en este campo existen los negacionistas que, 
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por desconocimiento, por pereza mental o por hacer prevalecer sus intereses, insis-
ten en rminimizar las múltiples evidencias de que la IA acarrea serios riesgos para 
la humanidad. Campañas divulgativas en los medios de comunicación servirían de 
contrapeso a existentes procesos diseñados para producir ignorancia mediante la 
reducción de la conciencia individual, la enajenación del libre albedrío y así poder 
manipular las posibilidades de autodeterminación de colectivos y de individuos.

Hay relevantes señales de advertencia sobre la magnitud de la disrupción que en-
frenta la humanidad con el desarrollo de la convergencia digital. Asumir a tiempo la 
tarea de prevenir mayores daños puede evitar lamentables catástrofes. Detener un 
eventual “Chernóbyl Digital” o un “Deslave Digital”.
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Resumo

Propósito: neste trabalho, nos dedicamos às virtudes e tendências disponíveis na 
literatura brasileira sobre a formulação de indicadores na área da Ciência da Infor-
mação aplicáveis à competência em informação. O estudo consiste na primeira fase 
de uma pesquisa ampla, em andamento, com o título “Indicadores qualitativos para 
a competência em informação no Brasil sob o foco da vulnerabilidade social”, com 
apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
Indicadores agregam atores, ligados ou não ao governo, variadas dimensões, possi-
bilitando a comparação com outros cenários e países e a realização de análises di-
versas para a criação ou melhoria de políticas públicas. O propósito dos indicadores 
se concentra na tentativa de apreensão de uma realidade complexa, pois permitem 
vislumbrar um cenário.

Material e métodos: a pesquisa qualitativa mostra-se como uma abordagem ade-
quada à investigação dos indicadores, tendo em vista que, para o estudo em questão, 
baseia-se em dados de textos e na coleta e análise dos dados destes. Recorremos, 
para a coleta de dados, à pesquisa bibliográfica e documental, aos populares “mo-
tores de busca”, a exemplo do Google, a organismos de pesquisa e de produção de 
documentos científicos (dissertações, teses, artigos, livros, entre outros) sobre a te-
mática no Brasil. Para a estruturação e análise dos dados bibliográficos e documen-
tais, utilizamos a redação descritiva, pela via da categorização.

Resultados e conclusões: os primeiros resultados fornecem um mapeamento das 
virtudes e tendências disponíveis na literatura brasileira sobre indicadores na área 
da Ciência da Informação aplicáveis à competência em informação. O mapeamento 
proposto – uma matriz “virtuosa” de indicadores à competência em informação con-
grega aspectos das dimensões da competência em informação – técnica, estética, 

1 Este trabalho contempla os resultados da fase inicial da pesquisa “Indicadores qualitativos para a com-
petência em informação no Brasil sob o foco da vulnerabilidade social”, aprovada no CNPq para Bolsa 
Produtividade, Nível 2, e inclui dados do Projeto de Pesquisa submetido a Chamada CNPq 06/2019 - Bol-
sas de Produtividade em Pesquisa, Processo: 308821/2019-0, Modalidade/Nível: PQ-2, com vigência para 
o período de 01/03/2020 a 28/02/2023, bem como os resultados iniciais do primeiro dos três objetivos 
anunciados na pesquisa: identificar, na literatura, tendências de formulação de parâmetros qualitativos 
na área da Ciência da Informação aplicáveis à competência em informação.
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ética e política – bem como as conexões destas com uma matriz de desenvolvimento 
da competência em informação sob o foco da vulnerabilidade social e que pode ser 
adequada a cenários distintos. Constata-se a relevância dos indicadores para a área 
da competência em informação, tendo em vista que estes reúnem dados de uma 
variedade de fontes e podem fornecer uma visão ampla de um sistema, permitindo 
análises e usos diversos.

Palavras-Chave: competência em informação; competência em informação – Brasil; 
indicadores de competência em informação; vulnerabilidade social.

1. Introdução

Nas últimas décadas, a Ciência da Informação e respectivas subáreas têm buscado 
alavancar frentes que possibilitem a criação de políticas públicas convincentes para 
suas demandas, de modo a garantir espaços de visibilidade, mas também de finan-
ciamentos específicos para o desenvolvimento de ações voltadas ao atendimento 
das necessidades de informação das pessoas.

A competência em informação é uma destas subáreas, onde pesquisadores já se de-
dicam a estudá-la em termos conceituais desde os anos 70 (ZURKOWSKI, 1974), mas 
ainda pouco ou nada se inovou em termos de ações e práticas voltadas às necessi-
dades de informação das pessoas comuns – muito já foi investigado em termos de 
princípios, níveis, frameworks, padrões, mas sem uma contribuição efetiva às políti-
cas públicas e, em termos de cenário brasileiro isto é ainda é uma lacuna.

Na busca por novos desafios em termos de pesquisa e de ação, elaborar indicado-
res qualitativos para servir de subsídios a políticas públicas para a competência em 
informação das pessoas, pode ser um passo à frente nesse cenário. Tanto padrões 
como outros sistemas de verificação e análise de processos voltados ao acesso e 
uso informação têm sido criados e testados em certas circunstâncias, mas ainda 
assim servem a “cenas” específicas, ou seja, ainda são “pedaços” que carecem de 
uma maior sistematização.

Indicadores servem de parâmetros para realimentar sistemas e fornecem dados 
essenciais para o planejamento e monitoramento da competência em informação, 
que por consequência, constituem modelos e matrizes que podem ser replicados em 
situações várias.

Dito isto, cabe salientar que a construção de indicadores, tanto quantitativos como 
qualitativos constituem-se numa tarefa complexa, principalmente quando pessoas e 
informações se cruzam. Mas já há um número significativo de publicações que nor-
teiam caminhos possíveis para a estruturação de indicadores. O conjunto de orien-
tações tanto de criação quanto de exemplos destes já aplicados, citados e atualiza-
dos de maneira recorrente já são em número bastante grande no Brasil, pelo menos 
no que se refere a indicadores quantitativos. Ou seja, já há uma produção bastante 
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razoável em diversas áreas do conhecimento, principalmente quando estamos tra-
tando de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas que servem de inspiração e de mo-
delo para a Ciência da Informação.

No entanto, indicadores qualitativos ainda são incipientes e na área da Ciência da 
Informação, carecem de estudos que se dediquem à criação destes para “medir” de 
modo qualitativo a competência em informação. Existe também, no que se refere 
às pesquisas sobre competência em informação, uma saturação das pesquisas que 
tratam de conceitos e de modelos que não podem ser aplicados a contextos espe-
cíficos, com características distintas como é o caso brasileiro: as iniciativas vindas 
de outros países pouco condizem com o cenário encontrado no Brasil: um cenário 
multidimencional e complexo, característico da “mistura” de culturas aqui instalada 
e transformada ao longo dos séculos em algo difícil de ser “enquadrado” em modelos 
estrangeiros.

Indicadores reúnem dados de uma variedade de fontes e podem fornecer uma visão 
ampla de um sistema, dos elementos nele reunidos (por exemplo, distribuição per-
centual, dispêndios, valores, estimativas, total de pessoas – pesquisadores, profes-
sores, alunos, pós-graduandos etc. – instituições, grupos de pesquisa enfim, há uma 
infinidade de possibilidades). Indicadores agregam atores, ligados ou não ao governo, 
variadas dimensões, possibilitando a comparação com outros cenários e países e a 
realização de análises variadas para a criação ou melhoria de políticas públicas.

Diante desses aspectos iniciais, procura-se responder à pergunta: pode a Ciência da 
Informação, no que se refere à literatura da área, dispor de um conjunto de virtudes 
e de tendências de formulação de parâmetros (diretrizes, frameworks, indicado-
res) aplicáveis à competência em informação? Em busca de respostas, este estudo 
consiste na primeira fase de uma pesquisa ampla, em andamento, com o título “In-
dicadores qualitativos para a competência em informação no Brasil sob o foco da 
vulnerabilidade social”, com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq). Nesta etapa, busca-se o alcance do primeiro objetivo 
específico da pesquisa, ou seja, identificar, na literatura, tendências de formulação 
de parâmetros (diretrizes, framework, indicadores) qualitativos na área da Ciência 
da Informação aplicáveis à competência em informação. Por fim e, já numa visão 
prospectiva, elencamos algumas possibilidades de estruturação de indicadores de 
avaliação da competência em informação, pelo viés das virtudes, das tendências que 
se apresentam na literatura inicial investigada e, ainda, sob a ótica das dimensões 
desta metacompetência – técnica, estética, ética e política (VITORINO; PIANTOLA, 
2009; 2011; 2019; VITORINO; DE LUCCA, 2020), da matriz Princípios para o Desenvolvi-
mento da Competência em Informação (PDCIn)2  (VITORINO, 2016) e da vulnerabilida-
de em informação (VITORINO, 2018).

2 A matriz de Princípios para o Desenvolvimento da Competência em Informação (PDCIn), foi apresen-
tada pela primeira vez no ano de 2016, no XVII Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação 
(XVII ENANCIB), como resultado do estágio pós-doutoral, realizado em Portugal entre os anos de 2015 e 
2016 e sob a supervisão do Prof. Dr. Armando Malheiro da Silva, da Universidade do Porto (UP). A pesquisa 
recebeu financiamento da CAPES - Processo no. BEX 2398/14-1. Foi premiado como melhor trabalho 
sênior do GT 6 – Informação, Educação e Trabalho, na modalidade comunicação oral.
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Os itens seguintes apresentam um recorte de alguns aspectos conceituais, o per-
curso metodológico desta fase da pesquisa e os principais resultados obtidos na 
investida à literatura.

2. Indicadores, relevância e possibilidades à competência em 
informação

A competência em informação consiste num processo, que ocorre por meio do des-
envolvimento humano e das dimensões técnica (saber fazer, ação), estética (sensibi-
lidade, criatividade, inovação) ética (saber fazer bem o dever, bem comum) e política 
(social, coletivo), em equilíbrio, na formação inicial ou continuada das pessoas. Ou 
seja, trata-se de um processo contínuo que se estende ao longo da vida e cujas ca-
racterísticas se voltam à melhoria da ação, da sensibilidade, dos aspectos coletivos 
e éticos.

Nesta perspectiva, autores e instituições concordam que indicadores podem ser 
construídos para medir ou revelar aspectos relacionados a diversos planos em ob-
servação: níveis individuais, coletivos, associativos, políticos, econômicos e cultu-
rais, entre outros e podem ser instrumentos para mensurar a disponibilização de 
bens e atividades, assim como para conceber parâmetros de acesso de diferentes 
atores a um programa (MINAYO, 2009) – de competência em informação, por exemplo 
– bem como a relevância que ele possui para a vida das pessoas.

Em termos sociais e do ponto de vista de sua utilidade para a ciência, indicadores 
são importantes instrumentos de gestão, pois permitem operar sobre dimensões de 
processos, monitorando situações. 

A utilidade de um bom indicador depende de algumas condições (MINAYO, 2009): 

a) que estejam normalizados e que sua produção histórica (sua temporalida-
de) se atenha sempre à mesma especificação ou forma de medida, permitin-
do a comparabilidade;

b) que sejam produzidos com regularidade, visando à formação de séries tem-
porais e permitindo visualizar as tendências dos dados no tempo; 

c) que sejam pactuados por quem (grupos, instituições) os utiliza e quem pre-
tende estabelecer comparabilidade no âmbito nacional e até internacional; e

d) e que estejam disponíveis para um público amplo e de forma acessível, 
propiciando um formato simples de acompanhamento do desempenho de 
instituições e de políticas públicas.

Sob esta ótica, o desenvolvimento de indicadores reveste-se de importância quan-
do no cenário estão em jogo a competência e a informação, em processo nas pes-
soas. Pode-se, segundo Trzesniak (1998, p. 161), utilizar, uma parte da metodologia da 
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ciência estreitamente ligada ao desenvolvimento de indicadores quantitativos. No 
centro da metodologia proposta pelo autor encontra-se o processo de interesse. Ob-
servá-lo envolve, do ponto de vista do pesquisador, dirigir ao processo/ao fenômeno, 
perguntas no sentido de obter dados sobre seu funcionamento/suas características. 
Pode-se questionar se há um padrão ou uma organização no seu comportamento. Os 
resultados destas indagações resultarão em novos dados (para reelaborar, refinar e 
interpretar o processo), gerando informações.

Ao se propor uma discussão a respeito da construção de indicadores, cabe consi-
derar duas metas: 1ª.) quebrar a distância entre as perguntas e as informações, por 
meio do estabelecimento de critérios para análise dos indicadores em fases diver-
sas do seu desenvolvimento; e 2ª.) que, já no instante da concepção/proposição de 
um indicador, sejam observados os aspectos básicos necessários para que ele seja 
bom ou, pelo menos, promissor, bem como que se evitem vícios básicos que possam, 
futuramente, vir a limitar sua validade ou amplitude (TRZESNIAK, 1998, p. 159).

Há, na literatura, algumas propriedades citadas como indispensáveis, que qualquer 
“indicador-candidato” deve necessariamente exibir. Tironi et al. (1991, p.11) ao pro-
duzirem um texto de discussão (TD238) para o Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), 
sobre a metodologia para a geração de um indicador, apontam os requisitos de um 
indicador de qualidade (características): deve ser simples, passível de compreensão 
por todos os envolvidos no processo; apresentar cobertura das atividades e resulta-
dos gerados; ser desenvolvido com dados disponíveis ou facilmente obtidos e, princi-
palmente, confiáveis; referir-se às etapas principais do processo; ter estabilidade, ou 
seja, perdurar ao longo do tempo, gerado com base em atividades realizadas pelas 
pessoas.

3. Procedimentos metodológicos

Recorremos, para a coleta de dados sobre características dos indicadores, ou seja, 
virtudes e tendências, e, nesta fase preliminar da investigação, à pesquisa bibliográ-
fica e documental e aos populares “motores de busca”, a exemplo do Google (o aces-
so a bases de dados do Portal CAPES, será realizado numa outra etapa, após terem 
sido definidos neste trabalho, as possíveis categorias de busca e que irão compor as 
“expressões-chave” na busca às bases de dados, a exemplo da Web of Science, LISA 
e ISTA). Para a estruturação e análise dos dados bibliográficos e documentais deste 
levantamento bibliográfico preliminar, utilizamos a redação descritiva, pela via da 
categorização (CRESWELL, 2010).

Para uma aproximação inicial com o objeto de estudo, o cerne desta pesquisa está 
constituído por fontes produzidas na Ciência da Informação, mas também pelas fon-
tes indicadas nas citações e referências destas, ou seja, um ir e vir às fontes e respec-
tivas referências, cujos procedimentos metodológicos se constituíram nos passos a 
seguir: a) quanto ao reconhecimento da necessidade de informação - planejamento 
do levantamento bibliográfico preliminar, a partir do objetivo específico da pesquisa 
ampla “Identificar, na literatura, tendências de formulação de parâmetros (diretrizes, 
frameworks, indicadores) qualitativos na área da Ciência da Informação aplicáveis 
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à competência em informação” e da meta definida para esta etapa “Elaboração do 
referencial teórico e conceitual”, por meio do acesso ao buscador Google e revis-
tas científicas da área da Ciência da Informação; b) quanto às expressões de busca 
- as expressões de busca utilizadas para esta fase de levantamento bibliográfico 
preliminar utilizaram diversos cruzamentos com os termos do primeiro objetivo da 
pesquisa, ou seja “tendências de formulação de parâmetros (diretrizes, frameworks, 
indicadores) qualitativos na área da Ciência da Informação aplicáveis à competência 
em informação”, associando-os ao cenário do Brasil; c) local de busca e resul-
tados - o levantamento bibliográfico preliminar foi realizado no buscador Google e 
nas Revistas Científicas da área de Ciência da Informação, na Scielo e na Brapci, 
tendo em vista que este propósito inicial se referia a um panorama geral sobre a 
temática no Brasil, sem delimitação de tempo; os resultados apresentaram fontes 
norteadoras amplas, tais como “Indicadores Nacionais de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação - Edição 2019” (BRASIL. MCTIC, 2019), mas também uma série de fontes es-
pecíficas, tais como e-books e artigos selecionados para esta etapa da pesquisa; d) 
quanto às características das fontes que me melhor se adequassem à necessidade 
de informação – o foco inicial foi dado às fontes cujos resultados se apresentassem 
em primeiro lugar e/ou aquelas mais citadas nas buscas realizadas e, dentro destas, 
as que apresentassem conteúdos relevantes para esta etapa da pesquisa; cabe des-
tacar que ainda que fossem identificadas diversas outras fontes relevantes para esta 
fase da pesquisa e sabendo que o conjunto de dados poderia se tornar significativo 
para a construção de um primeiro panorama sobre o objeto proposto, tomou-se a 
decisão de selecionar algumas das fontes localizadas e que interessassem mais a 
esta fase inicial; e) quanto a “usufruir” das fontes de informação - após o acesso, re-
cuperação das fontes que interessavam à fase da pesquisa, foi realizada uma leitura 
geral destas e, conforme o caso, uma leitura detalhada, tendo em vista a relevância 
da fonte para este estudo e para atender à necessidade de informação; f) para a 
síntese e apresentação dos dados - pela via da descrição e categorização, prezan-
do pela ideia norteadora da pesquisa – virtudes e tendências dos indicadores - e na 
perspectiva das dimensões (VITORINO; DE LUCCA, 2020) e da Matriz PDCIn da com-
petência em informação (VITORINO, 2016), já anunciada na introdução deste trabalho, 
e, por meio de uma representação gráfica – um mapeamento das categorias; g) para 
a discussão dos resultados - foi retomado o objetivo inicial, as inspirações nas fontes 
obtidas nesta fase e o trabalho de pesquisa realizado pela pesquisadora desde o ano 
de 2006.3

Os dados obtidos são descritos nos itens a seguir, organizados por duas grandes ca-
tegorias: virtudes – qualidades de um “bom candidato” a indicador - e tendências 
temáticas – o que se deve avaliar na Ciência da Informação e, na perspectiva da 
competência em informação para, enfim, estruturar indicadores de qualidade. Tais 
categorias são ainda subdivididas em subcategorias, úteis à busca bibliográfica das 
fases posteriores da pesquisa ampla.

3  Esta pesquisadora estuda a competência em informação no Brasil desde o ano de 2006 (VITORINO, 
2006). 
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4. Indicadores – virtudes

Consideremos, num primeiro momento, que o acesso à informação caracteriza 
o campo chamado Ciência da Informação (DIAS, 2002). Se assim o é, a questão da 
comunicação informal, realizada por pessoas comuns e pesquisadores e cientis-
tas noutro extremo, ainda que o profissional da informação tenha quase nenhuma 
ingerência na facilitação do acesso do usuário aos mecanismos de comunicação 
informal, conhecer esses mecanismos e a importância que têm para os usuários, é 
uma das maneiras de conhecer melhor os próprios usuários e as formas como resol-
vem suas necessidades de informação (DIAS, 2002).

Para Dias (2002), os usuários – e aqui nós dizemos as pessoas - são os beneficiários 
desse acesso facilitado, que se dividem em grupos com características próprias e 
demandas de informação que também são próprias, decorrentes de tais caracterís-
ticas. É essencial o conhecimento do usuário e de seus comportamentos de comuni-
cação e uso de informação. Estes são naturalmente os conteúdos importantes para 
a pesquisa em Ciência da Informação e virtudes à indicadores.

Seguindo essa linha de raciocínio, um dos caminhos para desenvolver a competên-
cia em informação pessoas se dá pela via do acesso destas à informação. Levan-
do em consideração o que nos apresenta o documento “Indicadores Nacionais de 
Ciência, Tecnologia e Inovação - Edição 2019” (BRASIL. MCTIC, 2019), o propósito dos 
indicadores se concentra na tentativa de apreensão de uma realidade complexa com 
o objetivo principal de fornecer informações especializadas às pessoas comuns à 
comunidade científica, aos governantes, aos formuladores de políticas, aos legisla-
dores, à imprensa, aos estudantes e à sociedade em geral.

Alguns sinais nos mostram caminhos quando estamos tratando das diretrizes e dos 
aspectos metodológicos da estruturação de indicadores de competência em infor-
mação. Costa et al. (2013, p.50), alertam para um desses sinais: a escolha das diver-
sas abordagens - qualitativa ou quantitativa - “são formas de analisar as evidências 
empíricas, cada uma seguindo sua própria lógica, tendo suas vantagens e desvanta-
gens.” Para os autores, a abordagem quantitativa “auxilia as pesquisas que tratarão 
de análises com ênfase na medição e quantificação de resultados”, já, a abordagem 
qualitativa “ajudará aos pesquisadores na análise em profundidade dos objetos de 
interesse.” Em se tratando de indicadores, podemos usar a mesma lógica. Costa et 
al. (2013, p. 53-54), observam que uma “outra característica diz respeito à pluralidade 
das técnicas auxiliares (qualitativas e quantitativas) utilizadas para composição de 
um quadro detalhado de uma dada situação ou caso. No trabalho sobre o “O uso do 
método estudo de caso na Ciência da Informação no Brasil”, os autores investigaram 
“em que proporção os artigos analisados empregavam abordagens qualitativas e/ou 
quantitativas.” E observaram que estudos com abordagem unicamente qualitativa 
são maioria, seguidos por aqueles que conjugam as duas abordagens”, mostrando 
preferência pela abordagem qualitativa quanto ao objeto e ao contexto investigado. 
(COSTA et al., 2013, p. 63). Os autores concluíram em seu trabalho que há uma busca 
por construir um modelo, na tentativa entender o fenômeno estudado.
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Neste aspecto, ao identificar e propor parâmetros de estruturação de indicadores a 
serem utilizados para a competência em informação, torna-se possível gerar res-
postas úteis às necessidades de informação das pessoas. Santos e Kobashi (2005, p. 
[3]), afirmam que 

os indicadores são, em uma primeira definição, dados estatísticos usados para 
avaliar as potencialidades da base científica e tecnológica dos países, moni-
torar as oportunidades em diferentes áreas e identificar atividades e projetos 
mais promissores para o futuro, de modo a auxiliar as decisões estratégicas 
dos gestores da política científica e tecnológica e também para que a comuni-

dade científica conheça o sistema no qual está inserida.

Apesar de os autores tratarem em seu trabalho de indicadores quantitativos, estes 
alertam que tais indicadores “não representam uma ‘verdade’ sobre o estado da 
ciência e da tecnologia, mas são aproximações da realidade ou uma expressão in-
completa dela.” (SANTOS; KOBASHI, 2005, p. [5]). Para os autores, para ter significado, 
a abordagem dos indicadores deve ser comparativa, evitando-se, inclusive, “excesso 
de confiança nesses indicadores”. (SANTOS; KOBASHI, 2005, p. [5]).  Segundo eles, 
“via de regra, considera-se a seleção e construção de indicadores adequados uma 
tarefa extremamente complexa”,  Seja  pelo amplo e heterogêneo conjunto de ativi-
dades que as áreas do conhecimento abrangem, com resultados distintos, seja pelo 
horizonte de longo prazo das ações de tais áreas científicas, o que dificulta a ava-
liação e interpretação dos seus resultados ao longo do tempo, entre outras questões 
(SANTOS; KOBASHI, 2005, p. [5]).

Ainda, sobre qualidade versus quantidade, Santos e Kobashi (2005, p. [8]), ao adap-
tarem um diagrama de Piotr Trzesniak (1998), mencionam as características dos 
indicadores: à priori: quantitativos e univariáveis e, desejáveis: qualitativos e multi-
variáveis.

Referindo-se à análise de questões teóricas sobre a construção da base de dados 
BRAPCI, Bufrem (2008, p. 36) discutiu elementos que circulavam “entre o formaliza-
do e o praticado”, mostrando a necessidade de “crítica e de autocrítica” à prática e 
“refletindo sobre a diferenciação entre os chamados indicadores quantitativos, afe-
ríveis com a utilização de quantidades, medidas e números e os qualitativos, rela-
cionados com qualidades avaliadas com a intermediação de construtos.” A autora 
apresenta “indícios de complementaridade entre aspectos qualitativos e quantitati-
vos”, os quais ainda sofrem interferência do contexto social e do momento histórico 
e “refletem as mudanças e contradições desse contexto, tanto em sua organização 
interna e indicadores de qualidade, quanto em suas aplicações.”

Assim sendo, “a análise sobre indicadores de qualidade é parte das atividades de um 
processo em que se clarificam e distinguem” tanto a coleta de dados como o seu 
monitoramento (BUFREM, 2008, p.37). Portanto, “considerar que os indicadores não 
são um fim em si mesmo, mas instrumentos práticos para a administração” e para a 
tomada de decisão. Implica, assim, em definir, a partir dos critérios e do peso especí-
fico e representativo de cada elemento, a sua constituição e manutenção.
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Bufrem (2008, p. 37), reforçando a necessidade de “ampliação de estudos meta-
científicos ou de avaliação dos modos de se fazer e compreender a ciência” sugere  
“possibilidades metodológicas e indicadores de qualidade não dependentes apenas 
de considerações quantitativas ou de modelos irrefutáveis, mas como encaminha-
mentos para a superação de uma visão genuinamente tecnológica”, ou, quantitativa.

Sobre os aspectos quantitativos dos indicadores, estes simplificam e mostram re-
cortes e determinados aspectos do mundo. Tais recortes “facilitam a compreensão 
desses aspectos, e expressam-se, por exemplo, nas categorias de uma análise de 
conteúdo, na definição de indicadores e critérios e, obviamente, como o nome indica, 
organizam-se em detrimento de uma realidade não contemplada no recorte.” (BU-
FREM, 2008, p. 43). Por fim, é o conhecimento que se espera de tais aspectos que se 
mostra prejudicado em tal simplificação da realidade.

Ao referir-se a indicadores de desempenho, Bufrem (2008, p.  47) observa que há 
certa “inconsistência terminológica no que se refere a indicadores que permitam a 
análise sobre a funcionalidade de instrumentos de informação.” A própria diferen-
ciação entre os chamados indicadores quantitativos, aferíveis com a utilização de 
quantidades, medidas e números e os qualitativos, relacionados com qualidades já 
indicaria, para a autora, “a necessária complementaridade entre esses dois aspec-
tos, quando da implementação de processos de avaliação.”

Considerando tais elementos iniciais sobre as questões entre qualidade-quantidade 
e sobre as virtudes necessárias de um “bom candidato a indicador”, apresentamos 
na figura 1 uma síntese de tais características.
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Figura 1: Indicadores – quantitativos versus qualitativos e virtudes

Fonte: dados obtidos na pesquisa (2020)

 

5. Indicadores – tendências

Em se tratando de tendências, Gomes (2006) apresenta alguns temas e aspectos 
metodológicos da pesquisa em Biblioteconomia e Ciência da Informação, os quais, 
para a autora, se configuram em indicadores da produção científica do Brasil nas 
respectivas áreas e que, para os propósitos deste trabalho, podem se constituir nal-
gumas “tendências” para a estruturação de indicadores à competência em infor-
mação. A autora inicia a discussão alertando que “o próprio termo ‘informação’ tem 
sido definido de múltiplas formas, sendo adotado em diversos campos do conheci-
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mento, a ele estando associados - ou mesmo com ele confundindo-se - vocábulos 
correlatos, tais como dado, fato e conhecimento.” (GOMES, 2006, p. 1). Ressalta, tam-
bém,  fragilidades teóricas e metodológicas e a falta de robustez de um corpo de 
fundamentos teóricos como obstáculos à condução de pesquisas na área - em ter-
mos de tendências e de perspectivas futuras - e que, na Ciência da Informação, ainda 
se encontra em construção a epistemologia ou a investigação dos conhecimentos 
que a permeiam. Para Gomes (2006, p. 12), há urgência de mais pesquisas teóricas 
na área buscando-se dar maior visibilidade à investigação e à produção científica. 
Isto irá permitir comparações e avanços na produção do conhecimento científico em 
Biblioteconomia, Ciência da Informação e áreas afins.

Assim sendo, Gomes (2006, p. 11) aponta algumas tendências em pesquisa na área. 
Dentre elas, as tendências temáticas nos interessam: estudos sobre usuários, trans-
ferência e uso da informação e da biblioteca, processamento e recuperação da in-
formação (entrada, tratamento, armazenamento, recuperação e disseminação da 
informação), gerência de serviços e unidades de informação.

Em pesquisa sobre redes sociais, mediação e apropriação de informações e sobre 
campos, objetos e conceitos na pesquisa em Ciência da Informação, Marteleto (2010) 
considera que a informação é um conceito transversal e que por isto encontra abrigo 
em diferentes domínios de conhecimento, mídias, campos sociais ou comunidades 
profissionais. A autora ressalta que “o intercâmbio, o fluxo, o uso e a apropriação de 
informações dependem, por sua vez, da capacidade de indivíduos, grupos e organi-
zações de se associarem para o aprendizado, o compartilhamento, a mobilização e a 
ação coletiva” (MARTELETO, 2010, p. 27).

Bufrem (2008, p.49) alerta que “uma avaliação deve especificar claramente que in-
dicadores são avaliados, reconhecendo as ênfases que orientam o processo e que 
cada avaliação sempre poderá deixar de fora algum elemento da estrutura e funcio-
namento” de um fenômeno.

Portanto, constata-se, por meio do levantamento bibliográfico preliminar (e consi-
derando os limites que isto implica), que a formulação de parâmetros deve promover 
o acesso facilitado à informação, principalmente no que se refere aos comporta-
mentos de comunicação e usos da informação e que, ainda que tomados todos os 
cuidados na sua estruturação, há necessidade contínua de crítica e de autocrítica. 
Implica definir, também e, a partir de critérios representativos de cada elemento, a 
sua constituição e manutenção num processo de realimentação, de modo que tais 
mecanismos – indicadores, critérios etc. – se constituam em subsídios úteis para 
avaliar o desenvolvimento da competência em informação nas pessoas.

A figura 2 traça esse conjunto de possíveis tendências quanto a indicadores de com-
petência em informação para o cenário brasileiro:
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Figura 2: Indicadores – tendências para a competência em informação

Fonte: dados obtidos na pesquisa (2020)

Ressalva deve ser feita no que se refere à seleção e construção de indicadores ade-
quados, porque, além de minuciosa, trata-se de uma tarefa complexa, e, por isto, 
ainda que necessários, indicadores podem se constituir em elementos restritivos a 
determinados aspectos dos fenômenos que se quer captar. Por outro lado, e “dese-
jáveis”, os indicadores qualitativos apresentam algumas características a priori que 
podem fazê-los úteis à competência em informação: além de multivariáveis, possi-
bilitam estabelecer correlações entre elementos e características do fenômeno em 
estudo. Assim sendo, o item seguinte apresenta algumas diretrizes que já se podem 
estabelecer para que indicadores de competência em informação, ao serem estru-
turados, apresentem características virtuosas.
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6. Uma matriz de indicadores “virtuosa” para a competência em 
informação 

Ao tratarem de indicadores de produção científica, Kobashi e Santos (2006, p. 32) 
reforçam que “a construção de indicadores rigorosos e significativos é uma atividade 
complexa.” Tudo começa, segundo os autores e entre outras questões, com a ten-
tativa de estudar um amplo conjunto de atividades, com resultados distintos e que 
envolve múltiplas instituições. Além disso, a produção de indicadores é precedida 
por uma série de ações, desde o conjunto de dados que será útil à produção des-
tes, até a recolha e análise dos dados coletados, bem como a qualidade destes da-
dos para verificar a pertinência para o objetivo proposto. Os autores alertam, ainda, 
se referindo a indicadores de produção científica, que “as especificidades de cada 
país quanto aos estágios de institucionalização de cada campo da ciência apontam 
para a necessidade de redefinir pressupostos antes de produzir indicadores. Ou seja, 
para definir indicadores úteis, não se pode apenas usar dados, “faz-se necessário 
conhecer em profundidade as características e hábitos de cada setor para elaborar 
hipóteses de trabalho pertinentes e utilizar metodologias de coleta e análise que 
produzam resultados confiáveis” (KOBASHI;  SANTOS, 2006, p. 32).

Portanto e, para Kobashi e Santos (2006, p. 32), apesar de sua importância, há que se 
dispor de procedimentos de construção que gozem de suficiente reconhecimento e 
uso internacional. 

 Kobashi e Santos (2006) alertam que indicadores produzidos por metodologias tra-
dicionais são questionados quando utilizados como parâmetros exclusivos de ava-
liação da pesquisa científica de países, regiões ou mesmo áreas de conhecimento. 
Diante do fato, é necessário buscar alternativas teóricas e metodológicas para este 
fim. Os autores sugerem, como estratégia alternativa, a visualização gráfica dessas 
informações, por meio de cartografias dinâmicas, e que estas são úteis por sua “fun-
cionalidade e por oferecer uma visão global de conjuntos de informações e eviden-
ciar relações e estruturas entre elas”. 

Segundo Bufrem (2008, p. 38), “a produção e a consolidação de indicadores científi-
cos vêm sendo praticadas em domínio complexo, dada a integração de campos do 
conhecimento e abordagens interdisciplinares para a concretização dos estudos.” 
Para a autora, “se por um lado ampliam-se as posições de exame, a partir de domí-
nios que em dado momento são determinantes para o estudo, por outro, reduzem-se 
as certezas quanto à validade de indicadores já estabelecidos para um campo de 
trabalho científico.” 

Bufrem (2008, p. 42) também orienta que “indicadores evidentemente devem ser le-
vados em conta a partir de um estudo das necessidades dos utilizadores [...], como 
orientação para sua criação, implantação e atualização. A outra face da avaliação 
pode ser realizada a partir da análise de uso destes.

Em estudo recente, Leite et al. (2016, p. 151), se ocuparam de apresentar o “Cenário 
e perspectiva da produção científica sobre competência em informação (CoInfo) no 
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Brasil: estudo da produção no âmbito da ANCIB”. Para alcançar este propósito, os au-
tores investigaram os documentos divulgados nas edições do Encontro Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação - ENANCIB, observando a lite-
ratura produzida sobre competência em informação apresentada em todos os anais 
do referido evento, no período de 1994 a 2015. Os resultados do estudo apresentam, 
entre outros aspectos, as perspectivas e tendências que envolvem o desenvolvimen-
to do tema da competência em informação no contexto nacional.

Nesta perspectiva, o trabalho de Leite et al. (2016), reúne algumas possibilidades e 
princípios para uma matriz de indicadores “virtuosa” para a competência em infor-
mação4  (ver figura 3).

Figura 3: Princípios para uma matriz de indicadores à competência em informação 

Fonte: adaptada de Leite et al. (2016)

Para Leite et al. (2016, p. 159), a atitude de adotar uma “terminologia agregadora” 
“pode contribuir tanto para as questões de compreensão das técnicas e áreas en-
volvidas nos estudos, quanto para consolidar o vocabulário da área, em harmonia e 
interação com outros campos (Educação, a Comunicação, Computação, Psicologia, 
etc.).” Os autores relatam: “com essa dinâmica é possível identificar na literatura 
especializada, quatro aspectos que se destacam nos estudos que determinam a uti-
lização da Competência em Informação (CoInfo) em CI: a natureza técnica, estética, 
ética e política dos estudos.”, preconizados por Vitorino e De Lucca (2020), na obra “As 
dimensões da competência em informação”.

Em complemento, Leite et al. (2016, p. 159) ressaltam que os trabalhos sobre com-
petência em informação identificados no ENANCIB, apresentaram tendências e elos 
com a era digital, Educação a Distância (EaD), inclusão digital, sociedade em rede, 
ambientes digitais, entre outros) e “o fortalecimento da integração do tripé: ensino, 

4 No trabalho, Leite et al. (2016, p. 153) adotam “a terminologia defendida no CBBD, o termo Competência 
em Informação” e que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNES-
CO) incorporou à sua logomarca e considerou como sendo a tradução mais adequada ao português do 
Brasil (HORTON JÙNIOR, 2013, 2014 apud LEITE et al., 2016,p. 153)).”

1
• Padronizar e adotar a expressão 

competência em informação

2
• Adotar uma terminologia agregadora

3
• Adotar as quatro dimensões: técnica, 

estética, ética e política
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pesquisa e extensão”, com foco para estudos em universidades e institutos de en-
sino superior. Aspectos estes que devem ser considerados, inclusive e para o caso 
deste trabalho, em quaisquer iniciativas de estruturação de indicadores de compe-
tência em informação. Outro aspecto a considerar no estudo de Leite et al. (2016, p. 
160) é quanto às categorias temáticas localizadas nos trabalhos do ENANCIB.  Tais 
categorias servem, também, à matriz “virtuosa” de indicadores, tendo em vista que 
apresenta temas que servem à Ciência da Informação e à competência em infor-
mação, igualmente (ver figura 4).

Figura 4: Tendências temáticas para uma matriz de indicadores à competência em 
informação 

Fonte: adaptada de Leite et al. (2016)

Importante destacar que, para cada uma das categorias elencadas na figura 4, há um 
conjunto de subcategorias (LEITE et al., 2016), nas quais os estudos se focam, o que 
sugere um conjunto de parâmetros, indicadores e critérios possíveis de se adotar 
numa matriz “virtuosa” de indicadores.

7. Considerações finais

Nos dedicamos, neste estudo em fase inicial, às virtudes e tendências disponíveis na 
literatura brasileira sobre a formulação de indicadores na área da Ciência da Infor-
mação aplicáveis à competência em informação.

Acreditamos que os primeiros resultados fornecem possibilidades a um mapeamen-
to das virtudes e tendências. O mapeamento proposto – uma matriz “virtuosa” de 
indicadores à competência em informação - congrega aspectos das dimensões da 
competência em informação – técnica, estética, ética e política (VITORINO; PIANTO-
LA, 2011; VITORINO; DE LUCCA, 2020) – bem como as conexões destas com uma ma-
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triz de desenvolvimento da competência em informação sob o foco da vulnerabili-
dade social e das tendências temáticas da Ciência da Informação e da competência 
em informação e que podem ser adequados a cenários distintos.

Pode-se até discutir a estruturação, o uso e a validade dos indicadores. Mas já se 
sabe da sua utilidade destes e que não podem ser usados como parâmetros exclusi-
vos de julgamento da performance de países, regiões ou mesmo áreas de conheci-
mento, conforme alertam Kobashi e Santos (2006, p. 29).

Uma pergunta final nos inquieta: quais são os parâmetros necessários para avaliar a 
competência em informação das pessoas de modo a obter resultados significativos 
para subsidiar políticas públicas? Estamos cientes de que investidas noutros ce-
nários da Iberoamérica nos permitirão localizar virtudes e tendências sobre indica-
dores e que podem ser úteis à realidade brasileira. Também acreditamos que ao bus-
carmos indicadores já amplamente utilizados para estudar a vulnerabilidade social 
no Brasil, também podemos obter dados valiosos para a estruturação de indicadores 
que possam medir a vulnerabilidade em informação e subsidiar o desenvolvimento 
da competência em informação.

É assim, nesse caminho – ainda que lento – de pequenas conquistas teóricas, que 
vamos em busca das próximas etapas da pesquisa: investigação da temática “indi-
cadores de competência em informação” noutros países da Iberoamérica; identifi-
cação, na literatura, de indicadores sociais aplicados ao estudo da vulnerabilidade 
social no Brasil e, conforme o caso também noutros países; proposição de indicado-
res qualitativos da competência em informação pela via da multidimensionalidade 
da área e da vulnerabilidade social; estruturação de um teste de aplicabilidade de 
indicadores qualitativos para a competência em informação. 
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Resumo

A competência em informação tem sido estudada junto ao ambiente das organi-
zações devido a sua relevância quanto ao trato e uso inteligente, ético e assertivo da 
informação. Essa competência em saber lidar com um aparato de informações de 
natureza variada, vem se tornando um diferencial competitivo para as organizações. 
No âmbito organizacional a área incumbida de tal tarefa é a Gestão de Pessoas, que 
além de realizar toda a parte de recrutamento e seleção, também tem como respon-
sabilidade criar estratégias e ações que visem o desenvolvimento e aprendizagem 
efetiva dos colaboradores da organização. Ressalta-se que a competência em infor-
mação articula saberes, habilidades e atitudes para lidar com a informação e quais-
quer circunstâncias, o que contribui sobremaneira junto a aprendizagem organiza-
cional e ao desenvolvimento de conhecimento e habilidades que levem resultados 
organizacionais. Destarte, para que a área de gestão de pessoas possa usufruir do 
desenvolvimento e aprimoramento das competências e habilidades de seus colabo-
radores quanto ao acesso e uso da informação, tem-se os parâmetros e indicadores 
de competência em informação adaptados por Belluzzo para o contexto brasilei-
ro, que norteados à aprendizagem podem corroborar com todas as áreas da orga-
nização. Desse modo, a competência em informação e seus padrões e indicadores 
revelam-se fortemente ligados à aprendizagem, pois essa competência emerge por 
meio da obtenção de conhecimentos, habilidades e atitudes que orientem ao acesso 
e uso consciente da informação e que resultem em ganhos pessoais e profissionais 
de aprendizagem, que em face à competência em informação podem levar a uma 
aprendizagem significativa ao longo da vida do colaborador. Assim, o objetivo desse 
estudo é demonstrar a importância do uso da competência em informação junto a 
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aprendizagem nas organizações, principalmente para a área de gestão de pessoas 
que é a área em que todas as estratégias para o desenvolvimento organizacional é 
iniciado e, baseando nos preceitos da competência em informação e em seus pa-
drões e indicadores o estudo teórico apoiado em Revisão Sistemática da Literatu-
ra  visa demonstrar como um diagnóstico estruturado elaborado por meio de um 
framework pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem organizacional 
elevando as ações originadas da área de gestão de pessoas com sua aplicabilidade 
a todo o contexto organizacional. Tais abordagens constituem uma contribuição efe-
tiva à melhor compreensão da importância da competência em informação como 
diferencial em ambiente de trabalho nas organizações contemporâneas e sua in-
ter-relação com as novas condutas de gestão, em especial como uma dimensão da 
aprendizagem organizacional.

Palavras-chaves: Competência em informação; Aprendizagem organizacional; Ges-
tão de pessoas; Framework.

1. Introdução

Na era da informação que vivenciamos atualmente, tem-se uma valorização re-
levante do capital humano, do seu conhecimento e de suas competências, princi-
palmente na esfera das organizações. Desse modo, há uma necessidade premente 
por ferramentas, métodos e princípios que colaborem para a busca e obtenção de 
informações estratégicas e que proporcionem a criação de conhecimento nos dife-
rentes níveis hierárquicos organizacionais. Nesse sentido, surge a competência em 
informação (CoInfo) que tem sido investigada junto ao ambiente das organizações 
em razão de sua relevância quanto ao tratamento e uso inteligente, ético e assertivo 
da informação. E, no ambiente competitivo das organizações, essa competência em 
saber lidar de forma eficiente com múltiplas informações vem se tornando um dife-
rencial competitivo extremamente importante. 

Para lidar com essa tarefa na organização de aliar com as oportunidades da CoInfo 
com esse perfil competente de profissional há a Gestão de Pessoas, área que realiza 
toda a parte de recrutamento e seleção de pessoas, bem como é a responsável por 
elaborar estratégias e ações que propiciem o desenvolvimento e aprendizagem or-
ganizacional adequada dos membros da organização. Salienta-se, ainda, que a CoIn-
fo conjuga saberes, habilidades e atitudes para lidar com a informação em qualquer 
ocasião, o que a torna um aliado estratégico junto a aprendizagem organizacional e 
ao desenvolvimento de conhecimento e habilidades que permitam resultados orga-
nizacionais de excelência.

Destarte, a CoInfo conta com parâmetros e indicadores que foram adaptados por Be-
lluzzo (2007) para o contexto brasileiro, e que podem junto com a área de gestão de 
pessoas fornecer o desenvolvimento e aprimoramento das competências e habilida-
des de seus colaboradores no que tange ao acesso e uso da informação, norteando a 
aprendizagem em todas as áreas da organização. Diante disso, temos que o objetivo 
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desse estudo é demonstrar a importância do uso da competência em informação 
baseando-se nos seus preceitos, padrões e indicadores junto à aprendizagem nas 
organizações, principalmente para a área de gestão de pessoas onde as estratégias 
para o desenvolvimento organizacional são estruturadas e iniciadas.

Ressalta-se, ainda, que o artigo em questão se trata de um recorte da tese de San-
tos (2020), que emergiu em seu estudo em demonstrar como a CoInfo coopera não 
somente para articular estratégias voltadas para aprendizagem organizacional, 
mas sim tem com fundamento essencial o desenvolvimento e o domínio de novas 
competências e habilidades, possibilitando que os profissionais estejam capacita-
dos para atuar em qualquer contexto. Desse modo, a competência em informação e 
seus padrões e indicadores reforçam a aprendizagem, a partir de demandas de no-
vas competências associadas a conhecimentos, habilidades e atitudes que guiem ao 
acesso e uso consciente da informação e que promovam ganhos pessoais e profis-
sionais de aprendizagem ao funcionário, bem como ajudem na construção e alcance 
de resultados significativos para a organização.

2. Competência em Informação

As pessoas convivem diariamente num contexto cada vez mais dinâmico e impre-
visível, principalmente após o surgimento da Sociedade da Informação – que trouxe 
evoluções quase que instantâneas no trato com as informações, com o desenvolvi-
mento e forma de gerar conhecimento e com as transformações dos recursos tec-
nológicos – em outras palavras a competência do profissional atual não permite que 
este seja competente somente por meio da formação e de uma carreira estável. Ele 
precisa atender às novas demandas que a conjuntura social e profissional impõem, 
ou seja, a busca contínua pelo desenvolvimento e, principalmente, que essa seja 
uma prática de aprender a aprender ao longo de toda a sua vida.

Dada a essa perspectiva, temos a competência em informação (CoInfo) que pode 
colaborar com esse desenvolvimento dos indivíduos, pois tem seu potencial voltado 
a um conjunto de comportamentos, habilidades e ações que envolvem o acesso e 
uso da informação de forma inteligente, sob a égide da necessidade da construção 
do conhecimento e da intervenção na realidade social (BELLUZZO; KOBAYASHI; FE-
RES, 2004). 

Observando tais aspectos nota-se como é considerável o desenvolvimento de com-
petências e habilidades para lidar “[...] com grandes massas de informações, assim 
como demandas pessoais e profissionais” (DUDZIAK, 2003, p. 31). Esse elemento tor-
na-se importantíssimo pois, “[...] como não é possível prever quais conhecimentos 
serão necessários no futuro, é indispensável que o indivíduo desenvolva habilida-
des que o auxiliem a se adaptar com facilidade a esse novo contexto” (LECARDELLI; 
PRADO, 2006, p. 25).

Fundamentada nessas novas necessidades sociais é que a competência em infor-
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mação (CoInfo) concebe duas dimensões que contribuem para com o desenvolvi-
mento das pessoas: a primeira é “[...] voltada ao domínio de saberes e de habilidades 
de natureza variada levando a interpor práticas em sua realidade e a outra dimensão 
ligada a um olhar crítico com ações e compromissos voltados às demandas e neces-
sidades da sociedade atual” (BELLUZZO, 2007, p. 34).

Ressaltando ainda esse novo contexto e explanando com mais detalhes sobre as 
dimensões que estabelecem a CoInfo temos o que Rader (1991, 1995) nos clarifica 
como sendo uma compreensão relevante que devemos buscar para que a compe-
tência em informação possa trabalhar todo o seu potencial nos indivíduos:

- As pessoas possuem capacidade para ter uma vida produtiva, construtiva e 
proveitosa, em um ambiente em que a democracia prospere;

- As pessoas admitem e são otimistas com a estrutura das mudanças e das 
transformações sociais;

- As pessoas têm consciência que precisam proporcionar um futuro melhor 
as novas gerações;

- As pessoas dispõem de capacidade para localizar a informação compatível 
com o que necessitam para resolver seus problemas pessoais e profissionais;

- As pessoas são competentes tanto na escrita e leitura para que possam 
interpretar e fazer uso consciente das tecnologias digitais.

Desse modo, com base nessas considerações e para demonstrar a relevância e 
melhor compreensão da importância da CoInfo, temos um sucinto resumo visando 
pontuar sua origem, conceitos e entendimento. Também se faz oportuno destacar 
que a CoInfo é descrita pelo mundo em inúmeras traduções derivadas de seu termo 
original em inglês, Information Literacy, entretanto nesse estudo será usado o ter-
mo Competência em Informação, utilizado por Belluzzo (2007), vocábulo que melhor 
condiz com a sua compreensão semântica e seu foco de atenção ligado às habili-
dades para o acesso e uso da informação. Esse termo vem sendo recomendado no 
Brasil desde 2013 pela United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza-
tion – UNESCO (HORTON JÚNIOR, 2013).

Corroborando com esses preceitos Santos (2017, p. 24) enfatiza, que:

“A Competência em Informação (Information Literacy) também apresenta di-
versas tentativas de conceituação ao longo do tempo. Entretanto, além das 
dificuldades de conceituar a expressão por incorporar outros conceitos abran-
gentes, existe a falta de consenso quanto à tradução de Information Literacy. 
Acredita-se que ‘Competência em Informação’ possui uma semântica direcio-
nada ao domínio do recurso “informação”; é bem aceita nos círculos profis-
sionais e está em sintonia com o Movimento norte-americano de Information 
Literacy, justificando o seu uso”.

Information literacy foi a terminologia em inglês que originou a CoInfo. Ela surgiu 
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na década de 1970, por meio do bibliotecário americano Paul Zurkowski que neste 
período estudando e analisando uma corrente crescente marcada pela evolução das 
tecnologias de informação e comunicação (TIC), observou uma necessidade latente 
junto ao desenvolvimento das pessoas de novos conhecimentos e habilidades para 
serem competentes e manterem-se atualizadas para encarar o novo conglomerado 
informacional que estava surgindo.

Visando delinear uma síntese histórica da trajetória da CoInfo ao longo de mais de 30 
anos, temos as autoras Lecardelli e Prado (2006) que traçaram o percurso trilhado 
pela CoInfo desde o surgimento da expressão citado por Paul Zurkowski em 1974 
(Figura 1). Ademais, outros estudiosos e precursores de novos vieses sobre o tema 
da CoInfo são evidenciados também nesse quadro, refletindo a construção teórica 
que foi muito relevante para a edificação do legado firmado sobre a conceituação do 
tema competência em informação. “[...] Além disso, este termo tem uma conotação 
positiva, ou seja, adquirir competências está ligado à ideia de progredir, andar para 
frente, evoluir” (HATSCHBACH, 2002, p. 49).

Em continuidade ao intervalo de tempo descrito no quadro 1, Hatschbach e Olinto 
(2008, p. 22) evidenciam que a partir de 2006, a “[...] ideia de aprendizado ao longo 
da vida foi se agregando ao conceito, sobretudo quando a Competência em Infor-
mação ultrapassou as fronteiras do mundo acadêmico e começou a ser discutida 
também no ambiente de trabalho”. Essa afirmação revela a importância da CoInfo, 
que segundo as autoras obteve uma expansão que motivou outras áreas de conhe-
cimento não relacionadas à Ciência da Informação a conhecer e se interessar sobre 
o assunto, levando ao surgimento de outras perspectivas que foram incorporadas ao 
conceito e estudo da temática.

Toda essa atenção dada à CoInfo por outras áreas de estudo, está relacionado ao fato 
de que a competência em informação tem como essência a aprendizagem e ao uso 
de práticas aplicadas ao desenvolvimento de habilidades permitindo que as pessoas 
identifiquem quando há uma necessidade de se buscar a informação, de detectar e 
utilizar de maneira efetiva a informação localizada para criação do novo conheci-
mento, assumindo a compreensão e uso de tecnologias e a capacidade em resolver 
problemas com responsabilidade, ética e dentro da licitude legal (BELLUZZO, 2003).

Figura 1 – Resumo da trajetória inicial da CoInfo
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Fonte: Adaptado de Lecardelli e Prado (2006).

Seguindo essa abordagem e pertinente às conceituações da CoInfo, temos o que Be-
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lluzzo (2005), apresenta levando em consideração a permanente busca das pessoas 
em se manterem atualizadas e aprendendo continuamente:

“Constitui-se em processo contínuo de interação e internalização de fun-
damentos conceituais, atitudinais e de habilidades específicas como refe-
renciais à compreensão da informação e de sua abrangência, em busca da 
fluência e das capacidades necessárias à geração do conhecimento novo e 
sua aplicabilidade ao cotidiano das pessoas e das comunidades ao longo da 
vida” (BELLUZZO, 2005, p. 39-40).

Bruce (2003) traz sua contribuição sobre como a CoInfo pode ser compreendida no 
que tange à aprendizagem ao longo da vida, agregando tanto na via social quanto 
profissional:

[...] normalmente se entende a competência em informação como um conjun-
to de atitudes para localizar, manipular e utilizar a informação de forma eficaz 
para uma grande variedade de finalidades. Como tal, se trata de uma “habilida-
de genérica” muito importante que permite as pessoas confrontar com eficá-
cia a tomada de decisão, a solução de problemas ou a investigação. Também 
lhes permitem responsabilizar-se pela sua própria formação e aprendizagem 
ao longo da vida e nas áreas de seu interesse pessoal ou profissional (BRUCE, 

2003, p. 289).

Corroborando com essas explanações e considerando as percepções de aprendiza-
gem e desenvolvimento de habilidades aperfeiçoadas pela CoInfo, Santos (2020, p. 
145) descreve que a:

 “Competência em informação é um processo de desenvolvimento e/ou aper-
feiçoamento da habilidade de entender a informação. Esse domínio do con-
teúdo permite gerir seu conhecimento e possibilitar mudanças de atitudes de 
aprendizagem relacionados aos contextos sejam eles sociais, educacionais ou 
profissionais. Como resultado, o indivíduo torna-se capaz de buscar, localizar, 
acessar, avaliar e utilizar de maneira inteligente, crítica e ética a informação 
elevando seus instintos investigativos e de tomada de decisão, assumindo o 

controle sobre seu próprio aprendizado e conhecimento ao longo da sua vida”.

Relacionado ao campo profissional, tal como o ambiente das organizações, a in-
formação tornou-se elemento estratégico de sobrevivência, de conhecimento de 
mercado, de aumento de produtividade, ou seja, atualmente é considerado o recur-
so indispensável para obtenção de vantagens competitivas e de oportunidades de 
crescimento ne perenidade no contexto em que atuam. Dada a essa nova conjuntura 
vivenciada pelas organizações, sua estrutura organizacional precisa atender a es-
sas novas demandas, o que remete que ela deve repensar processos, estratégias e 
principalmente as competências de seus integrantes organizacionais. Diante disso, 
habilidades, conhecimentos e atitudes intrínsecos à competência em informação se 
mostram como essenciais para enfrentar e ajustar-se aos diferentes desafios que os 
esperam diariamente. Essa é uma estratégia importantíssima das organizações no 
contexto atual, ou seja, diferenciar-se no mercado com o uso das competências da 
sua parte mais preciosa: o seu capital humano.
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Por meio dessas ponderações, nota-se que a CoInfo no ambiente das organizações 
possibilita junto aos processos contínuos de aprendizagem que os gestores orga-
nizacionais necessitam dominar, a promoção e o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas à sua capacidade de resolver problemas de informação. Desse fato, 
tem-se que:

“A Information Literacy trata das habilidades fundamentais para que a pes-
soa obtenha sucesso na Sociedade da Informação, permitindo lhe realizar uma 
aprendizagem de maneira autônoma em diversos aspectos da vida. Estas habi-
lidades não são apenas úteis em atividades acadêmicas e escolares, mas apli-
cáveis a todas as situações de resolução de um problema ligado à necessidade 

de informação” (HATSCHBACH, 2002, p. 13).

Portanto, para que as organizações se mantenham competitivas o seu capital hu-
mano interno, ou seja seus funcionários, carecem de aprender e desenvolver com-
petências e destrezas que os permitam constantemente trabalhar com dados e in-
formações – sejam eles de cunho econômico, social, tecnológico ou político – que 
precisam ser entendidos e interpretados visando auxiliar a organização em suas 
estratégias. Esses significativos desafios organizacionais, podem ser suprimidos 
com a ajuda da CoInfo à medida que as pessoas se tornam competentes em lidar 
com a sobrecarga de informações, estabelecer estratégias ajustadas para lidar com 
incertezas e ainda tenham mais confiança para tomar decisões, por estarem mais 
bem informadas com a prática baseada em indícios informacionais (MALAFI; LIU; 
GOLDSTEIN, 2017).

Diante disso, o domínio para compreender, congregar e responder a tais condições 
dispostas pelo contexto atual vivido pelas organizações perpassa a CoInfo. Assim, a 
medida que os indivíduos internalizam a CoInfo em suas habilidades, atitudes, ações 
e reações estes profissionais, irão conscientemente e inconscientemente efetivar 
o uso dos 5 padrões de CoInfo elaborados por Belluzzo (2007), apoiando-se em pa-
drões e indicadores de cunho internacional: PADRÃO 1 – A pessoa competente em 
informação determina a natureza e a extensão da necessidade de informação; PA-
DRÃO 2 – A pessoa competente em informação acessa a informação necessária com 
efetividade; Padrão 3 – A pessoa competente em informação avalia criticamente a 
informação e as suas fontes; Padrão 4 – A pessoa competente em informação, in-
dividualmente ou como membro de um grupo, usa a informação com efetividade 
para alcançar um objetivo/obter um resultado e Padrão 5 – A pessoa competente em 
informação compreende as questões econômicas, legais e sociais da ambiência do 
uso da informação e acessa e usa a informação ética e legalmente. Nesse sentido, o 
domínio da CoInfo junto às atividades organizacionais pode contribuir para elevar os 
seus resultados a partir do uso consciente da informação, tais como: na redução de 
custos, dispêndio de tempo, eliminação de falhas, uso da criatividade, flexibilidade 
nas tomadas de decisão, autoconfiança, inovação e alta performance.

Em suma, observa-se que a CoInfo quando integrada junto à ambiência organizacio-
nal colabora sobremaneira para com os seus profissionais permitindo elevar suas 
capacidades de uso efetivo das informações, desenvolvendo competências que vão 
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desde a localização, análise, armazenagem, recuperação e uso de maneira ética e 
consciente visando contribuir para com as estratégias e o êxito de qualquer orga-
nização. Aliado a isso, a CoInfo possibilita que os indivíduos sejam também compe-
tentes em informação ao utilizarem de forma eficaz as tecnologias e recursos de 
informação e comunicação, o que conduz a uma oferta de oportunidade única para 
o desempenho competitivo das organizações (KIRTON; BARHAM, 2005). Esses enfo-
ques decorrem assim como a CoInfo, em menção à proposta de análise da gestão de 
pessoas e da capacitação dos sujeitos na formação de sua aprendizagem, podendo 
incidir na construção do intelecto profissional.

3. Aprendizagem Organizacional e Gestão de Pessoas

A complexidade advinda do mercado globalizado em que as organizações estão 
imersas atualmente, as fazem buscar incessantemente diferenciais competitivos 
que lhes permitam ter vantagens e oportunidades para manterem-se em seu seg-
mento de atuação. Em torno desse fato, as organizações têm nas pessoas que atuam 
dentro de seu ambiente, o potencial e ativo mais importante e valioso para conseguir 
alcançar esse objetivo. E, para tanto, necessitam que esses indivíduos detenham 
conhecimentos e competências que as levem a ter sucesso em seus resultados es-
tratégicos. Desse modo, as organizações utilizam-se de processos de capacitação, 
ou melhor de aprendizado, buscando a qualificação superior de seus funcionários 
para que estes possam desempenhar com primazia suas atividades, processos e to-
madas de decisão estratégicas. Com esta combinação conjunta, a organização pode 
pleitear um futuro e seus membros obtêm oportunidades de desenvolvimento de 
conhecimento, habilidades e autonomia para um aprender a aprender permanente 
(CHIAVENATO, 2014).

Sob essa ótica, Fiol e Lyles (1985) indicam que a aprendizagem no âmbito organiza-
cional está relacionada ao desenvolvimento de ideias, conhecimento e a união de 
ações passadas com o uso prático e a concepção de ações futuras. Desse modo, 
as organizações provem estruturas e mecanismos de aprendizagem que influen-
ciam seus funcionários a se desenvolver, visando que eles possam ao longo do tem-
po transferir o seu aprendizado à organização. Essa circunstância decorre do fato, 
como observam Fleury e Fleury (1995) ao explanar que, por não possuírem cérebros 
as organizações se apoiam nas pessoas e em seu intelecto para elaborarem rotinas, 
processos e procedimentos padronizados e que possam ser replicados e utilizados 
em intercorrências internas e externas. Tais “[...] rotinas vão sendo incorporadas de 
forma explícita ou inconsciente na memória organizacional” (FLEURY; FLEURY, 1995, 
p. 16), produzindo a aprendizagem organizacional. Com isso evidencia-se que:

“O fenômeno da aprendizagem nas organizações é complexo e multifacetado, 
devendo ser levado em consideração o contexto organizacional do estudo rea-
lizado, a cultura organizacional, os sistemas e as estruturas que fazem parte 
dos relacionamentos internos e externos, bem como o setor de atuação da 

organização objeto de estudo” (KARAWEJCZYK, 2014, p. 35).



114

COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SOCIEDAD

Diante disso, a aprendizagem organizacional tem se sobressaído como uma pos-
sibilidade fundamentada pelas organizações à medida que as mudanças e com-
plexidade do ambiente avançam. Partindo dessa premissa as corporações podem 
fazer seu uso e “[...] desenvolver a capacidade de aprender continuamente a partir 
das experiências organizacionais e a traduzir estes conhecimentos em práticas que 
contribuam para um melhor desempenho, tornando a empresa mais competitiva” 
(BITENCOURT, 2001, p. 44). A aprendizagem organizacional propicia a ampliação e o 
desenvolvimento das habilidades e competências de seus membros permitindo que 
o aprendizado seja um elemento intrínseco da organização, o que beneficia ambas 
as partes. Neste aspecto salienta-se que:

“Portanto, o aprendizado organizacional refere-se à capacidade de uma orga-
nização identificar e armazenar conhecimento resultante de experiências in-
dividuais e organizacionais e de modificar seu comportamento de acordo com 

os estímulos percebidos no ambiente” (MORESI, 2001, p. 39).

Em síntese, o surgimento e a expansão das organizações continuamente estiveram 
relacionadas com as pessoas, de início com sua força física e mais recentemente 
com o uso de seu cognitivo, memória e competência levando com que os indivíduos 
compartilhem esses conhecimentos e também sejam influenciados a outros pro-
cessos de aprendizado (SILVEIRA; CRUZ JÚNIOR, 2011). Partindo dessa premissa, as 
organizações e a sua área de gestão de pessoas – setor pelo qual as capacitações e 
os desenvolvimentos voltados a aprendizagem organizacional são pensados, estru-
turados e colocados em prática – podem ser vistos como o centro da edificação, do 
desenvolvimento, disseminação e uso do conhecimento das pessoas decorrente de 
seu aprendizado na ambiência organizacional contribuindo também para o alcance 
de sua permanência no mercado.

É notório que as organizações passaram por inúmeras transformações desde o pe-
ríodo de seu surgimento e isso refletiu não só na maneira de produzir, nos processos 
e produtos, mas principalmente no tratamento e valorização do capital humano, ou 
seja, as pessoas que trabalham junto a essa ambiência. Com isso, surgiram novas 
departamentos e áreas e uma delas que obteve uma evolução grandiosa e que hoje 
tem destaque nas organizações é a área de Gestão de Pessoas (GP). A área de GP 
tem em sua responsabilidade não só as questões de contratação, retenção e treina-
mento, mas tem seu papel muito voltado a criação de um ambiente colaborativo e 
que contribua com a organização no alcance de seu propósito e objetivos estratégi-
cos. Com esse intuito a GP passou a criar condições e mecanismos para o desenvol-
vimento da aprendizagem organizacional levando a funcionários mais competentes 
e habilidosos e que consigam atender as mudanças e desafios que o novo mundo 
organizacional impõe.

Dado esse paralelo, temos que a Gestão de Pessoas pode ser compreendida “[...] 
como um conjunto de políticas e práticas que permitem a conciliação de expectati-
vas entre a organização e as pessoas para que ambas possam atendê-las ao longo 
do tempo” (DUTRA; DUTRA; DUTRA, 2017, p. 4). Knapik (2012, p. 55) corrobora com essa 
ideia ao explanar que a GP consiste no “[...] conjunto de políticas e subsistemas que 
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se preocupa com o gerenciamento estratégico das pessoas e leva à eficácia dos 
colaboradores em busca dos objetivos pessoais e empresariais”.

Na visão de Armstrong (2009, p. 4, tradução nossa) a GP está conectada a uma “[...] 
abordagem estratégica, integrada e coerente para o emprego, desenvolvimento e 
bem-estar das pessoas que trabalham nas organizações”.

Destarte, com base nessas definições acerca da GP, é possível compreender que sua 
criação e progresso acha-se relacionada a orientações e premissas no que tange ao 
equilíbrio entre as expectativas da organização para com as pessoas de um lado e 
do outro a possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento de competências pro-
fissionais pelos seus integrantes.

Essa é uma expectativa que de acordo com Dutra; Dutra; Dutra (2017), leva a área de GP 
a dispor de recursos e subsídios que estimulem nas pessoas da organização a quererem 
se desenvolver e aprender, trazendo como resultado melhor desempenho a corporação. 
Enquanto isso, a organização faz estes investimentos em seu capital humano com o 
intuito de que eles utilizem suas habilidades e competências que já possuem e as que 
foram adquiridas e desenvolvidas por meio da aprendizagem organizacional, para cola-
borar no alcance de seus objetivos estratégicos e de sua perenidade junto ao mercado.

Seguindo essa vertente, Chiavenato (2014) aponta algumas mudanças que houveram 
no ambiente das organizações e que fizeram com que a área de GP tivesse que se 
transformar também e hoje ganhar espaço e ser vista como aquela que possui visão 
holística junto à organização e às pessoas. Assim, por sua amplitude em atender 
às demandas de toda a organização, preocupa-se em integrar as necessidades do 
mercado e de seus membros criando processos de trabalho que sejam mais eficien-
tes à medida que os funcionários estão mais qualificados, competentes, motivados 
e inseridos em funções e atividades que possam levá-los a conquistar vantagens 
competitivas à organização. Todas essas modificações levaram:

“- Da organização de hierarquias para a organização de comunidades.

- Do trabalho com desenhos e métodos impositivos para a compreensão das 
tarefas.

- Do recrutamento e da admissão de trabalhadores para a busca e retenção 
de talentos.

- Da construção de habilidades manuais para a construção de habilidades de 
conhecimento.

- Da avaliação do desempenho visível de cargos para o alcance de aquisição de 
conhecimentos invisíveis e de alcance de metas e objetivos.

- Da ignorância das pessoas para a construção de uma cultura amigável de 
conhecimento.

- Do apoio ao modelo burocrático para a mudança e a inovação” (CHIAVENATO, 
2014, p. 13).
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Desse modo, tais mudanças e transformações só poderão ser cumpridas pela Ges-
tão de Pessoas valendo-se de uma combinação de aprendizagem e de um instru-
mento que possa favorecer o desenvolvimento de habilidades e competências prin-
cipalmente com o trato com a informação, insumo vital para o desenvolvimento das 
pessoas e das organizações e, para tanto, a competência em informação é uma fe-
rramenta que pode suportar essa necessidade pelo seu dinamismo e interconexão 
com as pessoas e as demais atividades inerentes as organizações, pois todas elas 
lidam com tomadas de decisões e carecem da informação para sua assertividade.

4. Metodologia

Utilizou-se como procedimento metodológico a Revisão Sistemática de Literatura 
(RSL) (MULROW, 1994; BRERETON et al., 2007). Assim, como etapa inicial foi efetuada 
a RSL buscando delinear a fundamentação teórica do estudo, a partir de uma abor-
dagem junto à literatura especializada nacional e internacional para a construção 
do referencial teórico e a absorção e interpretação dos conteúdos propostos, o que 
abarcou variadas fontes de informação vinculadas à área de Ciência da Informação, 
sendo elas:

- Livros, periódicos, dissertações e teses;

- Bases de dados nacionais e internacionais, textuais e referenciais, tais como: 
Scielo, Library and Information Science Abstracts (LISA), SCOPUS, Science 
Direct (Elsevier), Web of Science, Library, Information Science and Technology 
Abstracts (LISTA), Information Science and Technology Abstracts (ISTA), Edu-
cation Resources Information Center (ERIC).

Destaca-se que, conforme descrevem Levy e Ellis (2006) a Revisão Sistemática 
de Literatura (RSL), oferta uma sistematização junto ao processo de coleta, com-
preensão, conhecimento, verificação, análise, síntese e avaliação de inúmeros dados 
concomitantemente (artigos, dissertações, teses, livros, entre outros) objetivando 
criar um mapeamento de conhecimentos profundo sobre determinado assunto ou 
tópico a ser pesquisado. Seguindo essa mesma percepção, situa-se o que Brereton 
et al. (2007) explanam que uma RSL propicia ao pesquisador uma busca aprofundada 
e confiável das pesquisas realizadas sobre um tema específico.

Biolchini et al. (2007) também admitem que a RSL é um elemento importante e que 
coopera no mapeamento de materiais publicados em relação a um assunto distinto 
que o pesquisador está concentrado, movendo-o a obter insumos capazes de elabo-
rar uma síntese do conhecimento existente sobre o tema. Desse modo, “a finalidade 
de uma revisão sistemática é localizar os estudos mais relevantes existentes com 
base em questões de pesquisa formuladas anteriormente para avaliar e sintetizar 
suas respectivas contribuições” (CAIADO, et al. 2016, p. 2).

Desse modo, enquanto recorte de uma tese, este artigo se baseia no estudo realiza-
do abordando diversos assuntos voltados para: aprendizagem, aprendizagem organi-
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zacional, competência, competência em informação e gestão de pessoas, que orien-
tados pelos preceitos da RSL buscavam que os enfoques temáticos associados à 
literatura pesquisada permitissem um embasamento teórico-científico, assim como 
incentivo às reflexões significativas e oportunas da estrutura teórica, bem como que 
expressassem congruência ao objetivo da pesquisa, que versa em demonstrar a im-
portância do uso da competência em informação junto à aprendizagem nas organi-
zações, principalmente para a área de gestão de pessoas que é caracterizada por 
estratégias para o desenvolvimento organizacional e, baseando-se nos preceitos da 
competência em informação e em seus padrões e indicadores, pode levar ao alcance 
de resultados desejáveis ao ambiente das organizações.

5. Resultados

Cabe destacar que os resultados são baseados em Santos (2020) que demonstrou 
como um diagnóstico estruturado elaborado por meio de um framework e, com base 
nos preceitos da CoInfo, pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem 
organizacional elevando as ações originadas da área de gestão de pessoas com sua 
aplicabilidade a todo o contexto organizacional. Tais abordagens constituem uma 
contribuição efetiva à melhor compreensão da importância da competência em in-
formação como diferencial em ambiente de trabalho nas organizações contemporâ-
neas e sua inter-relação com as novas condutas de gestão, em especial como uma 
dimensão da aprendizagem organizacional.

Assim, delineou-se a criação de um framework (Figura 2) que decorre do diagnóstico 
e planejamento possibilitando à área de GP focar esforços almejando desenvolver 
em seus funcionários uma aprendizagem organizacional eficiente e factual, além de 
estar associada aos princípios e padrões da CoInfo.

De acordo com Santos (2020, p. 286) a utilização do framework, 

“acomete no diagnóstico que a área de GP deve estruturar para o desenvolvi-
mento da aprendizagem com base na CoInfo; da descrição da ideia central que 
perpassa uma conjuntura da situação e cenários que podem ser analisados 
permitindo estabelecer as conexões, possibilidades de desenvolvimento, reso-
lução de problemas e de diferenciais que a CoInfo pode proporcionar junto ao 
aprendizado organizacional (AO)”.
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Figura 2 – Framework diagnóstico da área de GP para o desenvolvimento da 
aprendizagem com os preceitos da Competência em Informação (CoInfo) na 

organização

FRAMEWORK DIAGNÓSTICO PARA DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM COM BASE NA 
COINFO

Ideia Central

Conjuntura da 
situação e cenários

• Buscar entendimento e estabelecer conexões entre a 
competência em informação e a aprendizagem requerida para o 
desenvolvimento das atividades, a fim de demonstrar a relevância 
dessa articulação no incremento das habilidades, conhecimentos, 
julgamentos e atitudes;

• Ponderar sobre todos os elementos que podem envolver a 
resolução de problemas de aprendizagem, tais como cenários, 
pessoas, componentes técnicos, questões éticas e legais, tomadas 
de decisão, tecnologia, entre outros;

• Averiguar as fontes de informação disponível e os 
conhecimentos internos que podem ser aprendidos e socializados;

• Considerar a aprendizagem organizacional como fator para 
a criação de diferenciais competitivos e como insumo para 
uma cultura de aprendizado significativo e permanente junto à 
organização.

Diretrizes Gerais

Disposições 
instrutivas para o 

desenvolvimento da 
ideia central

• Empregar práticas ligadas aos padrões e indicadores de CoInfo 
como um modelo norteador para iniciar as ações de aprendizagem 
e desenvolvimento de competências;

• Estabelecer planos de desenvolvimento de competências que 
possibilitem congregar conhecimentos, habilidades, atitudes, 
julgamentos, valores e princípios éticos que devem ser usados no 
transcorrer da função e atividades diárias;

• Promover ações que busquem criar um ambiente cultural de 
aprendizagem articulado com a competência em informação 
desenvolvendo subsídios para a autonomia junto aos processos 
de conhecimento, tais como o pensamento crítico o aprender a 
aprender permanente e a aprendizagem significativa;

• Desenvolver conteúdos ligados a competência em informação 
demonstrando seu suporte junto a gestão das informações de 
cunho econômico, político, tecnológico, cultural, social, ético 
e legal, contribuindo para a compreensão destes por toda a 
organização.
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Indicativos de Ação

Administração das 
disposições gerais

• A área de gestão de pessoas deve desenvolver programas de 
treinamento voltados a explanar os princípios e abordagens 
conceituais e práticas da CoInfo para toda a organização, 
buscando desenvolver essa competência para com o trato das 
informações que perpassam o seu meio;

• A área de gestão de pessoas necessita ofertar métodos de 
aprendizado que estabelecem o modus operandi da competência 
em informação no que diz respeito a participação de seus 
colaboradores;

• A área de gestão de pessoas deve elaborar uma oficina de 
expressão visando disseminar informações, conhecimento 
e aprendizado relacionado as boas práticas resultantes da 
compreensão e aplicação da CoInfo em inter-relação com as áreas 
da organização.

Resultados esperados

Contribuições

• Buscar a construção de uma organização de alto desempenho 
por meio do aprendizado em articulação com a CoInfo, à medida 
que a disseminação dos conhecimentos permita contribuir para as 
estratégias competitivas da organização;

• Elevar as competências dos colaboradores possibilitando o 
seu desenvolvimento profissional, além de contribuírem para 
melhorar a flexibilidade, agilidade, inovação e uso das tecnologias, 
com base em informações que promovam a organização e a sua 
competitividade;

• Verificar a efetividade dos aprendizados correlacionados com 
as premissas da CoInfo, buscando no processo de inserção de 
competências e saberes um ponto ótimo dessa relação e que 
possibilite determinar valor agregado dentro da organização.

Fonte: Elaborado por Santos (2020).

Em detrimento das reflexões e ideias levantadas com o estudo, foram idealizadas 
procedimentos gerais que têm com indicativo prescrever os elementos instrutivos 
que permitissem o desenvolvimento da ideia central de aplicar os pressupostos da 
CoInfo junto às ações de aprendizagem, assim como articular e impulsionar o con-
hecimento, habilidades, atitudes e julgamento, subsídios para se buscar autonomia, 
pensamento crítico e a aprender a aprender, principalmente para lidar com infor-
mações de caráter econômico, político, social, cultural, ético, dentre outros que ro-
deiam a organização diariamente (SANTOS, 2020).

Santos (2020) descreve que para trabalhar com a condução das disposições gerais 
do framework, foram criadas orientações de ação, com o objetivo de colocar em prá-
tica as abordagens da CoInfo junto a AO. 
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“Tais ações práticas são planejadas e executadas pela área de GP que se posi-
ciona com isso como protagonista no processo de desenvolvimento inter-re-
lacionado da CoInfo e do aprendizado, buscando promover o modus operandi 
da CoInfo na organização, bem como disseminar o aprendizado com as boas 

práticas resultantes dessa articulação” (SANTOS, 2020, p. 286).

Desse modo, com o uso do framework e suas disposições e considerações espe-
ra-se que traga alguns resultados que possam gerar contribuições com a área de GP 
acerca do desenvolvimento da aprendizagem com base na CoInfo. Tal desfecho têm 
potencial para promover o desempenho da organização, tornando-a mais competi-
tiva, ao passo que os seus integrantes competentes em informação têm condições 
de lidar com informações de alto valor agregado com mais agilidade, habilidade e 
com dispositivos tecnológicos pertinentes, elevando a organização a outro nível de 
competitividade (SANTOS, 2020).

Em resumo, o framework desenvolvido por Santos (2020) pode ser um aliado junto as 
ações de aprendizagem organizacional contribuindo para qualificar o desempenho 
das pessoas, incrementar conhecimentos, habilidades e atitudes. Nessa busca tem-
se que a Gestão de Pessoas é a área responsável para engendrar a concepção e exe-
cução das ações e práticas que devem agregar e ajustar-se aos princípios e padrões 
da CoInfo de maneira transversal, provocando mudanças nos comportamentos dos 
funcionários, além de oferecer uma aprendizagem significativa e autônoma, explici-
tando que a aprendizagem foi bem aplicada. 

Diante dessas explanações acerca do framework do diagnóstico da área de GP para 
o desenvolvimento da aprendizagem com os princípios e padrões da CoInfo na orga-
nização, Santos (2020, p. 288) almeja que ele possa:

“- Caracterizar-se como um instrumento de construção de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e julgamentos esperados dos colaboradores.

- Permitir que o colaborador trabalhe com mais compreensão e assertividade 
ao ter desenvolvido a competência para apropriar-se, acessar, transferir e dis-
ponibilizar a informação e o conhecimento para a organização.

- Operar de forma transparente para tornar a CoInfo uma ferramenta efetiva 
no que tange ao desenvolvimento profissional.

- Ter na área de Gestão de Pessoas o parceiro interno estratégico que seja a 
fonte de informação essencial para as necessidades de aprendizagem evi-
denciadas na elaboração do framework”.

Orientado a isso, evidencia-se que o framework desenvolvido com base no estudo e 
reflexões de Santos (2020), oferece um contributo aplicável e admissível e com re-
ferenciais teórico-práticos para o desenvolvimento da aprendizagem organizacional 
por meio dos princípios e padrões da CoInfo junto a área de Gestão de Pessoas na 
organização. Ele também demonstra condições de criar espaços de aprendizado e 
conhecimento interconectados à CoInfo, preterindo que esta contribuição consiga 
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ser aplicada nas organizações em geral e que melhorias delineando a criação de 
diferenciais de valor agregado para amparar a outras demandas que possam ocorrer 
no contexto organizacional.

6. Considerações Finais

O presente artigo teve como intuito retratar um recorte da tese de Santos (2020), 
trazendo de maneira sintetizada a demonstração de importância da inserção da 
competência em informação junto aos programas de aprendizagem nas organi-
zações, principalmente para a área de gestão de pessoas que se articula com ações 
estratégicas para o desenvolvimento organizacional, sendo planejadas, executa-
das e controladas com o apoio nos preceitos da competência em informação e em 
seus padrões e indicadores. Em decorrência, pode-se elaborar um framework em 
que dispositivos e atividades puderam ser criadas como subsídio para estimular a 
articulação entre saberes (conhecimentos, habilidades e atitudes) e competências 
almejando ao alcance de resultados desejáveis ao ambiente das organizações.

Nesta perspectiva, a transversalidade da CoInfo com a aprendizagem organizacional 
como recurso agregador para a GP é expressiva ao cenário organizacional, constata-
da a sua característica multifacetada e articulada de informações, conhecimentos, 
habilidades, julgamentos e atitudes que associado a atributos voltados a desenvol-
ver o pensamento crítico e reflexivo, possibilitam engajar os membros organizacio-
nais a aprender a aprender de forma contínua, baseado em uma aprendizagem sig-
nificativa e colaborativa.

Em suma, o recorte de Santos (2020) traz algumas reflexões junto às teorias e ex-
periências validadas na literatura e que foram coletadas e analisadas por meio da 
RSL, demonstrando sua aplicação e manuseio de maneira facilitada em conjunto 
com as diretrizes e atividades prescritas no framework. Esse contributo pode ser 
o início para que outras pesquisas e propostas que viabilizem o desenvolvimento 
de competências, aprendizado, habilidades e outras necessidades possam a partir 
das ideias centrais colaborar com a evolução de qualquer ambiente organizacional. 
Desse modo, utilizando-se dos preceitos e padrões de Competência em Informação, 
e trabalhando associado com objetivos voltados a desenvolver uma relação efetiva 
com a Aprendizagem Organizacional em conjunto com à área de Gestão de Pessoas 
das organizações, acredita-se haver grandes possibilidades de progredir na amplifi-
cação de subsídios ligados a promoção da construção de conhecimento individual e 
coletivo, além de proporcionar um ambiente mais colaborativo e aberto à aprendiza-
gem contínua e que, desencadeado pela área de GP possam contribuir  com diferen-
ciais à organização, pois esta passa a ter profissionais que se adaptam e respondem 
com agilidade e flexibilidades às conjecturas externas e mudanças constantes.
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Resumen: Artículo basado en la tesis doctoral, destaca que las organizaciones se 
encuentran en un contexto extremadamente competitivo con transformaciones de 
naturaleza productiva, tecnológica, social y económica. La creación de valor depen-
de de la existencia de instrumentos y profesionales capacitados y com habilidades 
en información en este contexto. Las organizaciones de servicios necesitan desarro-
llar habilidades y ofrecer servicios de profesionales de la información competentes 
que brinden ventajas competitivas para la toma de decisiones y agregar valor. Se 
considera como una cuestión central de la investigación: los gerentes que traba-
jan en organizaciones de servicios tienen alfabetización informacional para acce-
der, buscar, analizar y usar la información, a fin de generar conocimiento y aplicarlo 
para agregar valor para satisfacer las demandas de ¿clientes? El objetivo general es 
analizar la interrelación entre la alfabetización informacional y la construcción de 
conocimiento para generar valor agregado al proceso de toma de decisiones como 
diferencial competitivo para las organizaciones de servicios de las 10 organizaciones 
que conforman el universo seleccionado para llevar a cabo un estudio de caso carac-
terizado como descriptivo y exploratorio y de naturaleza cualitativa y cuantitativa.- la 
consultoría 'X' y sus nueve organizaciones de clientes ubicadas en el Estado de São 
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Paulo (Brasil)  Se realizó una investigación bibliográfica que resultó en la construcción 
del marco de apoyo teórico. La recopilación de datos incluyó: investigación documental 
(información abierta disponible en el sitio web de la organización e intercambios de correo 
electrónico con las organizaciones participantes); cuestionario - aplicado a 9 Organiza-
ciones de Clientes y observación in situ y entrevista estructurada - firma de consultoría 
"X" y el propietario  consultor; aplicación del Diagrama Belluzzo® (6 consultores de la em-
presa consultora 'X' (muestra accidental y voluntaria). El análisis de datos se realizó con 
los resultados del cuestionario, el método de 'Análisis de contenido' y la articulación entre 
los estándares e indicadores de alfabetización informacional, además de los enfoques 
sobre los procesos de toma de decisiones y la creación conjunta de valor en las organi-
zaciones de servicios, la triangulación (investigación documental, cuestionario, entrevista 
estructurada y resultados de la aplicación del Diagrama Belluzzo®) se llevó a cabo con el 
análisis de elementos de valor agregado y del proceso de toma de decisiones en las orga-
nizaciones de servicios en conjunto con la alfabetización informacional.  Por lo tanto, se 
ofrecen subsidios teórico-prácticos que contribuyen a la alfabetización informacional uti-
lizada en los entornos de servicio, creando valores para la toma de decisiones assertivas.

Palabras clave: valor agregado; co-creación de valor; alfabetización informacional; orga-
nizaciones de servicio; proceso de toma de decisiones. 

Resumo: Artigo baseado na tese de doutorado, destaca que as organizações acham-se 
em contexto extremamente competitivo com transformações de ordem produtiva, tec-
nológica, social e econômica. A criação de valor, depende da existência de instrumen-
tos e profissionais capacitados e competentes em informação nesse contexto. As or-
ganizações de serviços, necessitam desenvolver competências e oferecer serviços de 
profissionais competentes em informação que proporcionem diferenciais competitivos 
para tomadas de decisão e agregação de valor. Considera-se como questão central da 
pesquisa: os gestores que atuam em organizações de serviço possuem competência em 
Informação para acessar, buscar, analisar e usar a informação, a fim de construir conhe-
cimento e aplicá-lo na agregação de valor para atender as demandas dos clientes? O ob-
jetivo geral é analisar a inter-relação entre a Competência em Informação e a construção 
de conhecimento para gerar agregação de valor ao processo decisório como diferencial 
competitivo para as organizações de serviço das 10 empresas que perfazem o universo 
selecionado para realização de estudo de caso - a empresa de consultoria ‘X’ e suas nove 
Organizações-clientes localizadas no Estado de São Paulo, caracterizado como descritivo 
e exploratório e de natureza qualiquantitativa. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica que 
resultou em construção do referencial teórico de apoio. A coleta de dados compreendeu: 
pesquisa documental (informações abertas disponibilizadas no website das organizações 
e trocas de e-mail com as organizações participantes); questionário – aplicado às 9 Orga-
nizações-clientes e observação in loco e entrevista estruturada – empresa de consultoria 
“X’ e o proprietário/consultor; aplicação do Diagrama Belluzzo® (6 consultores da em-
presa de consultoria ‘X’ (amostra acidental e voluntária). A análise dos dados efetuou-se 
com resultados do questionário, o método ‘Análise de Conteúdo’ e a articulação entre os 
padrões e indicadores de Competência em Informação, além de abordagens sobre pro-
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cessos decisórios e cocriação de valor em organizações de serviços. Realizou-se 
triangulação (pesquisa documental, questionário, entrevista estruturada e resulta-
dos da aplicação do Diagrama Belluzzo®) com a análise de elementos da agregação 
de valor e do processo decisório nas organizações de serviços em articulação com 
a competência em informação. Desse modo, concluindo, são oferecidos subsídios 
teórico-práticos que contribuem para que a competência em informação utilizada 
em ambientes de serviços, criem valores para a tomada de decisões assertivas ga-
rantindo estratégias efetivas e inovadoras.

Palavras-Chave: agregação de valor; cocriação de valor; competência em Infor-
mação; organizações de serviços; processo decisório.

1. Introducão

As organizações vivenciam diariamente questionamentos acerca da necessidade da 
informação e de seu uso em transversalidade com a utilização assertiva, estratégica 
e inteligente do conhecimento nos ambientes empresariais, reflexo este, pautado 
na exigência de uma sociedade cada vez mais criteriosa nas escolhas de diferentes 
alternativas ofertados pelo mercado competitivo. Essa conjuntura dinâmica e veloz 
na qual as organizações estão inseridas, reforça a ideia que as informações devem 
ser lapidadas, tratadas e transformadas em novos conhecimentos que facilitarão a 
solução de problemas, propiciando uma visão mais analítica, controlada e respal-
dada em dados quantificáveis, com qualidade no diagnóstico e indicação de ações 
efetivas, gerando vantagens nos resultados obtidos frente a concorrência.  

As informações disponibilizadas no âmbito empresarial, são oriundas da miscige-
nação entre a cultura organizacional e os diferentes conhecimentos derivados dos 
membros organizacionais que perpassam sua ancestralidade embasados no resga-
te de valores religiosos, culturais, éticos e experiências práticas convergindo para 
a criação de novos conhecimentos que serão empregados em suas atividades e 
processos profissionais.  Neste cerne de oportunidades, direcionado por um gestor 
visionário e no pleno uso de suas competências, este profissional, consegue imple-
mentar ações, estratégias, capacitações e desenvolvimento de habilidades de seus 
colaboradores no uso correto das informações para disseminar, criar e compartilhar 
conhecimento continuamente. 

Neste âmbito, a tomada de decisão por parte de gestores competentes é crucial 
para direcionar a trajetória da organização, com base em sua capacidade física, 
tecnológica, financeira, humana, competitiva e inovadora. Yafushi (2020, p. 18-19) re-
força esse pensamento ao enfatizar que a organização por meio de seus gestores 
necessita: “[...] promover o desenvolvimento de competências técnicas, operacionais 
e gerenciais; incentivar e motivar a criatividade e inovação; estruturar, consolidar 
e fundamentar a informação e o conhecimento […] para a organização alcançar a 
rapidez, qualidade, maior competitividade, solidez e eficácia em seus processos e 
decisões gerenciais”. 
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North (2010) elucida que a função dos gestores é de propiciar condições ambientais que 
promovam a apropriação da informação e a criação de conhecimento em contextos or-
ganizacionais, aproveitando o conhecimento derivado de seus próprios profissionais en-
quanto suportes ativos tanto de informação como de conhecimento, integrado aos objeti-
vos, valores e metas da empresa. 

Diante do comportamento do mercado competitivo e de suas oscilações, da velocidade 
de inovação respaldado pela Indústria 4.0, a promoção da criação de valor por parte das 
organizações é imprescindível em seus programas e processos, seja para manterem seus 
clientes satisfeitos e fidelizados ou no enfrentamento do ambiente de negócios que inte-
gra consumidores, competência, recursos quantificáveis e qualitativos, atividades e ino-
vação, ofertando produtos e serviços diferenciados que satisfazem e surpreendem seus 
consumidores. O comportamento e hábitos dos consumidores ao longo do tempo frente a 
Industrialização, vão se tornando mais apurado e de certa maneira mais exigível com o di-
namismo das descobertas diárias que a tecnologia proporciona. As pesquisas inovadoras 
de matérias-primas, programas e maquinários criam ainda mais elementos fomentadores 
que perfazem a concorrência e influenciam o preço, logística, qualidade, inovação, infor-
mação, criação de valor e de conhecimento. 

Iansiti e Lakhani (2014) enfatizam que é necessário as empresas implementarem em seu 
ambiente de negócios, produtos ou serviços que vem ao encontro da (IoT - Internet of 
Things) ou Internet das coisas e para tanto indica cinco maneiras de adoção: Aplicação de 
lentes digitais: utiliza a conexão digital nos processos de produtos ou serviços; Conexão 
dos ativos existentes com outras organizações: determina a necessidade dos consumi-
dores com base nos dados compilados de outras organizações que geram conhecimento 
e valor para a organização; Examinar novos modelos de criação de valor para os clientes: 
identifica com base em análises novos dados que proporcionam a criação de valor para os 
clientes; Observar os novos modelos de retenção de valor: o uso das tecnologias digitais 
contribui para a compreensão e adoção de modelos de precificação como o value-based 
pricing (preços baseados em valor) ou outcomes-based (baseados em resultados), pro-
porcionando oportunidades no mercado concorrente e Explorar a utilização de softwares 
para alcançar os limites da organização: por meio do investimento novos softwares po-
dem ser desenvolvidos e implementados nas organizações.  

Nesta vastidão competitiva em que as empresas de serviços transitam e estão inseridas, 
quanto maior for o domínio de diferentes competências, melhor será sua capacidade de 
resposta, resolução de problemas, interação com os consumidores, inovação de merca-
do, propiciando uma visão crítica e reflexiva acerca do desenvolvimento assertivo e ca-
pacitação de seus profissionais, justificando assim, que para obtenção de aprendizado e 
construção de conhecimento, o domínio da competência em informação para a criação de 
valor é condição sine qua non nesses novos contextos de negócios.

A proposta deste estudo busca discorrer sobre a aplicabilidade da CoInfo na criação do 
conhecimento organizacional empregado nas tomadas de decisões por gestores em seus 
processos decisórios, permitindo a agregação de valor na área de serviços, evidencian-
do-se como problema de pesquisa a necessidade dos gestores que atuam em organi-
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zações de serviço possuírem competência em Informação para acessar, buscar, analisar 
e usar a informação, a fim de construir conhecimento e aplicá-lo na agregação de valor 
para atender as demandas dos clientes. As organizações pesquisadas foram: a empresa 
prestadora de serviços de consultoria ‘X’ e suas nove Organizações-clientes localizadas 
no Estado de São Paulo, ofertando elementos primordiais para o desenvolvimento e êxito 
da pesquisa. 

Definiu-se como objeto de pesquisa a análise da inter-relação entre a Competência em 
Informação e a construção de conhecimento para gerar agregação de valor ao processo 
decisório como diferencial competitivo para as organizações de serviço. Como objetivos 
específicos foram delimitados:  a) verificar teorias, conceitos e definições presentes na 
literatura da área sobre competência em informação, agregação de valor, processo deci-
sório, organizações de serviços, visando a elaboração de referencial teórico; b) criar e apli-
car indicadores de competência em informação aos gestores e clientes de uma empresa 
de consultoria, situada na cidade de Bauru-SP, a fim de estabelecer inter-relação entre a 
competência em informação e a construção de conhecimento como geradora de agre-
gação de valor ao processo decisório; c) propor parâmetros e/ou subsídios teórico-práti-
cos de competência em informação voltados à agregação de valor em processo decisório 
como elementos geradores de diferencial competitivo para empresas de consultoria; d) 
criar uma modelagem conceitual para tomada de decisão, agregação e criação de valor 
sob a perspectiva da competência em informação em organizações de serviços de con-
sultoria.

Nesta conjuntura, o trabalho demonstra a necessidade de identificar questionamentos 
que permeiam o ambiente empresarial e são fatores críticos para o alcance do sucesso 
organizacional, dentre eles: Os gestores competentes em informação constroem conhe-
cimento individual e o compartilham ao coletivo organizacional e são capazes de agregar 
valor aos serviços prestados aos clientes, uma vez que dominam o acesso, a busca, o uso 
e a disseminação da informação? A competência em informação se constitui em uma fe-
rramenta estratégica para que os gestores tomem decisões assertivas e possam agregar 
valor nos serviços prestados aos clientes? Assim, o uso da competência em informação 
na criação do conhecimento organizacional direciona as tomadas de decisões por ges-
tores em seus processos decisórios, propiciando estrategicamente a agregação de valor 
na área de serviços de maneira inteligente, visionária e inovadora.

2. Competência em informação no ambiente organizacional

As organizações vivenciam a quarta revolução Industrial (Revolução 4.0), representando 
a era digital e da comunicação quase em tempo real. Todas essas transformações acerca 
da industrialização e globalização da sociedade moderna ao longo das décadas, trouxe a 
necessidade de novas competências e habilidades para atender ao mercado consumidor 
e sobressair frente ao mercado concorrente, utilizando para tanto, da informação como 
matéria-prima fomentadora deste contexto dinâmico.
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Nesta perspectiva, as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), pro-
piciam a sincronicidade entre a informação, comunicação e redes sociais digitais, 
sob um novo enfoque: novas maneiras sociais e comportamentais, no qual, o usuário 
de redes interage, opina, reorganiza, apropria, produz, mobiliza e compartilha infor-
mações e conhecimentos, se beneficiando desse ambiente social (ARAÚJO; VILAÇA, 
2016).

A demanda do mercado se torna cada dia mais exigente e a busca frenética das or-
ganizações no atendimento das necessidades de seus clientes, influenciando dessa 
maneira, a gestão da informação e do conhecimento para melhorias inovadoras, in-
teligentes e com diferenciais de seus processos, atividades e atuação, optando por 
decisões mais eficazes e planejadas. Neste âmbito, a aquisição e desenvolvimento 
de novas competências é primordial para as organizações atingirem o êxito em seu 
nicho de negócio, principalmente a competência da informação que proporciona 
tanto ao front office e back office da organização um direcionamento eficaz no que 
tange ao atendimento dos clientes internos e externos, dando suporte aos processos, 
atividades, atendimento satisfatório aos clientes antes, durante e após sua aquisição 
de serviços, integrando em 360º todas as áreas em transversalidade com as necessi-
dades do mercado, do cliente, da competitividade e dos resultados organizacionais.

A palavra competência pode ser definida como “[...] um saber agir responsável e re-
conhecido, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, recursos, ha-
bilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao indivíduo” 
(FLEURY; FLEURY, 2004, p. 30). Zarifian (2001; 2003), enfatiza que a competência é o 
uso da inteligência na apropriação de conhecimentos práticos de profissionais, pes-
soas ou grupos para enfrentar os desafios e as responsabilidades; as competências 
profissionais necessitam da integração entre as experiências vivenciadas dos mem-
bros organizacionais  combinadas ao saber-fazer no que resultará em uma deter-
minada atuação comportamental reconhecida, validada e desenvolvida pela própria 
organização.

As organizações possuem um papel muito importante em relação ao desenvolvi-
mento e gerenciamento assertivo dessas competências de seus profissionais. Neste 
aspecto, a competência também está relacionada ao resultado obtido pelos mem-
bros organizacionais frente a sua aprendizagem e a somatória de conhecimentos, 
habilidades e atitudes (CHA) conforme ressalta Durand (2000), ao indicar que o con-
texto e os objetivos também fazem parte desse conjunto específico visando o al-
cance de resultados promissores. Dessa maneira, o Conhecimento está embasado 
em experiências vivenciadas e informações que foram apropriadas pelos indivíduos 
e estruturadas em sua mente, proporcionando uma nova compreensão do “saber” 
no decorrer de suas vidas. Já a Habilidade, implica na capacidade dos indivíduos de 
“saber fazer” uso efetivo do conhecimento adquirido, por meio da busca e uso das 
informações em ações práticas para obter resultados planejados; por fim, a Atitude 
está relacionada ao “querer fazer”, ou seja, a execução, escolhas, pôr em prática uma 
determinada ação, visando o estímulo afetivo e social no ambiente organizacional. 
Marenco e Damião (2008) ressaltam que além do CHA indicado por Durand (2000), 
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mais dois conceitos estão relacionados à competência – Valores que refletem os 
princípios como ética e respeito e Entorno que propicia a emoção, a energia e o entu-
siasmo que consolidam portanto, um novo conjunto de elementos para competência 
(CHAVE), propiciando uma nova compreensão no contexto organizacional. 

Neste aspecto, utilizar dos elementos fomentares da competência de maneira ra-
cional, inteligente e inovadora é imprescindível no contexto competitivo do mercado 
econômico, daí surge a necessidade de se ter a competência em informação em 
ambientes de negócios. A information literacy, foi criada pelo bibliotecário Paul Zur-
kowski na década de 70, diversas foram as traduções dessa terminologia do inglês 
para outras línguas (HORTON JR, 2013). No Brasil, o termo foi traduzido para o portu-
guês e reconhecido oficialmente pela Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como competência em informação, fazendo 
uso também da sigla CoInfo para competência em informação, conforme indicações 
da Carta de Marília (2014), para não haver confusão com a sigla já existente da Ciên-
cia da Informação (CI). 

Dessa maneira, frente ao contexto tecnológico e em rede, a necessidade de domínio 
de novas competências e habilidades por parte dos usuários para acesso, busca, uso, 
tratamento e compartilhamento de informações para construção de conhecimento, 
agregação de valor e tomada de decisão foram se tornando indispensáveis para êxito 
em todos os ambientes profissionais, sociais e econômicos da atualidade que utili-
zam das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) como propulsora deste 
novo paradigma informacional e digital.

A American Library Association (ALA) no ano de 1989, buscou conceituar a compe-
tência em informação, consolidada pelas seguintes palavras: “Para ser competente 
em informação, uma pessoa deve ser capaz de reconhecer quando a informação é 
necessária e possuir a capacidade de localizar, avaliar e utilizar eficazmente a infor-
mação necessária” (p. 1, tradução nossa). Além disso, a competência em informação 
está amplamente relacionada ao processo de aprendizagem que o indivíduo no de-
correr da vida desenvolve por meio das experiências vivenciadas, ou seja, também 
por meio do conhecimento empregado, consolidado e estruturado ou da maneira 
como a pessoa competente em informação acessa, busca e usa a informação para 
tomar decisões inteligentes e assertivas.

Bruce (2003) ressalta que a competência em informação reside em um conjunto de 
atitudes: “[...] para localizar, manipular e utilizar a informação de forma eficaz para 
uma grande variedade de finalidades. Como tal, se trata de uma “habilidade genéri-
ca” muito importante que permite a pessoas confrontar com eficácia a tomada de 
decisão, a solução de problemas ou a investigação”. (BRUCE, 2003, p. 289, tradução 
nossa). Ademais, a pessoa competente em informação, utiliza do conhecimento, das 
habilidades, atitudes, valores e experiências para acesso, busca e uso da informação, 
possibilitando tomadas de decisões e escolhas que resultem em diferenciais para 
sua atuação enquanto indivíduo, profissional e seu processo de aprendizagem ao 
longo da sua vida, conforme Valente e Belluzzo (2020, p. 22) reforçam: “Essa compe-
tência apresenta duas dimensões: 1- Domínio de saberes e habilidades de diversas 
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naturezas que permite a intervenção prática na realidade; 2- Visão crítica do alcance 
das ações e o compromisso com as necessidades mais concretas que emergem e 
caracterizam o atual contexto social”.

Neste viés, a pessoa competente em informação ao se apropriar de informações, 
adquire conhecimento e desenvolve suas habilidades quando aplica esse conheci-
mento novo em suas ações práticas frente a necessidade do ambiente que está in-
serido, de maneira que, alcance os objetivos e metas com sucesso porque sabe fazer 
uso efetivo da informação para criar novos conhecimentos e aplicá-los em suas 
decisões estratégicas diariamente. Belluzzo (2014) elucida que a competência em 
informação é uma temática discutida desde 1990, e diferentes estudos foram ela-
borados no intuito de se ter maior compreensão do assunto, perfazendo conceitos, 
análises, diretrizes e parâmetros, que foram sendo estruturados como proposta para 
o desenvolvimento dos indivíduos, concretizados em “[…] declarações e manifestos, 
tais como: Praga (2003), Alexandria (2005), Ljubjana (2006), Toledo (2006), Lima (2009), 
Paramillo (2010), Murcia (2010), Maceió (2011), Havana (2012), Fez (2011), Florianópolis 
(2013) e, recentemente, a Carta de Marília (2014) […]”. (BELLUZZO, 2014, p. 57). Todos 
os estudos, manifestos e declarações, serviram para consolidar a competência em 
Informação no âmbito internacional. Belluzzo (2007) com a compreensão aprofunda-
da da temática e, em posse de materiais nacionais e internacionais que fomentaram 
sua pesquisa e no esforço e intuito de divulgar a competência em informação (CoIn-
fo) no Brasil, elaborou padrões e indicadores de performance sobre competência em 
informação; proporcionando a criação de parâmetros com indicadores de avaliação 
para a competência em informação, que foram estruturados em cinco Padrões que 
norteiam o conjunto de conceitos, princípios e desenvolvimento da competência em 
informação, elencados no constante básico: Padrão 1 - A pessoa competente em 
informação determina a natureza e a extensão da necessidade de informação, Pa-
drão 2 – A pessoa competente em informação acessa a informação necessária com 
efetividade, Padrão 3 – A pessoa competente em informação avalia criticamente a 
informação e as suas fontes, Padrão 4 – A pessoa competente em informação, in-
dividualmente ou como membro de um grupo, usa a informação com efetividade 
para alcançar um objetivo/obter um resultado, Padrão 5 – A pessoa competente em 
informação compreende as questões econômicas, legais e sociais da ambiência do 
uso da informação e acessa e usa a informação ética e legalmente.

Neste ambiente, a CoInfo se torna uma competência essencial e básica que exige 
um trabalho conjunto entre os governos em esferas Federal, Estadual e Municipal, 
das organizações privadas e públicas, políticas e sociais, com essa visão abrangente 
que quanto maior for a apropriação da CoInfo pelas pessoas, melhor será o resulta-
do econômico, social e de desenvolvimento humano do Brasil. A CoInfo proporciona 
oportunidades aos cidadãos, pois, fornece subsídios em seu desenvolvimento inte-
lectual, ético, agregador de aprendizagem e cria novos conhecimentos à medida que 
os indivíduos sabem utilizar a informação efetivamente para acesso, busca e uso 
no contexto tecnológico e digital da sociedade 4.0 de maneira crítica. A responsa-
bilidade é transversal (governo, empresas e sociedade) de instituir a equidade de 
oportunidades e garantia dos direitos constitucionais que está implícita nas neces-
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sidades informacionais e no desenvolvimento da CoInfo para obter adequadamente 
o desenvolvimento social e aprendizado in continuum principalmente no que tange 
a agregação de valor em ambientes de serviços. 

2.1 Competência em informação e agregação de valor em ambientes 
de serviços de consultoria 

A competência em informação (CoInfo) propicia aos gestores organizacionais maior 
segurança nas escolhas e estratégias organizacionais, quando apoiadas por infor-
mações e conhecimentos que são confiáveis e vão se renovando ao longo do pe-
ríodo, fomentando a eficiência e eficácia no ambiente empresarial, principalmente 
no que tange aos relacionados aos produtos e serviços. Cabe salientar a diferença 
entre produtos e serviços neste âmbito: o produto é um bem tangível que pode ser 
adquirido pelo cliente em atendimento as suas necessidades e disponibilizado pelo 
mercado consumidor para aquisição; enquanto o serviço implica em um bem intan-
gível que depende de uma ação de desempenho por parte de um profissional, pode 
estar ou não vinculada a um determinado produto e que, pontualmente necessita 
da interação entre clientes, funcionários, recursos e sistemas, com o propósito de 
proporcionar soluções aos clientes. (KOTLER, 2005; GRÖNROOS, 2009).

Nesta vertente, Kayo (2002) indica quatro ativos intangíveis sendo estes: 1) Ativos 
Humanos: compreende o conhecimento, habilidade, experiências, capacidades, 
desenvolvimento e capacitação de talentos dos membros organizacionais visando 
a Administração efetiva, etc.; 2)  Ativos de Inovação: compreende toda a pesquisa 
e desenvolvimento, direitos autorais sobre patentes, tecnologias, procedimentos, 
metodologias, informações, sistemas e descobertas; 3) Ativos Estruturais: está 
relacionado aos processos, sistemas (software; banco de dados, sistemas geren-
ciais), inteligência e canais de mercado; 4) Ativo de Relacionamento: compreende os 
stakeholders (funcionários, proprietários, acionistas, fornecedores e consumidores), 
também está relacionado aos direitos sobre os contratos, licenciamentos e  autori-
zações, etc. 

Neste prisma, é possível salientar que quanto maior for a competência em infor-
mação dos profissionais que atuam nos diferentes mercados competitivos, melhor 
serão os resultados obtidos, como: aumento na demanda, uso de recursos financei-
ros, estruturais, humanos e tecnológicos com maior efetividade, redução de custos, 
inovações, tecnologia de ponta, expansão nacional e internacional da marca e de 
seus empreendimentos, valorização da sociedade, certificações e descobertas es-
tratégicas que alavancam as vendas, soluções rápidas para problemas complexos.  

Neste âmbito a Association of College and Research Libraries (ACRL) no ano de 2017, 
propiciou a elaboração do documento Global Perspectives on Information Litera-
cy (Perspectivas Globais sobre a Competência em Informação), no qual, ressaltou 
a importância de se ter um alto nível de Competência em Informação na atual con-
juntura do século XXI, ao enfatizar que: “[...] O que nós, nas indústrias do conheci-
mento precisamos, são pessoas que saibam como absorver, analisar, organizar, criar 
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e transmitir informações de forma eficaz - e que saiba como usar a informação para 
agregar valor à tudo o que realizam” (ACRL, 2017, p. 25, tradução nossa).

Utilizar corretamente a informação para construir conhecimento e assim obter di-
ferenciais competitivos nos cenários delineados periodicamente, exige do indivíduo, 
profissional, cliente e gestor, ser protagonista das suas próprias decisões que influen-
ciam suas conquistas e, para alcançá-las somente com o trabalho árduo e trans-
versal entre a sociedade, organizações e governo, fomentando nas pessoas maior 
compreensão acerca do acesso, busca e uso para construção de conhecimento e 
consequentemente agregação de valor, principalmente nos ambientes empresariais. 
Desse modo, cabe conceituar a agregação de valor  como sendo “Valor agregado é 
o reconhecimento do benefício alcançado pelo cliente versus o recurso empregado 
para realizar uma atividade ou ainda o incremento de facilidade para atender uma 
necessidade ou resolver um problema” (RADOS; VALERIM; BLATTMANN, 1999, não 
paginado).

A agregação de valor está relacionada também a percepção de valor e cocriação 
de valor, na percepção de valor é a preferência que o cliente possui sobre determi-
nado produto percebendo suas qualidades, utilidade, desempenho ou desvantagens 
no uso daquele produto, já na cocriação de valor representa os aspectos intangíveis 
como: interação, relacionamento entre produtores e consumidores e todos os atri-
butos que advém desta sincronicidade de informações, conhecimentos, habilidades 
e sinergia. (WOODRUFF, 1997; KOETZ; KOETZ, 2012).

Os clientes procuram por produtos e serviços que facilitem sua vivência diária, a 
praticidade e a facilidade de uso, design inovador, soluções para suas necessidades 
e confiabilidade na marca, são elementos que os consumidores priorizam na hora 
fazer uma aquisição, essa interação baseada em um relacionamento construtivo e 
saudável pode trazer inúmeros benefícios para a organização, como: desenvolvimen-
to de novos produtos e serviços, melhoria no desempenho, implementação de pro-
cessos e ferramentas inovadoras, retorno nos investimentos efetuados e nos resul-
tados alcançados. Neste contexto, os “Clientes não compram bens ou serviços, eles 
adquirem/consomem itens que “retornam serviços que criam valor”. (GUMMESSON, 
1995, p. 250). Dessa maneira, quando os clientes demandam bens ou serviços, conse-
quentemente, esta ação cíclica, retorna em criação de valor para a organização, que 
vai se ajustando continuamente às necessidades de seus clientes, comportamentos, 
hábitos, preferências e tendências do mercado, buscando dessa maneira, cumprir o 
seu papel empresarial, fidelizando seus consumidores e expandindo seus negócios, 
além de ofertas  de soluções de curto, médio e longo prazo, como é o caso das con-
sultorias e dos profissionais que atuam neste nicho de mercado.

As consultorias são responsáveis por proporcionais respostas as indagações, incom-
preensões, resoluções e direcionamento correto de gestão, sistemas, técnicas, ins-
trumentos, certificações, legislação, processos, políticas, atividades e estratégias, 
garantindo a organização-cliente à satisfação de solucionar qualquer dificuldade 
mediante a aquisição de seus serviços, seja esta de baixa à alta complexidade em 
seu ambiente organizacional. Neste aspecto, a consultoria pode ser realizada por um 
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ou mais profissionais em um processo interativo “[...] independentes e externas ao 
problema em análise, com o objetivo de fornecer aos executivos da empresa-cliente 
um ou mais conjuntos de opções de mudanças que proporcionem a tomada de de-
cisão mais adequada ao atendimento das necessidades da organização”. (CROCCO; 
GUTTMANN, 2010, p. 8).

Os consultores são profissionais com nível superior e capacitados, que se apropriam 
de informações e criam novos conhecimentos diários com base no diagnóstico da 
organização-cliente, ou seja, a organização que adquire seus serviços, a respon-
sabilidade do consultor consiste em indicar as melhores soluções para a organi-
zação-cliente, porém, depende destas adotar mudanças ou programas indicados pe-
los profissionais.  (BLOCK, 2011). Em posse de tantas informações tanto do contexto 
interno, quanto do contexto externo da organização, os consultores necessitam dis-
por da competência em informação para saber lidar com todas essas informações 
transformando-as em conhecimento prático, orientado pela ética profissional e 
visão crítica e estratégica. Essa inter-relação resulta em um diagnóstico consolida-
do e estruturado oriundos de métodos e técnicas investigativas que norteiam uma 
análise minuciosa, racional e inteligente para o problema apresentado pela organi-
zação-cliente, visando sanar efetivamente e definitivamente quaisquer empecilhos 
que prejudiquem o andamento da organização, insatisfação do cliente e criação de 
valor, conforme a síntese que se apresenta na Figura 1.   

Figura 1 - Inter-relação do processo de agregação e percepção de valor sob a ótica 
da Competência em Informação (CoInfo) 

Fonte: Yafushi (2020, p. 134)

Assim, a Figura 1 apresenta a inter-relação do processo de agregação e percepção 
de valor sob a ótica da CoInfo, baseado nos cinco Padrões de competência em infor-
mação elaborados por Belluzzo (2007) que consistem em: Padrão 1 - determinar a na-
tureza e extensão da necessidade de informação; Padrão 2 – Acessar as informações 
necessárias com efetividade; Padrão 3 – Avaliar criticamente as informações e suas 
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fontes; Padrão 4 – Individualmente ou como membro de um grupo, usar a informação 
com efetividade para alcançar/obter um resultado; Padrão 5 – compreender as ques-
tões econômicas, legais e sociais da ambiência do uso da informação e acessar e 
usar a informação de forma ética e legal; esses Padrões são compreendidos e inte-
riorizados pelos profissionais competentes em informação nos ambientes de ser-
viços à medida que se relacionam com os dados disponibilizados e acessados  e que, 
posteriormente, trará significado para os profissionais e resultará em informações 
que serão percebidas pelos clientes no âmbito organizacional, embasados em pro-
cessos organizacionais que consistem em: agrupar, classificar, formatar, relatar, si-
nalizar e exibir, seguidos pela apropriação da informação, na qual, ocorre o processo 
de análise que representa um conjunto de características como: separar, avaliar, va-
lidar, comparar, interpretar e sintetizar a informação, resultando na produção de con-
hecimento que implica no processo de julgamento, ou seja, na apresentação, opções, 
vantagens e desvantagens, proporcionando ações práticas dos processos decisório 
como os objetivos/metas, comprometimento,  negociação e escolha.

3. Procedimentos metodológicos

Para a elaboração dos procedimentos metodológicos e alcance dos objetivos pro-
postos, foram utilizados conceitos e técnicas de Bardin (2010), Marconi e Lakatos 
(2013) Yin (2010). A pesquisa adotada é de caráter Descritivo: registra o universo sem 
a interferência do pesquisador; Exploratório: compreende os fenômenos sociais que 
envolvem o contexto pesquisado e Quali-quantitativa: baseada em elementos subje-
tivos do contexto e dados numéricos (BARROS; LEHFELD, 2007). 

Neste âmbito, iniciou-se o trabalho com uma pesquisa bibliográfica permitindo a 
construção de referencial teórico sobre os temas centrais da tese e seus relacio-
namentos: competência em informação nas organizações contemporâneas, organi-
zações de serviços e competência em informação e a geração de valor em serviços 
de consultoria. O estudo de cunho teórico foi importante para subsidiar o estudo de 
caso, que, teve como universo pesquisado a “Empresa X” de Consultoria que possui 
em seu quadro fixo 72 empresas clientes, dentre as quais foram indicadas 22 Organi-
zações-Clientes de diferentes áreas de atuação em serviços participantes do estudo 
de caso. Como população-alvo de interesse para a pesquisa nesse universo, foram 
selecionados dois grupos: 1) Organização de consultoria X (Amostra censitária) o di-
retor-proprietário e seis consultores, 2) Organizações-clientes (Amostra acidental e 
voluntária) de 22 empresa clientes apenas 09 aderiram à pesquisa correspondendo 
a um total de 21 gestores/sujeitos participantes, sendo que esse número foi consi-
derado tendo em vista a indicação da “empresa de consultoria X”, por apresentarem 
maior experiência profissional no domínio dos processos decisórios. 

Para o desenvolvimento do estudo de caso buscou-se o uso da triangulação, reco-
mendada por Yin (2010; BARDIN, 2010), utilizando desde a análise de documentos 
das organizações participantes e aplicação das técnicas de entrevista estruturada 
(com 1 diretor proprietário da Organização X de Consultoria) aplicação do Diagrama 
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Belluzzo® (seis consultores da Organização X de Consultoria) e questionário para a 
coleta de dados (21 gestores de diferentes nichos de mercado). Frente à aquisição 
e seleção criteriosa de informações optou-se pelo uso da ferramenta de análise 
de conteúdo que, segundo Bardin (2010), representa um conjunto de técnicas que 
permeiam a análise do material textual coletado, utilizando sistematicamente pro-
cedimentos e objetivos descritivos de mensagens e de seus conteúdos, resultando 
na compreensão de respostas às questões elencadas na pesquisa. Os principais re-
sultados são apresentados a seguir, destacando-se que, a partir da sua análise foi 
estabelecida a inter-relação entre a CoInfo, agregação de valor na ótica do cliente e 
os processos decisórios a partir da elaboração e apresentação por Yafushi (2020) do 
Quadro 1 denominado “Síntese dos parâmetros estratégicos, processos de operacio-
nalização e resultados”.

4. Resultados

O arcabouço teórico elaborado, proporcionou a consolidação e discussão dos con-
ceitos e teorias elencados, fomentando a compreensão e compilação do entendi-
mento, trazendo um recorte das organizações contemporâneas frente a revolução 
tecnológica e digital 4.0, da agregação de valor na ótica do cliente e dos processos 
decisórios pautados na inter-relação com a competência em informação, princi-
palmente no que tange aos serviços de consultoria, subsidiando dessa maneira, a 
obtenção de uma visão ampla e integradora em relação as temáticas indicadas, o 
problema de pesquisa envolveu a seguinte abordagem: Os gestores que atuam em 
organizações de serviço possuem competência em informação para acessar, buscar, 
analisar e usar a informação, a fim de construir conhecimento e aplicá-lo na agre-
gação de valor para atender às demandas dos clientes? Acredita-se que as respostas 
dos sujeitos pesquisados indicam que reconhecem a informação como insumo es-
sencial para construir conhecimento e agregar valor, porém, exige dos profissionais 
competentes em informação estarem abertos a outras formas de conhecimentos, 
superando o hábito de racionalizar e ordenar por caixas mentais, trazendo resulta-
dos promissores, inteligentes e competitivos.  Em relação ao objetivo geral proposto, 
pode-se compreender que a CoInfo é fundamental como diferencial competitivo que 
propicia a construção de conhecimento e gera a agregação de valor ao processo 
decisório nas organizações de serviços, possibilitando construir conhecimento não 
apenas individual, mas coletivo, uma vez que o domínio no acesso, busca, uso e a dis-
seminação da informação transpõe barreiras as físicas, estratégicas e tecnológicas, 
resultando no relacionamento com os clientes promissor, valoroso e duradouro, em 
tomadas de decisões cada vez mais  assertivas e personalizadas. 

Quanto aos objetivos específicos, as teorias, conceitos e definições presentes na 
literatura da área sobre CoInfo, agregação de valor, processo decisório, organizações 
de serviços, nortearam a elaboração de referencial teórico, alcançado êxito em sal 
estruturação; também possibilitou a construção da criação de indicadores de CoInfo 
estabelecendo a inter-relação entre a competência em informação e a construção 
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de conhecimento como geradora de agregação de valor ao processo decisório e por 
fim, resultou na proposta de parâmetros e/ou subsídios teórico-práticos de CoInfo 
voltados à agregação de valor em processo decisório como elementos geradores de 
diferencial competitivo para empresas de consultoria. Dessa maneira, mediante os 
resultados dos dados coletados frente as respostas ofertadas pelos sujeitos pesqui-
sados e com o apoio do arcabouço teórico construído, foi possível apresentar de ma-
neira sintética para este trabalho, obedecendo o limite indicados para elaboração e 
publicação, o Quadro 1 denominado “Síntese dos parâmetros estratégicos, processos 
de operacionalização e resultados”, que contemplam os elementos fundamentais 
para tomada de decisão e agregação de valor em ambientes de serviços, construído 
mediante a Tese de Doutorado de Yafushi (2020, p. 338-346).

Quadro 1 – Síntese dos parâmetros estratégicos, processos de operacionalização e 
resultados

Parâmetro 1 - Identificar

Consiste no domínio da Competência em Informação e dos 
seus padrões e indicadores (BELLUZZO, 2007) para identificar as 
condições internas e externas para a criação de valor, (pessoas, 
processos, procedimentos, políticas, informações e recursos fí-
sicos) sem desperdício de tempo, recursos e situações indese-
jáveis nas organizações-clientes.

Nível 1 da Competência 
em Informação - 
Necessidade da 
informação 

Propicia estratégias de sistematização de escolhas e percepção 
sobre as preferências dos clientes, construindo conhecimento e 
criação de valor, permitindo ir para o Parâmetro 2.

Elementos processuais 
de operacionalização

Problema da organização-cliente e suas soluções; Situação fi-
nanceira, comercial e operacional da organização; Variedade de 
tipos e formatos de fontes de informação potenciais; Propósito 
e o tipo de informação a que se destinam as fontes; Principais 
habilidades dos profissionais quanto ao acesso, busca, uso, ava-
liação, interpretação, descarte, armazenamento, recuperação, 
captação e distribuição da informação, mediante mapeamento; 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) utili-
zadas pela organização.

Resultados esperados

As organizações de serviços de consultoria competentes em in-
formação, conseguem identificar as informações importantes, 
fontes, fluxos de comunicação, problemas, conflitos, causas, la-
cunas organizacionais, falta de habilidades e capacitações, es-
tratégias de mercado do concorrente, e outros impactos ineren-
tes ao contexto organizacional, articulando e solucionando os 
problemas dos seus clientes.

Parâmetro 2 - Planejar

Representa o domínio da CoInfo e dos seus padrões e indicado-
res (BELLUZZO, 2007), norteado por princípios que asseguram a 
busca e a percepção correta de valor por parte dos clientes no 
julgamento de uma informação válida/útil que atenda às suas 
reais necessidades. 



Alfabetización informacional bajo el prisma de añadir valor desde el punto de vista del cliente

139

Nível 2 da Competência 
em Informação – Busca 
efetiva da informação 

Determina critérios e condições futuras para a criação de valor 
(dados, informações, pessoas, processos, procedimentos, po-
líticas, recursos físicos, financeiros e tecnológicos), definindo 
objetivos, metas e propósito e meios para obter êxito por meio 
do planejamento de ações futuras a serem implementadas nas 
organizações-clientes.

Elementos processuais 
de operacionalização

Estratégias de produtos e serviços; Desenvolvimento de com-
petências e trabalho em equipe; Desenvolvimento da visão es-
tratégica e sistêmica dos membros organizacionais; Criação de 
conhecimento no contexto organizacional; Agregação e criação 
de conhecimento com base no relacionamento com os clientes; 
Maximização do desempenho, objetivos, metas e propósitos or-
ganizacionais.

Resultados esperados

As organizações de serviços de consultoria competentes em 
informação, conseguem planejar todas as ações e tomadas de 
decisões futuras com base no acesso, busca e uso das infor-
mações necessárias trabalhando em parceria com suas orga-
nizações-clientes.

Parâmetro 3 - Executar

Representa o domínio da CoInfo e dos seus padrões e indica-
dores (BELLUZZO, 2007), guiado por princípios de cocriação de 
valor - análise/verificação, compartilhamento e trocas de infor-
mações e de novos dados que resultem na percepção e geração 
de valor para os clientes e organizações.

Nível 3 – Avaliação 
crítica das informações 
e fontes

Capacidade interna de execução de atividades e capacidade 
efetiva do sistema na execução de suas funções, assegurando 
a percepção correta de valor e qualidade por parte dos clientes 
internos e externos da organização-cliente.

Elementos processuais 
de operacionalização

Ajustes das necessidades específicas de demandas (atípicas/
singulares) dos clientes; Funções e atividades, alinhadas ao 
perfil dos colaboradores internos; Decisões programadas com 
base na busca de informação e identificação da análise inter-
na e externa do contexto organizacional; Estratégias inovadoras 
adotadas pelas organizações na aplicação de recursos que re-
sultarão na criação de valor para os clientes; Ações estratégicas 
com base em um relacionamento assertivo entre as empresas 
clientes, consultoria, membros organizacionais e clientes finais 
construindo conhecimento, criando valores e novas ideias de 
produtos e serviços inovadores e criativos;

Resultados esperados

As organizações de serviços de consultoria competentes em in-
formação, conseguem implementar corretamente o parâmetro 
estratégico (executar), e seus elementos processuais de opera-
cionalização e resultados, fomentando todo o escopo produtivo 
de serviços com excelência operacional em todo o processo.
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Parâmetro 4 - Controlar

Representa o domínio da CoInfo e dos seus padrões e indicado-
res (BELLUZZO, 2007), norteado por processos contemporâneos 
- planejamento e implementação de métricas organizacionais, 
aprendizagem organizacional e competências, adequação das 
necessidades específicas de demandas (atípicas/singulares) 
dos clientes.

Nível 4 – Uso eficiente 
das informações para o 
alcance de resultados

Capacidade de verificação e avaliação do plano executado no 
parâmetro estratégico 3 (Executar), para que se necessário pos-
sa haver correções imediatas e futuras que assegure a credibili-
dade, transparência e retorno financeiro da organização-cliente.

Elementos processuais 
de operacionalização

Todos os elementos processuais de operacionalização e resul-
tados do parâmetro estratégico 3 (Executar) que foi implemen-
tado; Políticas e gerenciamento da informação; Tomadas de 
decisão, com base na comparação do novo conhecimento com 
o conhecimento adquirido anteriormente, realizando os ajustes 
necessário, contradições, determinando as limitações da infor-
mação para tomada de decisão e agregação de valor.

Resultados esperados

As organizações de serviços de consultoria competentes em 
informação, conseguem verificar e avaliar corretamente o parâ-
metro estratégico (Controlar), e seus elementos processuais 
de operacionalização e resultados, fomentando o uso efetivo 
da informação para alcançar objetivos, metas, propósitos e di-
ferenciais competitivos que consolidem os resultados em seu 
processo decisório.

Parâmetro 5 - Ação

Representa o domínio da CoInfo e dos seus padrões e indicado-
res (BELLUZZO, 2007), guiado pela cultura organizacional – re-
presenta as estratégias inovadoras adotadas na aplicação de 
recursos que resultarão na criação de valor para os clientes, as 
crenças e atitudes/ações fortes, habilidades e comportamentos 
positivos e assertivos dos colaboradores e líderes.

Nível 5 –Uso ético e 
legal das informações

Consiste na padronização das melhores práticas e ações es-
tratégicas envolvendo a informação em benefício das organi-
zações-cliente.

Elementos processuais 
de operacionalização

Estratégias operacionais, tecnológicas e informacionais; Pro-
cessos e atividades; Comunicação dos resultados do desem-
penho com eficiência e transparência.

Resultados esperados

As organizações de serviços de consultoria competentes em in-
formação, conseguem padronizar assertivamente o parâmetro 
estratégico (Ação), e seus elementos processuais de operacio-
nalização e resultados, adotando postura e atitudes que com-
preendem as questões econômicas, legais e sociais da ambiên-
cia.

Parâmetro 6 - 
Retroalimentação

Representa o domínio da CoInfo e dos seus padrões e indica-
dores (BELLUZZO, 2007), guiados pelos parâmetros estratégicos 
1 a 5 (Identificar, Planejar, Executar, Controlar, Ação) e de seus 
elementos processuais de operacionalização e resultados.
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Níveis 1 a 5

 (Identificar, Planejar, 
Executar, Controlar, 
Ação) 

Consiste no domínio da Competência em Informação pelos 
profissionais, face ao acesso, busca e uso da informação, agre-
gação de valor, criação de conhecimento e tomada de decisão 
que compreendem o processo interdisciplinar de alimentação 
de informações e criação de novos conhecimentos. 

Elementos processuais 
de operacionalização

Aplicação de recursos que resultarão na criação de valor para os 
clientes (interno e externo) e novas oportunidades de mercado, 
aquisição de informações e desenvolvimento de novas compe-
tências e relacionamento assertivo com os clientes finais, em-
basada em cultura organizacional e informacional efetiva.

Resultados esperados

As organizações de serviços de consultoria competentes em 
informação, obtêm êxito em relação aos seguintes elementos: 
qualidade, confiança, satisfação desejada por todos; fidelidade, 
atendimento personalizado, excelência operacional, maximi-
zação dos resultados; tomada de decisão assertiva, construção 
de conhecimento agregador, diferenciais competitivos, recon-
hecimento da marca, respeito da sociedade, interatividade entre 
os atores do escopo produtivo e percepção correta de valor por 
parte dos clientes internos e externos.

Fonte: Yafushi (2020, p. 338-346).

Dessa maneira, o Quadro 1 ressalta a importância da Competência em informação 
ao proporcionar aos consultores, gestores e membros organizacionais, aptidões 
para trabalhar certeiramente o gerenciamento da informação, desenvolvendo suas 
capacidades e habilidades no acesso, busca, uso, estruturação, compartilhamen-
to, seleção e descarte, resultando no tratamento e armazenamento adequados de 
informações que constroem conhecimento e possibilita tomadas de decisões efi-
cazes com garantia de retorno positivos, agregando valores nos relacionamentos 
com os clientes, aos produtos e serviços, estabelecendo preferência e confiabilidade 
do consumidor em ambientes de consultoria de maneira inteligente, estratégica e 
competente.

5. Considerações finais

A CoInfo é um recurso para a agregação de valor e tomada de decisão, pois subsidia 
uma postura mental inteligente e crítica trazendo questionamentos, elucidações, 
descontruindo crenças limitantes e reconstruindo novos conhecimentos que po-
derão ser compartilhados almejando a cocriação de valor necessitando da dispo-
sição e interação dos autores organizacionais (clientes, organizações, fornecedores, 
acionistas e sociedade) direcionando processos inovadores, estratégicos e com po-
tencial competitivo mediante o acesso, busca e uso das informações que auxiliam 
cada vez mais empresas e profissionais em sua performance, transpondo a falta de 
domínio de competências que proporcionam a compreensão do ambiente vivencia-
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do, dos conflitos, gerando maior compreensão e oportunidades para os indivíduos em 
suas lutas diárias profissionais, existenciais, sociais e econômicas. 

Dessa maneira, os estudos sobre a temática apresentada neste trabalho não se es-
gotam, frente a gama de materiais publicados diariamente pela área da Ciência da 
Informação com pesquisas importantes e atualizadas abordando diversos enfoques 
que poderão auxiliar na consolidação de futuras propostas de trabalhos científicos. 
Em síntese, a inter-relação conceitual de princípios que envolvem a competência 
em informação, agregação de valor, tomada de decisão e ambientes de consultoria, 
determinam a cocriação de valor entre empresas e seus clientes, necessitando de 
maior desenvolvimento de competências, adoção de ações práticas, articulação e 
mobilização dos gestores para estruturação de conceitos, métodos e procedimen-
tos, visando estruturar e nortear conhecimentos, habilidades e atitudes que per-
fazem a CoInfo em ambientes de negócios.  
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Resumen

En este trabajo analizamos algunos de los aspectos más destacados de la encuesta 
elaborada bajo los auspicios del Proyecto de Investigación, Cultura científica: per-
cepción y actitudes ante la Ciencia y la Innovación en el Sector empresarial español, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. Los resultados 
obtenidos adelantan que la educación y la promoción de una actitud innovadora son 
la base para conseguir un desarrollo exitoso empresarial ya que hoy la innovación 
resulta uno de los pilares clave del mantenimiento y supervivencia de las empresas.

Para conocer el grado de importancia que tienen la educación en innovación y la infor-
mación como valor complementario a esta, a la hora de implementar una política de 
I+D+i desde las empresas españolas, hemos analizado los datos extraídos de la citada 
encuesta que proceden de las manifestaciones de los empleados encuestados.

Hemos detectado que la actitud innovadora de la población se construye y fomen-
ta desde los planes de educativos. Es por ello que educación e investigación, y por 
tanto la innovación como competencia educativa deben conectarse para mejorar la 
capacidad innovadora y emprendedora de un grupo social y, en definitiva, para poder 
implementar políticas de I+D+i. Los países más innovadores tienen establecida la 
competencia innovadora desde los grados iniciales del currículo educativo.

De los datos de la encuesta se extrae que en España es imprescindible trabajar esta 
competencia desde los primeros años del ciclo educativo ya que es la base del de-
sarrollo de la I+D+i, y por ende de propio progreso económico y sostenible cómo país. 
Competencia esta de la innovación muy olvidada cómo se ve por los resultados ob-
tenidos en la citada encuesta en la implementación de los planes de estudio espa-
ñoles.

El objetivo del trabajo es presentar, a la luz del proyecto Cultura Científica Empresa-
rial, un análisis del vínculo que existe entre educación, innovación y competitividad. 
Es decir, resaltar la importancia de la educación en innovación y el conocimiento de 
las fuentes de información empresarial para el desarrollo sostenible de España.

Palabras clave: Investigación, Desarrollo e innovación I+D+i; Educación en Innova-
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ción; Fuentes de Información Empresarial, Cultura científica.

1. Introducción

En este trabajo analizamos algunos de los aspectos más destacados de la encuesta 
elaborada bajo los auspicios del Proyecto de Investigación, Cultura científica: per-
cepción y actitudes ante la Ciencia y la Innovación en el Sector empresarial español, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España. Los resultados 
obtenidos adelantan que la educación y la promoción de una actitud innovadora son 
la base para conseguir un desarrollo exitoso empresarial, ya que hoy la innovación 
resulta uno de los pilares clave del mantenimiento y supervivencia de las empresas.

Para conocer el grado de importancia que tienen la educación en innovación y el co-
nocimiento de las fuentes de información empresariales, para poder implementar una 
política de I+D+i en las empresas españolas, se ha analizado la opinión de los empleados 
encuestados.

En los últimos años el campo de los estudios de la percepción social de la ciencia 
y la tecnología ha experimentado importantes cambios, siendo destacable señalar 
la “Encuesta de Percepción Social de la Ciencia” de la Fundación Española Para la 
Ciencia y la Tecnología – FECYT (FECYT, 2018), los “Eurobarómetros de Ciencia y Tec-
nología” de la Comisión Europea (CE, 2005a; 2005b; 2007; 2010b), la “Encuesta sobre 
innovación en las empresas” realizada por el Instituto Nacional de Estadística – INE 
que tiene como principal objetivo, ofrecer información directa sobre el proceso de 
innovación en las empresas (INE, 2019). A este respecto, y teniendo en cuenta que 
nuestro objetivo es conocer la innovación en las empresas españolas, es funda-
mental mencionar también el Índice Mundial de Innovación del 2019 publicado por 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que clasifica y desglosa el des-
empeño en materia de innovación de las economías mundiales anualmente (Corne-
ll University; INSEAD; OMPI, 2019); así como el Índice de Competitividad Global del 
2018 desarrollado y publicado anualmente desde 1979 por el Foro Económico Mundial 
(World Economic Forum, 2019).

“La I+D (investigación científica y desarrollo tecnológico) y la innovación son valores 
estratégicos para las sociedades actuales. Ahora bien, no es que los países más ricos 
inviertan más en ciencia y en investigación, sino al revés, ya que los países que invier-
ten en ciencia e investigación; es decir, en formación y en conocimiento; son ahora 
los más ricos, en términos económicos y sociales” (Rey-Rocha et al., 2018).

2. Metodología

Una vez introducido el tema central del trabajo y expuesta la importancia de la inno-
vación y la educación para la sociedad actual, vamos a presentar, a la luz del proyecto 
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Cultura Científica Empresarial (CCe), un análisis del vínculo que existe entre educa-
ción, innovación y competitividad. Es decir, lo que pretendemos es resaltar la impor-
tancia de la educación y del uso de las fuentes de datos para el desarrollo socio-eco-
nómico y sostenible de España.

La encuesta, Cultura Científica Empresarial en España 2016. Cultura científica, per-
cepción y actitudes ante la ciencia y la innovación en el sector empresarial español, 
CCe (Rey-Rocha; López-Navarro, 2016; Cultura Científica Empresarial, 2017; Rey-Ro-
cha et al., 2018) del Proyecto de investigación Cultura Científica empresarial; Pro-
yecto CCe (Proyecto CSO2014-53293-R)1; se articula en torno a la realización de una 
encuesta telefónica con cuestionario estructurado de percepción de la ciencia diri-
gida a empresas de ámbito nacional seleccionadas a partir de la base de datos SABI 
(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) a fecha diciembre de 2014, que se llevó a 
cabo del 20 de septiembre al 11 de octubre de 20162.

Según los datos de la propia encuesta CCe (Rey-Rocha et al., 2018): el tamaño mues-
tral se sitúa en 707 casos, seleccionados mediante un diseño por conglomerados 
y estratificado por: Tamaño (microempresas, pymes y grandes empresas) y Sector 
de actividad3, cuyo error muestral es de ± 3,7%. La encuesta se centra en el sector 
empresarial, pero incluyendo diferentes profesionales con distinto grado de relación, 
responsabilidad y capacidad de decisión en relación con la I+D+i.

Tabla 1: Universo objeto de la encuesta (Datos encuesta CCe)

1 Estudio financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través del Plan Estatal de Inves-
tigación Científica y Técnica y de Innovación. Proyecto de investigación “Cultura científica, percepción 
y actitudes ante la ciencia y la innovación en el sector empresarial español” (CSO2014-53293-R) de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

2 La encuesta CCe “Cultura científica, percepción y actitudes ante la ciencia y la innovación en el sector 
empresarial español” se puede consultar desde las siguientes direcciones: http://digital.csic.es/hand-
le/10261/171841 y http://digital.csic.es/handle/10261/177927.

3 El Proyecto CCe ha dividido la encuesta en los siguientes sectores económicos: agricultura, industria, 
energía, construcción y servicios (incluye también transporte, comercio y hoteles), según la agrupación 
de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
También hay que hacer constar que las respuestas de los empleados de estos sectores económicos se 
han estructurado atendiendo al número de empleados con los que cuenta cada una de estas empresas: 
micro empresa hasta 9 empleados, pequeña empresa de 10 a 49 empleados, mediana empresa de 50 a 
249 empleados y gran empresa de 250 o más empleados.
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3. La educación como base de la innovación

A través de los datos de dicha encuesta, hemos analizado el significado que tiene la 
Innovación en el sector empresarial español.  Hemos partido de la visión que tienen 
los empleados sobre la facilidad o dificultad de sus empresas a la hora de hacer in-
vestigación y desarrollo y por tanto innovación.

Así, en la encuesta elaborada por el Proyecto CCe se pregunta: ¿Cree usted que, para 
las empresas, hacer investigación y desarrollo o I+D en España es muy fácil, bastan-
te fácil, bastante difícil o muy difícil? A esta pregunta; y tomando los datos totales; 
observamos cómo el 47,8% de los encuestados cree que es bastante difícil hacer 
investigación y desarrollo en España. Pero, es más, el 71,4% de los encuestados ha 
respondido que es bastante o muy difícil para las empresas hacer I+D en España 
frente al 9,3% de los que sí creen que es bastante fácil (Gráfico 1).

Gráfico 1: ¿Cree usted que, para las empresas, hacer investigación y desarrollo o 
I+D en España es muy fácil, bastante fácil, bastante difícil o muy difícil? (Datos 

encuesta CCe)

Y si los directivos no desarrollan de forma inicial una política de I+D+i porque conside-
ran que hacer I+D en general y en su empresa en particular, es bastante o muy difícil, 
resultaría sorprendente que esta empresa contara con un plan estratégico de I+D+i.

Entre los resultados por sectores de actividad empresarial la conclusión común es 
que para todos los sectores es bastante o muy difícil hacer I+D en España. Estos 
resultados los debemos poner en relación con el nivel de estudios de los encuesta-
dos, ya que como podemos comprobar a mayor nivel de estudios se percibe menor 
complejidad para la implantación de políticas de I+D en la empresa. De hecho, es 
muy llamativo como el nivel de estudios es un factor que afecta de forma muy deter-
minante la I+D+i empresarial ya que como podemos observar en el siguiente gráfico, 
más del 50% de los encuestados con un nivel de estudios universitario creen que es 
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bastante difícil hacer I+D en su empresas, mientras que los empleados con un nivel 
de estudios primarios y medios han preferido optar mayoritariamente por la opción 
-no sabe- acerca de la dificultad de implementar la I+D+i en las empresas a la hora 
de responder a la misma pregunta (Gráfico 2).

Gráfico 2: ¿Cree usted que, para las empresas, hacer investigación y desarrollo o 
I+D en España es muy fácil, bastante fácil, bastante difícil o muy difícil? Estudios 

(Datos encuesta CCe)

Destacamos por tanto el factor formación y el nivel de estudios cómo determinantes 
para la implementación de la I+D+i en las empresas como hemos podido constatar 
a través de la encuesta CCe.

Gráfico 3: ¿Hasta qué punto se considera usted interesado/a en los avances en la 
ciencia y tecnología aplicados a su sector? Estudios (Datos encuesta CCe)
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A mayor nivel de estudios, más interés en los avances de la ciencia y la tecnología. Y 
es que, mientras el 36,4% de los encuestados que tienen estudios de nivel secundario 
(Primaria más Secundaria) están poco o algo interesados en los avances científi-
co-tecnológicos, el porcentaje va descendiendo hasta el 15,1% de los encuestados 
con un nivel de estudios universitarios de 3º Ciclo. En sentido contrario, el porcentaje 
de encuestados que están bastante o muy interesados en los avances de la ciencia y 
la tecnología y que tienen un nivel de estudios universitarios es muy elevado. El 75,1% 
con estudios universitarios de 1º y 2º Ciclo y el 75,7% con estudios universitarios de 3º 
Ciclo, lo que indica que a mayor nivel de estudios mayor interés en los avances de la 
ciencia y tecnología aplicados a su sector, concediendo un grado mayor de importan-
cia a la I+D+i para el desarrollo de la propia empresa (Gráfico 3).

Esta relación es importante verla en relación con en el cargo que ocupan los encues-
tados, ya que a mayor nivel de estudios, más responsabilidad tienen en la empresa 
donde trabajan (Tabla 2).

Tabla 2: Cargo en la empresa en relación con sus estudios (Datos encuesta CCe)

Existen diferentes factores que afectan de alguna manera; ya sea en positivo o nega-
tivo a la I+D+i implementada por las empresas.

Uno de estos factores que influye en la política de I+D+i es ver si la empresa que 
estamos analizando pertenece a un parque científico o tecnológico cuyo fin sea in-
centivar la investigación, desarrollo e innovación, ya que estas agrupaciones tienen 
como objetivo fundamental aumentar la riqueza de la comunidad mediante la pro-
moción de la cultura de la innovación.

A través del análisis de la propia encuesta y como factor significativo para la imple-
mentación de la I+D+i en España destaca a lo largo de la misma y con componen-
tes tanto de carácter cuantitativo como cualitativo el nivel educativo. La educación 
como motor -o no- de la innovación empresarial. Para hacer esta afirmación nos 
hemos basado en diferentes preguntas de la encuesta. Entre ellas destacamos la 
siguiente: ¿Recuerda el nombre de alguna institución que se dedique a hacer inves-
tigación científica y tecnológica en nuestro país? Sobre la base total de los encues-
tados percibimos como no es mucho mayor el porcentaje de aquellos que responden 
que no conocen el nombre de alguna institución 59,0%; frente a los que han respon-
dido de forma afirmativa 41,0% a la cuestión planteada. Por ello, vamos a analizar la 
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pregunta en términos de los estudios que han terminado los encuestados (Gráfico 4).

 Gráfico 4: ¿Recuerda el nombre de alguna institución que se dedique a hacer investi-
gación científica y tecnológica en nuestro país? Estudios (Datos encuesta CCe)

Se observa como a menor nivel de educativo menor conocimiento de la investigación 
científica y tecnológica en España; 13,3% de los encuestados con nivel de estudios 
Primarios y Secundarios conocen alguna de estas instituciones frente a más de un 
50% de los encuestados con nivel universitario que han respondido afirmativamente 
a esta misma cuestión (Gráfico 4).

Sin embargo, no es esta la única pregunta que refleja el factor educación como uno 
de los más importantes en un análisis como el que estamos llevando a cabo sobre 
las dificultades de implementar la I+D+i en el sector empresarial español. Así, cuan-
do se ha preguntado en la encuesta CCe: ¿Suele informarse para mantenerse al día 
sobre ciencia y tecnología en su empresa?

El 71,2% de los encuestados ha respondido que sí frente al 28,8% que no se informa 
sobre ciencia y tecnología. Pero, conozcamos cómo influye el nivel de estudios en 
esta pregunta:
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Gráfico 5: ¿Suele informarse para mantenerse al día sobre ciencia y tecnología en 
su empresa? Estudios (Datos encuesta CCe) 

Tal y como vimos anteriormente (Gráfico 3 y 4), el nivel de estudios es un factor que 
afecta a la I+D+i, ya que la desinformación sobre ciencia y tecnología y la no uti-
lización de fuentes de información relacionadas con este tema como laboratorios 
e institutos privados I+D+i, Universidades y Organismos públicos de investigación, 
conversaciones con investigadores, fuentes internas de la empresa, asociaciones 
profesionales y sectoriales, oficinas de patentes y propiedad industrial, bibliografía 
o publicaciones científico técnicas… es mucho menor cuando el nivel de estudios 
va aumentando. Es decir, a mayor nivel de estudios más información y utilización de 
fuentes bibliográficas específicas sobre ciencia y tecnología (Gráfico 5).

4. La innovación en los planes educativos

Los datos de la encuesta, Cultura Científica Empresarial en España 2016. Cultura 
científica, percepción y actitudes ante la ciencia y la innovación en el sector empre-
sarial español; encuesta CCe; demuestran que la formación en innovación resulta 
fundamental para aumentar el grado de desarrollo sostenible de un país, constatan-
do que investigación e innovación tecnológica son la base de la competitividad de 
las empresas.

La innovación en el ámbito educativo siempre supone un proceso de transformación, 
pero ¿qué se entiende por innovación?

La innovación supone un cambio. Por ello, si queremos que la innovación esté en las 
escuelas, colegios, institutos, universidades… y centros educativos en general, debe-
mos iniciar un proceso de transformación para mejorar en el objetivo fundamental: 
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hacer que la innovación esté presente en la educación.

La innovación tecnológica en la política de educación debe implicar a todos: desde 
las Administraciones Públicas, profesorado y en definitiva el desarrollo del currículo 
educativo desde la perspectiva de la inclusión de la innovación como competencia 
transversal.

De esta forma, apostamos por implementar la innovación desde el cambio curricular, 
ya que entendemos que el currículo es el principal medio para conseguir el cambio 
educativo (Jackson, 1992; Lundgren, 1992; Beltrán, 1994; Cochran-Smith y Lytle; 2002; 
Elliott, 2004; Margalef García y Arenas Martija, 2006) donde la innovación sea ahora 
la base.

Los cambios curriculares afectarían por tanto al diseño y desarrollo del currículo, 
y por ende, a los componentes propios del mismo. A priori podría parecer difícil, sin 
embargo, tenemos la llave para implementar la innovación en los colegios sin nece-
sidad de realizar cambios en la legislación después de la implementación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

Así, solo debemos acudir al Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Primaria para encontrar que uno de 
los contenidos del currículo es: “Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, 
aumentando las capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar 
conclusiones innovadoras”.

Lo mismo sucede si revisamos el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato.

En este caso el contenido es mucho más explícito, ya que dentro de la Asignatura 
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional para 4º de la ESO el Bloque 3 está de-
dicado exclusivamente a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Lo mismo 
sucede con la Asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º 
ESO. Asignatura clave para asentar los conocimientos de la I+D+i sobre una base de 
innovación tecnológica.

También vemos que en la Asignatura Economía de la Empresa de 2º Bachillerato 
hay un peso importante para la innovación, ya que se debe estudiar el impacto de la 
incorporación de la innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la em-
presa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma global. Otra Asignatura 
de 2º Bachillerato donde debería abarcarse el tema de la innovación es Fundamentos 
de Administración y Gestión.

Todo ello teniendo en cuenta que el rol del docente es fundamental porque son los 
agentes del cambio en última instancia (Bruner, 1997; Randi y Corno, 2000; Blanco, 
2005).
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5. Conclusiones

De los datos de la encuesta CCe se extrae que la inclusión de la innovación cómo 
competencia educativa es imprescindible para el desarrollo de la I+D+i, y por ende 
para el desarrollo económico y sostenible del país. Para poder llevar a cabo una po-
lítica de innovación empresarial, resulta imprescindible su promoción desde la es-
cuela. Una cultura innovadora se puede y debe promover desde las primeras fases 
del ciclo educativo. 

Para ello se necesita un cambio curricular que implique dar más importancia a la 
innovación tecnológica y los valores asociados a esta innovación para un país. Es-
paña debe incorporarse a la economía del conocimiento como se recoge por los 
numerosos informes de la Fundación COTEC “Innovación es todo cambio (no solo 
tecnológico) basado en conocimiento (no solo científico) que genera valor (no solo 
económico) (COTEC, 2020).

En la Política Nacional de Innovación Educativa, los valores de Ciencia, Tecnología 
y Sociedad se promueven para interaccionar de forma conjunta y en la que todos 
los sectores de la sociedad estén implicados. Desde las Administraciones públicas, 
alumnado, profesorado y en general implicar a todos los elementos del sistema edu-
cativo para ser capaces de poder llevar a cabo este proceso de cambio.

Vincular la ciencia con la tecnología y la sociedad resulta fundamental para este 
proceso. El alumnado debe conocer las implicaciones de la innovación tecnológi-
ca para su propia inserción laboral. La ciencia y el conocimiento científico son un 
desarrollo de la educación. Por ello también creemos que debe aumentar el gasto 
público en I+D+i, y equipararlo a los niveles de los estados más innovadores e incluir 
indicadores de inclusión de la innovación como competencia en el ciclo educativo.
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Resumo

A organização do conhecimento arquivístico, enquanto domínio teórico e prático for-
nece bases de caráter conceitual, sistemático e metodológico para as instituições, 
organizações e pessoas que produzem, recebem e mantêm documentos que advêm 
de um contexto orgânico-funcional. No âmbito da administração pública federal, 
para que possa existir a organização do conhecimento arquivístico, situam-se as 
resoluções como partes de uma política de informação, que, em sentido normativo 
orientam procedimentos para diferentes práticas arquivísticas. Neste sentido, o ob-
jetivo do trabalho foi analisar as especificidades “função” e “assunto”, nas normas in-
dicadas pelas resoluções do Conselho Nacional de Arquivos do Brasil, referentes às 
atividades de classificação e descrição. Para compor o corpus de análise utilizou-se 
a Legislação Arquivística Brasileira e Correlata do Conselho Nacional de Arquivos 
(1995-2019). Posteriormente, utilizou-se a análise de conteúdo para categorizar as 
normas. De acordo com o corpus selecionado, houve um total de 36 resoluções, des-
tas, duas orientam normas, a Resolução nº 14 de 2001 se referindo à atividade de clas-
sificação, e a Resolução nº 28 de 2009 para a atividade de descrição. Diante das aná-
lises, ainda sucintas, verificou-se que, no Brasil, essas normas sobre classificação e 
descrição, possuem proximidade de elementos biblioteconômicos, quando nesses 
discursos normativos utilizados, a prescrição para organizar e representar o assunto 
é mais recorrente que pela função. Entende-se que essa característica compromete 
o entendimento e clareza conceitual do que deve ser representado e organizado, 
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deixando espaço para entender que apenas o assunto deve ser norteador, o que nes-
se sentido, pode vir a comprometer a qualidade do acesso à informação arquivística e 
a transparência da administração pública. Conclui-se que é importante ter pesquisas 
sobre Políticas de Informação para Arquivos com ênfase sobre a linguagem orgâni-
co-funcional, pois há uma Norma internacional para descrição de funções preparada 
pelo Comitê de Boas Práticas e Normas do Conselho Internacional de 2007. A Norma 
está disponível e traduzida pelo Conselho, mas não há resoluções específicas, e ex-
plícitas relativas ao tema da linguagem orgânico-funcional para organizar o conhe-
cimento arquivístico. 

Palavras-Chave. Políticas de Informação; Organização do Conhecimento Arquivísti-
co; Descrição; Classificação; Conselho Nacional de Arquivos.

Introdução

As atividades de organização e a representação do conhecimento na perspectiva da 
Arquivística encontram-se no âmbito específico da Organização do Conhecimento 
(OC), situada por meio de dois processos nucleares: a Classificação e a Descrição 
(TOGNOLI; BARROS, 2015). Entende-se como uma das finalidades da existência des-
ses processos, a contribuição para o acesso dos documentos de arquivo, para os di-
ferentes tipos de usuários, oriundos de ambientes e usos sociais com finalidades 
específicas de suas demandas. 

No ambiente dos serviços arquivísticos da administração pública brasileira, para 
existirem esses processos e contemplar os usuários-cidadãos e servidores, fazem-
se necessárias diferentes ações e políticas informacionais que precisam ser direcio-
nadas especificamente para fornecer acesso. Aqui, destacamos as resoluções que 
orientam normas para classificação e descrição.

Convém ressaltar que, ao adentrar esse campo de normas e resoluções, tem-se uma 
aproximação com a política de informação na Arquivística; pressupõe-se então, con-
siderar a amplitude da temática, e cercar-se de cuidados sobre o uso de conceitos 
equivocados.  De tal forma que as discussões aqui não serão vistas especificamente 
na perspectiva das políticas arquivísticas, tão pouco da governança arquivística, o 
que resultaria em outros trabalhos. 

Assim, faz-se uso do conceito de política de informação em seu sentido normativo. 
Nessa perspectiva, essas resoluções do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) 
são vistas enquanto parte de uma política de informação, mas não uma política ar-
quivística. (JARDIM, 2006; 2011; 2015). 

Com tal panorama, consideram-se as resoluções do CONARQ enquanto normati-
vas que orientam práticas em setores públicos, de forma compulsória e, em setores 
privados, enquanto referência usada por profissionais, constituindo-se, portanto, do 
ponto de vista textual, enquanto discurso profissional, diretamente ligado a entor-
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nos socioculturais, econômicos, políticos, entre outros. Esses discursos são revesti-
dos de diferentes especificidades que conduziram práticas, impactando ou não, por 
exemplo, na transparência governamental. Diante dos atributos que essas especi-
ficidades têm, entende-se que por se tratar de atividades de órgãos públicos, deve 
existir acesso voltado para a transparência governamental, que forneça informações 
de cunho orgânico-funcional, que revele as atividades e funções desempenhadas 
pelos poderes executivo, judiciário e legislativo, seja em âmbito federal, estadual ou 
municipal. Uma representação apenas pelo assunto compromete a transparência, 
do ponto de vista da responsabilidade arquivística.

Nesse sentido, é notório que, quando se organiza e representa pela função, tem-se 
um mapa das responsabilidades que ali são designadas, o que para a informação 
arquivística significa ter acesso à linguagem orgânico-funcional. Em síntese, se há 
organização e representação pela função, é possível visualizar as responsabilidades 
que há em cada órgão público; já pelo assunto, tem-se temas, o que pode ser feito 
para complementar, mas não como principal.

Não se garante que a opacidade não vá existir, não é esse o ponto. Defende-se uma 
organização pela linguagem orgânico-funcional, primeiro porque está na base da na-
tureza arquivística (princípio da proveniência); segundo, para fins da transparência, 
de se identificar quais são as responsabilidades de cada esfera pública governamen-
tal, pois, como uma cidadã e um cidadão poderão exercer o direito à informação go-
vernamental, sem saber quais são as responsabilidades, as funções de cada poder? 
Essa questão dialoga com a realidade brasileira, em que há um desconhecimento de 
uso e razões de arquivos públicos.

Diante desse panorama, parte-se da seguinte questão que orientou o estudo: no caso 
das resoluções sobre os processos de organização do conhecimento, classificação e 
a descrição, como estão estruturados os discursos normativos? Há especificidades 
de forma explícita, sobre organizar e representar via função ou assunto? Como os 
termos “função” e “assunto” aparecem nesses discursos normativos? 

O objetivo foi analisar as especificidades função e assunto nas normas indicadas 
pelas resoluções do Conselho Nacional de Arquivos do Brasil, referentes às ativi-
dades de classificação e descrição.  Para compor o corpus utilizou-se a Legislação 
Arquivística Brasileira e Correlata do Conselho Nacional de Arquivos (1995 a 2019). A 
metodologia aplicada foi Análise de Conteúdo para categorizar as normas, circuns-
crevendo a análise sobre as normas que as resoluções indicavam. Neste sentido, 
delimitou-se as seguintes partes: a) apresentação; b) âmbito e objetivos; c) glossário, 
e; d) estrutura, dos instrumentos: Código de Classificação de Documentos de Arquivo 
para a Administração Pública: Atividades-Meio (2001) e da Norma Brasileira de Des-
crição Arquivística (2006). Sublinha-se que no ano de 2020, 19 anos depois, foi atuali-
zado o código de classificação do poder executivo federal, este, porém, não entrou na 
análise devido à delimitação da metodologia considerar os anos de 1995-2019.

Os resultados mostram que, no Brasil, essas normas sobre classificação e descrição, 
possuem proximidade de aspectos biblioteconômicos, quando nesses discursos nor-
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mativos utilizados, aparecem como prescrição para organizar e representar o assun-
to de forma explícita, e não, a função da mesma forma. Estes aspectos discursivos 
ambíguos comprometem o entendimento e clareza conceitual do que deve ser re-
presentado e organizado, deixando espaço para entender que apenas o assunto deve 
ser norteador o que, neste aspecto, pode vir a comprometer a qualidade do acesso à 
informação arquivística e a transparência da administração pública.

A seguir situam-se as resoluções do CONARQ enquanto partes de uma política de 
informação para, posteriormente, compreender as especificidades que há quando 
se trata da organização do conhecimento arquivístico na esfera da administração 
pública, com a exposição de debate entre função e assunto sob o foco da responsa-
bilidade arquivística.

 

1. Política de informação e as resoluções do Conselho Nacional de 
Arquivos do Brasil

 Para frisar a importância das políticas de informação no âmbito da Arquivís-
tica, pode-se atribuir o sentido metafórico e simbólico de um movimento1, enquan-
to algo que não é um território, não está delimitado, atravessa diferentes entornos, 
possivelmente comum a todos, tem importância estratégica para a continuidade de 
ações que ela visa regulamentar. Vale, nesse âmbito, expor que tipo de movimento 
poderá gerar, e suas consequências para o entorno sociocultural que o permeia.

 Não por acaso, essa temática exige um diálogo constante com outras dis-
ciplinas científicas e, principalmente, com aquelas que lidam diretamente com as 
consequências políticas das decisões e ações do Estado para a sociedade. (JARDIM, 
2006). O autor situa as políticas públicas arquivísticas enquanto uma das dimensões 
das políticas públicas de informação, e estas, por sua vez inseridas na dimensão de 
Análise de Políticas Públicas e nas Ciências Políticas. Esses territórios que o autor 
menciona elucidam esse micro (políticas arquivísticas), em um contexto mais am-
plo, passando a exigir daqueles as formulam, um “profundo conhecimento político, 
gerencial e técnico-científico” (JARDIM, 2006, p. 12).

Em razão desse contexto macro (Análise de Políticas Públicas e nas Ciências Polí-
ticas), é importante frisar que aqui ele não será desconsiderado de sua existência, 
mas não se constitui como o tema principal, estando em foco três aspectos que irão 
incidir nas especificidades da organização do conhecimento arquivístico na esfera 
da administração pública: 1) O conceito específico de politica de informação de Sil-
va (2019); 2) as resoluções do CONARQ enquanto  discurso normativo prescritivo, e 
como parte de uma politica de informação; e 3) o CONARQ na qualidade de autori-
dade arquivística cujas resoluções que indicam normas têm consequências, para os 
tipos de informações que serão recuperáveis.

1 1. Aqui o uso da palavra movimento, faz alusão ao artigo de Silva (2019) “Política de Informação: Um 
campo em movimento”.
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Jardim (2006) insere como um dos elementos, entre outros, que aquilo que identifica 
uma política de informação é o próprio conceito de informação. Nesse sentido, está 
em diálogo com o trabalho de Silva (2019, p. 179) quando afirma que “dependendo da 
concepção de informação assumida nas práticas de regulamentação, de domínios 
e nos documentos normativos é que os rumos da política de informação são deter-
minantes”.

A autora menciona ainda, que quando se trata do tema de política de informação (PI) 
deve-se esclarecer que há duas concepções de política, uma “enquanto luta pelo 
poder” e a outra “no sentido administrativo”, sendo esta última um “conjunto de di-
retrizes, normas e orientações cujo pertencimento é no campo da regulamentação” 
(SILVA, 2019, p.177). A PI em sentido específico, que visa resultado, é entendida “como 
conjunto de normas, leis, regulações que são elaborados para tratar das questões de 
informação em determinada época ou contexto.” (BRIQUET DE LEMOS, 1987; JAEGER, 
2007 apud SILVA, 2019, p.181). 

Com esse sentido específico, compreendem-se as resoluções do CONARQ enquanto 
parte de uma política de informação de cunho arquivístico. O CONARQ como órgão 
colegiado, é vinculado ao Arquivo Nacional, este atualmente no Ministério da Justiça 
e Segurança Pública. Em relação às concepções de macroarquivologia e microarqui-
vologia2, situadas no quadro 1 abaixo, podemos verificar que o CONARQ, se enquadra 
na primeira, pois sua finalidade é definir a “política nacional de arquivos públicos e 
privados, como órgão central de um Sistema Nacional de Arquivos” além de “exercer 
orientação normativa visando à gestão documental e à proteção especial aos docu-
mentos de arquivo” (CONARQ, 2020, grifo nosso).

Quadro 1.  Aspectos gerenciais da macroarquivologia e da microarquivologia.

Arquivologia

Macroarquivologia Microarquivologia

Processos de organização e funcionamento 
de instituições e serviços arquivísticos; des-
enho e implementação de programas, pro-
jetos, redes e sistemas; definição, execução 
e avaliação de políticas arquivísticas; pros-
pectiva arquivística* etc.

Processos técnico-científicos inerentes ao 
desenvolvimento de funções arquivísticas** 
(produção, avaliação, aquisição, conser-
vação, classificação, descrição e difusão) 
envolvidas na gestão de documentos co-
rrentes e intermediários e na administração 
de arquivos permanentes etc.

Fonte: Jardim (2018, p.34.)

O fato de ter como sua finalidade definir políticas arquivísticas não significa que 
suas resoluções são políticas arquivísticas, pois, como pondera Jardim (2006, p. 10) 

2 Conforme aponta Jardim (2018) essas dimensões são de autoria de Castillon (responsável pela Sub-di-
reção Geral de Arquivos do Ministério de Cultura da Espanha) que foram apresentadas em 1970 e tiveram 
contornos de possíveis categorias teóricas por meio de Conde Villaverde em 2016.
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“[...] um aspecto muito frequente é confundir legislação arquivística como política 
arquivística. A legislação fornece elementos normalizadores à política arquivística, 
mas não é em si mesmo uma prática”.  Dessa maneira, as resoluções são prescrições 
de cunho profissional e atuam como discurso normativo e, no caso deste trabalho, 
essas prescrições estão situadas no nível da microarquivologia, a classificação e a 
descrição. 

Esses dois processos apesar terem em uma de suas facetas o caráter técnico, se 
vistos apenas em sua dimensão prática de aplicabilidade, são indissociáveis de pers-
pectivas epistemológicas, teorias e de debates políticos, econômicos, sociais, cultu-
rais. Em outras palavras, eles se vestem e são revestidos de intenções, ideologias, 
crenças, fundamentos, entre outros, de acordo com o contexto da realidade social 
inserida. Por isso, não são neutros, refletem um tipo de comunidade discursiva e pro-
fissional que os legitimam, conceituam e fornecem finalidades. Por exemplo, realizar 
a descrição de arquivos com fundos de um determinado grupo que sofreu violência 
policial e não situar esse contexto, com os termos “violência policial” entre outros, 
é omitir intencionalmente o fato e dar à descrição um sentido que foge àquela que 
seria necessária para a representação do grupo em questão. Isso é um exemplo de 
como esses processos são ligados aos entornos socioculturais, a dimensão técnica 
é um lado, um recurso, mas há outros que os determinam, por isso a importância 
fundamental na formação crítica, histórica e reflexiva dos profissionais de arquivo 
nas etapas dos processos de classificação e descrição.

O exemplo citado acima se ancora na perspectiva que Jardim (2006, p. 11) menciona 
ao argumentar que as dimensões técnicas e políticas são “visceralmente associadas 
desde a concepção à execução de suas diversas facetas”. 

Considerando essa associação, as resoluções do CONARQ, como partes de uma polí-
tica de informação, atuam como “agentes de responsabilidade”, sendo necessárias e 
fundamentais para enriquecer o debate sobre os intentos sociais na arquivística que 
atuem no prisma da transparência. Uma vez que elas conduzem e orientam práticas 
por meio de um discurso normativo, operando no nível de prescrever ações futuras 
em dada esfera da administração pública federal para a gestão documental e pro-
teção aos documentos de arquivo. 

Parte-se do pressuposto de que nesse modus operandi micro, as resoluções ao se 
constituírem enquanto discurso profissional fomentam práticas que podem enrique-
cer, ou não, os debates sobre propósitos sociais da gestão arquivística, por meio de 
normas que frisem esses objetivos. Aqui, cabe apontar que as normas, apesar de se-
rem fundamentais para a gestão documental, não são soluções imutáveis e únicas, 
são partes de um caminho com outras diferentes ações para o acesso informacional. 

O cenário exposto acima situa o CONARQ enquanto autoridade arquivística e, no 
âmbito de suas atividades, destacam-se as resoluções que atuam orientando de-
terminadas práticas por meio de discursos normativos. E, dependendo do tipo de 
normativa, haverá uma determinada forma de acesso à informação arquivística na 
administração publica federal. 
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Iacovino (2016, p.276), em trabalho sobre os arquivos como arsenais de responsa-
bilidade, menciona que “uma autoridades arquivística, no âmbito de sua função de 
gestão de documentos, é o pivô que assegura que as atividades do governo sejam ar-
quivadas de maneira apropriada e se tornam recuperáveis, caso indivíduos desejam 
exercer seu direito de acesso a dados da administração pública.”. 

Ao atuar enquanto “autoridade arquivística”, o CONARQ tem papel importante no que 
diz respeito à gestão documental e que tipo de organização e representação essa 
gestão prescreve em suas normas, com consequência inclusive, ao tipo de infor-
mações que serão recuperáveis. 

Na visão de Smit (2017, p. 52): 

Se o acesso é consequência da recuperação, esta é consequência da adoção, 
pelo arquivo, de procedimentos de descrição e classificação dos documentos. 
Se o acesso é um direito, o dever de tornar os documentos acessíveis cabe ao 
arquivo. De acordo com esta afirmação, a importância da adoção de procedi-
mentos de descrição e classificação adequados fica bem caracterizada, tendo 

em vista o impacto que estes procedimentos têm sobre o acesso.

Pode-se recuperar o assunto, mas ele não representa aquilo que é de caráter arquivís-
tico, ou seja, as propriedades de: 1) imparcialidade (criação) – que o documento foi cria-
do para o atual estado da presente ação e não para a posterioridade; 2) autenticidade 
(procedimento) - que o configura em relação a um procedimento regular estrutural; 
3) naturalidade (acumulação) - em que se acumula naturalmente, pois é o curso das 
ações nas instituições; 4) organicidade (pois se relaciona-se com os demais documen-
tos criados na mesma atividade) e 5) unicidade (no conjunto) - perpassando que cada 
ação é única, logo cada documento também será (BELLOTO, 2002, p. 25). O assunto, 
portanto, atua enquanto ponto de acesso complementar, mas limita o conhecimento 
do contexto, o que não impede seu uso para situações específicas (SMIT, 2018). Nesse 
aspecto, as resoluções do CONARQ têm importância quanto ao tipo de especificidades 
que prescreve. Aprofundam-se essas discussões na próxima sessão.

2. A organização e representação da linguagem orgânico-funcional 
para o acesso ao conhecimento arquivístico.

Hjørland (2008, p. 86, tradução nossa) argumenta acerca dos dois níveis do conceito de 
Organização do Conhecimento. No sentido específico refere-se às “atividades como 
descrição do documento, indexação e classificação realizada em bibliotecas, bases de 
dados bibliográficos, arquivos e outros tipos de instituições de memória [...]”; e no senti-
do amplo, trata-se de uma “divisão social do trabalho mental, ou seja, a organização de 
universidades e outras instituições para pesquisa e educação, estrutura de disciplinas e 
profissões, a organização social dos meios de comunicação, etc. [...]”. Ao analisar esses 
conceitos sob o ângulo da arquivística, verifica-se que a organização e a representação 
do conhecimento na área se encontram no âmbito específico, que ocorre por meio de 
dois processos nucleares: a classificação e a descrição (TOGNOLI; BARROS, 2015).



164

COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA SOCIEDAD

Tognoli, Rodrigues e Guimarães (2019, p. 72) definem o conhecimento arquivístico a 
partir da teoria de Dalhberg situando três definiens: o conceito de fundo, o conheci-
mento da forma documental e mais o conhecimento do contexto de produção, cons-
tituindo “três facetas indivisíveis nas quais o vínculo arquivístico está contemplado”. 
Vale destacar que o acesso a esse conhecimento arquivístico depende, entre outros 
processos, de instrumentos que considerem suas especificidades. Um tipo de lin-
guagem que considera o vínculo arquivístico é a orgânico-funcional.

As funções no âmbito da Arquivística “delimitam e descrevem as atividades as quais 
produzem os registros” (HURLEY, 1993, p.1) e podem ser decompostas em “conjuntos 
de operações coordenadas, tais como subfunções, procedimentos operacionais, ati-
vidades, tarefas ou transações.” (CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISDF, 
2007, p. 13). A organização e representação no contexto arquivístico são norteadas 
pela função, pois “[...] os Arquivos são gerados quando pessoas ou organizações des-
empenham funções e realizam atividades.” (CUNNINGHAM, 2007, p. 87).

A análise das funções de entidades coletivas é importante como base para 
muitas atividades de arquivamento. Funções são reconhecidas, geralmente, 
como mais estáveis que estruturas, que são frequentemente mescladas ou 
transferidas quando ocorre reestruturação. Em consequência disso, funções 
são apropriadas para servir como: - uma base para o arranjo, classificação e 
descrição de documentos; - uma base para a avaliação de documentos; - uma 
ferramenta para a recuperação e análise de documentos. (CONSELHO INTER-

NACIONAL DE ARQUIVO. ISDF, 2007, p. 11, grifo nosso). 

Pela importância de considerar a organização e representação pela função, a “classi-
ficação de documentos de arquivo se refere aos documentos produzidos no contexto 
das atividades e funções desempenhadas por um órgão, e não com base no conteúdo 
do documento.” (PINTO; SCHMIDT, 2019, p.128). Por isso, para classificar a função tem-
se os planos de classificação que “funcionam como instrumentos que permitem com-
preender como o fundo arquivístico foi concebido.” (SALES, 2016, p. 74). 

Em contraste com o campo da Biblioteconomia em que, por exemplo, "as classifi-
cações bibliográficas classificam assuntos e as classificações arquivísticas classi-
ficam ações” (SALES, 2016, p. 66). Pelo fato de as ações gerarem informação orgânica 
de natureza contextual e por isso únicas e orgânicas, as classificações desse tipo 
não serão universais, sempre guiadas pelas funções, ou seja, razões que os docu-
mentos foram criados. Essa é base na qual deve se manter.

Diferentemente das classificações bibliográficas, as classificações arquivís-
ticas não podem ser universais em sua plenitude, pois os conhecimentos que 
elas organizam e classificam se referem a uma determinada entidade. Desse 
modo, enquanto as classificações de bibliotecas classificam assuntos enci-
clopédicos, as classificações elaboradas no âmbito arquivístico classificam as 
ações da entidade. Portanto, os conhecimentos que interessam a esses tipos 
de classificações são o funcionamento e a estrutura das entidades que pro-
duzem documentos. (SALES, 2016, p. 66) 
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O referido autor sistematiza ainda um quadro que ilustra, em análise comparativa, as 
classificações bibliográficas e arquivísticas: 

Quadro 2 - Comparação entre as classificações bibliográficas e arquivísticas.

Fonte: Sales (2016, p. 74).

Essa sistematização colabora para distinguir os elementos da classificação em cada 
área, mas é possível contestar alguns aspectos do quadro. Em primeiro momento, 
na variável dos princípios teóricos, na classificação Arquivística, o que norteia não 
será a Teoria da Classificação, mas sim o princípio da proveniência. Na variável ele-
mentos/termos, é importante frisar que as classificações Arquivísticas designam 
funções/estruturas. E, por fim, na variável representação, não serão somente os có-
digos classificatórios que irão garantir o papel da representação; nesse enfoque, os 
termos de linguagens terminológicas desempenham um papel vital. Além de que, o 
conhecimento organizado pode ser também de natureza organizacional, conside-
rando as diferenças entre os conceitos de organização e instituição que Chauí (2003) 
menciona.

Com essa compreensão, nota-se que na ótica arquivística, será sempre a ação o 
elemento central responsável pela criação do documento e que, por isso, ela neces-
sita ser representada em termos de linguagem terminológica de cunho funcional, 
podendo esta ser vista enquanto uma das especificidades da organização do conhe-
cimento arquivístico.

 

3. Metodologia

De base quali-quantitava, esta pesquisa utilizou a metodologia de análise de conteú-
do para categorizar as normas, circunscrevendo a análise, especificamente sobre as 
normas de classificação e descrição que as resoluções indicavam. Nesse sentido, 
delimitou-se nas seguintes partes: A) apresentação; B) âmbito e objetivos; C) glos-
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sário; e D) estrutura.  Os dois instrumentos que as resoluções indicavam são: para 
classificação, o Código de Classificação de Documentos de Arquivo para a Adminis-
tração Pública: Atividades-Meio (2001) e, descrição a Norma Brasileira de Descrição 
Arquivística (2006).

Figura 1. Percurso metodológico.

Fonte: As autoras (2020).

4. Análises, Resultados e Discussões

O instrumento de classificação intitula-se o Código de Classificação de Documentos 
de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio. Referente à descrição, 
tem-se a Norma Brasileira de Descrição Arquivística. Após a análise de conteúdo, 
as categorias de cada parte foram sistematizadas respectivamente em: 1) Aspectos 
Conceituais; 2) Aspectos Pragmáticos- Finalidades; 3) Termos e definições no glos-
sário e 4) Categorias e metadados evidenciados na estruturação.
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Quadro 3. Análise de Conteúdo das normas sobre OCA pelo CONARQ.

CATEGORIAS 

ATIVIDADES DA OCA

Classificação Descrição

Resolução Nº de 2001 (Código de 
Classificação de Documentos 
de Arquivo para a Administração 
Pública: Atividades-Meio)

Resolução Nº 28 de 2006 (Norma 
Brasileira de Descrição Arquivística)

Função Assunto Função Assunto

(1) Aspectos 
Conceituais

• Consta de forma explicita e 
ambígua, função denominada, 
enquanto assunto.

• Não consta. • Não consta.

(2) Aspectos 
Pragmáticos- 
(Finalidades)

• Consta de forma explícita 
função e assunto.

• Consta de for-
ma implícita.

• Não consta.

(3) Termos e 
definições no 
glossário e no 
índice

• Não consta o 
termo função 
no glossário.

• Não consta o 
termo assunto 
no glossário.

 • Não consta 
o termo função 
no glossário.

• Consta no 
índice, a função 
de forma implí-
cita. 

• Não consta o 
termo função no 
glossário.

• Consta no índice, 
a função de forma 
implícita. 

(4) Categorias 
e metadados 
evidenciados 
na 
estruturação

 

•Consta de 
forma implíci-
ta. Utiliza-se o 
termo classes 
para funções.

“As classes 
principais 
correspondem 
às grandes 
funções des-
empenhadas 
pelo órgão.”.

• O assunto 
aparece 
de forma 
explícita, com 
as temáticas, 
por exemplo, 
organização e 
funcionamento; 
pessoal; 
material; 
patrimônio, 
formando 
classes de 000 
até 900.

• A) Consta de 
forma explícita 
na Área 1 refe-
rente aos títulos 
e datas.

• B) Consta de 
forma explícita 
na Área 2.

• C) Consta de 
forma explícita 
nos comen-
tários da Área 3.

• D) Consta de 
forma implícita 
na Área 5.

•A) Área 3, consta 
de forma explícita 
em sua explicação.

• B)Área 8, 
exclusiva para 
assunto, de forma 
explícita.

• C) Consta de 
forma explícita na 
Área 1, referente 
aos títulos e datas.

• D) Consta de 
forma explícita na 
Área 3 de âmbito 
e conteúdo e 
avaliação, seleção 
e eliminação.

• E) Consta de 
forma explícita na 
Área 5.

Fonte: Sistematizado pelas autoras (2020), com base no Código de Classificação de Documentos 
de Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio (2001) e a Norma Brasileira de Descrição 

Arquivística (2006). 
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Sobre os aspectos conceituais o código de classificação traz a função como as-
sunto, ao tornar equivalente os dois termos, nota-se ausência de clareza concei-
tual, deixando a entender que organizar pelo assunto e pela função significa ações 
iguais.  Menciona, assim, que “as funções, atividades, espécies e tipos documentais 
são genericamente denominados assuntos, encontram-se hierarquicamente distri-
buídos de acordo com as funções e atividades desempenhadas pelo órgão.” (CON-
SELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. CTDDA-AM, 2001, p. 9). Utiliza-se a classificação 
por assunto em que “[...] os assuntos recebem códigos numéricos, os quais refletem 
a hierarquia funcional do órgão, definida através de classes, subclasses, grupos e 
subgrupos, partindo-se sempre do geral para o particular”. (CONSELHO NACIONAL 
DE ARQUIVOS.CTDDA-AM, 2001, p.9)

Em relação à norma de descrição, não há menção explícita da função e nem do as-
sunto em termos conceituais; no entanto, ao definir série, a norma evidencia função 
e assunto como possibilidades iguais de correspondência aos documentos. “Série: 
Subdivisão da estrutura hierarquizada de organização de um fundo ou coleção que 
corresponde a uma sequência de documentos relativos à mesma função, ativida-
de, tipo documental ou assunto.” (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. NOBRADE, 
2006, p.16).

Relativo aos aspectos pragmáticos (finalidades), na norma de classificação consta 
que a classificação por assunto tem seus aspectos finalísticos para recuperação, 
agilidade e facilidade das tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, se-
leção, eliminação, transferência, recolhimento e acesso dos documentos. Ao atribuir 
função e atividades denominados genericamente como assunto, a norma provoca 
confusão, pois função e assunto são especificidades diferentes. Menciona, ainda, 
que o código reflete as funções e atividades dos órgãos, mas consta de maneira ex-
plícita o assunto:

A classificação por assuntos é utilizada com o objetivo de agrupar os docu-
mentos sob um mesmo tema, como forma de agilizar sua recuperação e facili-
tar as tarefas arquivísticas relacionadas com a avaliação, seleção, eliminação, 
transferência, recolhimento e acesso a esses documentos, uma vez que o tra-
balho arquivístico é realizado com base no conteúdo do documento, o qual 
reflete a atividade que o gerou e determina o uso da informação nele contida. 

(CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS.CTDDA-AM, 2001, p.9).

Em contraste com a classificação, na norma da descrição consta, de maneira implí-
cita, a finalidade norteando-se para a função, quando menciona que a norma tem:

[...] como pressupostos básicos o respeito aos fundos e a descrição multinível, 
adotando os princípios expressos na ISAD(G): - descrição do geral para o parti-
cular – com o objetivo de representar o contexto e a estrutura hierárquica do 
fundo e suas partes componentes. [...] - Informação relevante para o nível de 
descrição – com o objetivo de representar com rigor o contexto e o conteúdo 
da unidade de descrição. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. NOBRADE, 
2006, p. 10-11, grifo nosso).
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Sobre os termos e definições no glossário e no índice, na norma de classificação há 
um total de 122 termos no glossário, mas não constam função e assunto e seu índice 
faz menção aos tipos dos documentos e não às partes estruturantes da norma. Já 
a norma de descrição possui 41 termos, também sem constar os termos função e 
assunto, porém, no índice que faz menção à estrutura da norma para a função de 
forma implícita, há os termos: Princípio da proveniência; Procedência; Produtor; Pro-
veniência; Data de produção e Data de acumulação. E, de forma explícita, aparece 
o assunto: Assunto; Data-assunto; Descrição de assuntos; Indexação de assuntos e 
Política de indexação de assuntos.

As categorias e metadados evidenciados na estruturação da norma de classifi-
cação, relativos à função, não constam de forma explícita, utiliza-se o termo clas-
ses para funções, contudo, novamente, a estruturação de assunto aparece de forma 
explícita em classes. A Classe 000 ADMINISTRAÇÃO GERAL, tem como subclasses: 
010 – ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO; 020 – PESSOAL; 030 – MATERIAL; 040 – PA-
TRIMÔNIO; 050 – ORÇAMENTO E FINANÇAS; 060 – DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO; 
070 – COMUNICAÇÕES; 080 – (vaga); 090 – OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À AD-
MINISTRAÇÃO GERAL. Referente à norma de descrição, a estruturação da função se 
explana no quadro a seguir:

Quadro 4. Explanação das categorias e metadados evidenciados na estruturação 
sobre função na Norma de Descrição.

Fonte: Sistematizado pelas autoras (2020), com base na NOBRADE (2006). 

Ao contrário de função, o termo assunto na descrição se repete em vários momen-
tos como sendo a primeira recomendação e tem, inclusive, uma área destinada só 
para ele. Vale ressaltar que a estrutura da norma “prevê a existência de oito áreas 
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compreendendo 28 elementos de descrição” sendo respectivamente as áreas de 
identificação; contextualização; conteúdo e estrutura; condições de acesso e uso; 
fontes relacionadas; notas; controle da descrição; pontos de acesso e descrição de 
assuntos. (CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. NOBRADE, 2006, p.18).

Quadro 5. Explanação das categorias e metadados evidenciados na estruturação 
sobre assunto na Norma de Descrição.

Fonte: Sistematizado pelas autoras (2020), com base na NOBRADE (2006). 

Para realizar as análises dos resultados, deve ser ressaltado em primeiro momento, 
que os instrumentos analisados possuem finalidades diferentes, enquanto a classi-
ficação diz que é específica para atividades arquivísticas da administração pública 
federal, a norma de descrição não faz esse tipo de menção direta, até porque, con-
siderando a realidade arquivística, de ensino e formação na teoria do ciclo vital, a 
atividade de descrição está mais presente em arquivos permanentes. A norma de 
descrição, ao esclarecer um de seus âmbitos, revela que: “[...] embora voltada prefe-
rencialmente para a descrição de documentos em fase permanente, pode também 
ser aplicada à descrição em fases corrente e intermediária” (CONSELHO NACIONAL 
DE ARQUIVOS. NOBRADE, 2006, p.10). 
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Em síntese, há mais referência aos termos assuntos, de forma ambígua, na clas-
sificação do que na descrição, o que talvez possa ser explicado mediante o tempo 
decorrido entre o a criação de uma resolução até a outra, que se supõe maior ama-
durecimento das discussões acadêmicas e profissionais. 

Quanto às especificidades sobre a função, as resoluções postulam normas em que 
nestas, não há uma referência direta de organização pela “função” de maneira ex-
plícita, por exemplo, como categoria recorrente a ser “preenchida”; nesse sentido, 
aparecem termos que aproximam da função, como: Princípio da proveniência; Pro-
cedência; Produtor; Proveniência; Data de produção e Data de acumulação.

Sobre o assunto, ao constar como elemento de organização em vários pontos de 
forma explícita e, em específico sobre a resolução do CONARQ para a atividade de 
classificação, Alencar e Schmidt (2019, p. 57) mencionam que ao institucionalizar 
uma metodologia inadequada significa “[...] 1) de uma maneira geral ignorar a cons-
trução histórico-epistemológica do saber arquivístico” além de “[...] 2) especifica-
mente compromete de maneira estrutural, isto é, desde a produção até a avaliação, 
a transparência ativa dos atos e o acesso às informações contidas nos documentos 
públicos”.

5. Considerações Finais

Este trabalho partiu da seguinte questão: no caso das resoluções do CONARQ sobre 
os processos de organização do conhecimento, classificação e a descrição, como 
estão estruturados os discursos normativos? Há especificidades de forma explícita, 
sobre organizar e representar via função ou assunto? Como os termos “função” e 
“assunto” aparecem nesses discursos normativos? 

Verificou-se que, no Brasil, essas normas sobre classificação e descrição, possuem 
proximidade de elementos biblioteconômicos pois, nos discursos normativos utili-
zados, aparecem como prescrição para organizar e representar o assunto de for-
ma explícita, e não a função da mesma forma. Estes aspectos discursivos ambíguos 
comprometem o entendimento e clareza conceitual do que deve ser representado e 
organizado, deixando espaço para entender que apenas o assunto deve ser nortea-
dor, o que nesse caso, pode vir a comprometer a qualidade do acesso à informação 
arquivística e a transparência da administração pública. Ressalta-se que nesta si-
tuação, pode até haver potencialidades de representação por assunto para a trans-
parência, mas não como primeira e única possibilidade.

Outro enfoque que pode ampliar esse debate é sobre como teorias institucionalizas 
e praticadas têm consequências no tipo de acesso e nos desafios.  Por exemplo, a 
prevalência da teoria do ciclo vital ancorando as duas normas, sinaliza para o tema 
que aqui foi exposto mais um desafio, pois se já é complexo identificar função na 
primeira idade, maior será essa complexidade posteriormente.

Tal fato revela que, embora essa seja uma análise sucinta, mostrou-se que tratar so-
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bre classificação e descrição de função para fins da administração pública brasileira, 
evidencia-se um desafio e ensejam-se maiores análises e reflexões, haja vista sua 
necessidade quando se pensa que a divulgação da função no prisma da responsabi-
lidade arquivística tem impacto para a transparência governamental. 

Com o cenário investigado, enfatizamos a importância e necessidade de pesquisas 
sobre Políticas de Informação para Arquivos com ênfase sobre a linguagem orgâni-
co-funcional, pois há uma Norma internacional para descrição de funções preparada 
pelo Comitê de Boas Práticas e Normas do Conselho Internacional de 2007. A Norma 
está disponível e traduzida pelo Conselho, mas não há resoluções específicas, e ex-
plícitas relativas ao tema da linguagem orgânico-funcional para organizar o conhe-
cimento arquivístico. Convém destacar ainda, que apesar da concepção de que os 
instrumentos e normas têm suas limitações como recursos técnicos para oferecer 
acesso, são vitais para as discussões frente ao tema de políticas arquivísticas.

Por último, um ponto que chama atenção é que nas normas não aparecem os termos 
que têm relação com a cidadania de forma direta, como cidadã, cidadão, transparên-
cia. O que explicaria esse fato? Será que o campo da organização e representação 
do conhecimento no contexto das pesquisas e práticas sobre a esfera pública ainda 
carece de debates que aproximam esse domínio a temas ligados a transparência e 
responsabilidades arquivísticas? Além da importância das especificidades da função 
como categoria com implicações diretas no acesso para a transparência governa-
mental, para ampliar as discussões, quais outras possibilidades podem ser questio-
nadas e refletidas sob este tema?
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Resumo: Objetiva-se avaliar, na perspectiva da certificação em Competência em 
informação e midiática, as Bibliotecas das Unidades de Pesquisa do Ministério de 
Ciência e Tecnologia e Inovação (Brasil), com base nas diretrizes da Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a partir do “Marco 
de Avaliação Global da Alfabetização Midiática e Informacional”, das dimensões da 
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) e da Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD). Trata-se de pes-
quisa qualitativa apoiada em revisão sistemática da literatura (RSL), além da ava-
liação da oferta de produtos e serviços disponibilizados nas plataformas digitais da 
Rede de Bibliotecas em foco, mediante a sua caracterização em diferentes níveis: a) 
Ação individual como agentes mediadores de pesquisa; b) Ação em rede com outras 
bibliotecas e unidades de pesquisa; e, c) Ação estratégica voltadas para as diretri-
zes institucionais e políticas de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação (PD&I). Pre-
tende-se obter indicadores que permitam a certificação da Competência em Infor-
mação Midiática da Rede de Bibliotecas e Unidades de Pesquisa do MCTI (Brasil), sob 
a ótica do ativismo informacional e digital para o alcance da cidadania global (ODS). 
Como conclusão, espera-se apresentar um “framework” que contemple diretrizes e 
orientações internacionais com vistas à certificação de bibliotecas e unidades de in-
formação em Ciência, Tecnologia e Inovação, contribuindo para a formação e conso-
lidação de políticas públicas envolvendo a Competência em Informação e Midiática 
no cenário da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Palavras-chave: Política públicas; Competência em informação e midiática; Agenda 
2030; Certificação de Bibliotecas.
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1. Introdução

Essa pesquisa tem como tema central estudo preliminar com vistas à certificação 
em CoInfo - Competência em informação (CoInfo) e Midiática sob a ótica da Agenda 
2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) visando obter indicado-
res para o desenvolvimento de um framework. Além de estudo preliminar para cer-
tificação da Rede de Bibliotecas de Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciência 
e Tecnologia e Inovação (MCTI-Brasil), pretende-se iniciar um debate propositivo ao 
tema no Brasil.

Esse trabalho integra uma das ações conjuntas que vêm sendo realizadas pelas au-
toras, desde 2017, para promover a institucionalização e o desenvolvimento de forma 
estratégica do campo disciplinar da “Competência em Informação (CoInfo) no Brasil”, 
com o apoio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

Destaca-se o papel do IBICT que atua no estabelecimento de políticas de infor-
mação, de coordenação de serviços de informação em C&T&I e no ensino e pesquisa 
em Ciência da Informação, sendo vinculado ao Ministério de Ciência Tecnologia e 
Inovação (MCTI), órgão responsável pelas políticas nacionais de pesquisa científica 
e tecnológica e de incentivo à inovação (BRASIL, 2016; BRASIL. MINISTÉRIO DA CIÊN-
CIA, TECNOLOGIA...;).

A importância dessa pesquisa é demonstrada pela produção científica que ainda é 
incipiente no estudo das interconexões entre as áreas de Competência em Infor-
mação, Competência Midiática e desenvolvimento sustentável. O universo de pes-
quisa é a Rede de Bibliotecas de Unidades de Pesquisa (RBP) do MCTI que tem como 
objetivo aumentar os esforços de acesso e disseminação do conhecimento científico 
e tecnológico nacional e que está sob a coordenação do IBICT. 

A Competência da Informação (CoInfo) na visão de Santos; Simeão; Belluzzo (2014) 
tem seu foco no estudo do uso de modo eficiente e eficaz das informações registra-
das nos diversos tipos de documentos, possibilitando ao cidadão uma participação 
ativa na sociedade da informação. De acordo com Belluzzo (2018, 2019) a CoInfo vem 
se articulando com a Competência midiática e com vários outros campos de im-
portância para a sociedade: a saúde e serviços; governança e cidadania; desenvol-
vimento econômico e em ambientes de trabalho; educação e aprendizado ao longo 
da vida; e, mais recentemente, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
No que se refere, em especial, à essa articulação, muitos são os desafios que vêm 
se apresentando no sentido da CoInfo responder às perguntas novas e complexas, 
como ler e escrever em ambientes digitais e colaborativos, habilidades que tradi-
cionalmente têm sido objeto de estudo da alfabetização em informação (BORGES; 
MARZAL, 2017, p.38). Para fazer frente a esses desafios, foram sendo incorporadas à 
CoInfo novas competências que consideram a hipermídia, a leitura colaborativa e o 
conhecimento associativo, típico de um contexto de tecnologia e espaços emergen-
tes e abertos para aprendizagem e ensino descentralizado, à imagem dos Open Edu-
cational Resources (OER) e comunidades virtuais de aprendizagem (BORGES; MAR-
ZAL, 2017, p.38). Simeão (2006) define como comunicação extensiva esse movimento 
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de expansão do conhecimento em uma dinâmica hipertextual e hipermidiática, que 
propõe mais interatividade entre as pessoas e os sistemas de informação. Nesse es-
paço colaborativo de comunicação sem fronteiras, desenvolve-se o que Lévy chama 
de Inteligência Coletiva (LÉVY, 2003)

A competência midiática que em geral, era orientada à capacidade crítica no uso da 
informação gerada pela mídia de massa enfrenta a necessidade de lidar com os re-
quisitos da Web Social, adotando diretrizes colaborativas e promovendo um compor-
tamento responsável e ético nessas configurações, e na construção de uma identi-
dade digital (GONZÁLEZ FERNÁNDEZ-VILLAVICENCIO, 2012 apud BORGES; MARZAL, 
2017, p.38)

2. Metodologia 

Considerando esse contexto de evolução da CoInfo e a tendência da literatura em 
indicar a confluência de estudos e práticas tradicionais com àquelas que defendem 
a formação para uma comunicação ética nas redes sociais, pretende-se formular 
diretrizes para a certificação em CoInfo no Brasil; e considerando as agendas de 
sustentabilidade e requisitos já pactuados por grandes entidades internacionais, a 
investigação pretende inicialmente:

a) ETAPA 1 - realizar levantamentos na literatura especializada contemplan-
do: Competência em Informação (CoInfo) e Competência Midiática, Agenda 
2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) visando identificar 
as inter-relações entre essas áreas; 

b) ETAPA 2 - identificar práticas de CoInfo e Competência Midiática realizadas 
pela Rede de Bibliotecas e Unidades de Pesquisa do Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Inovação (MCTI-Brasil) observando as variáveis de conformidade 
com as indicações para a confluência entre CoInfo e Competência Midiática;

c) ETAPA 3 - elaborar e apresentar indicadores com vistas à certificação da 
CoInfo e Competência Midiática voltados para as bibliotecas, centros de do-
cumentação ou redes institucionais que promovam Pesquisa, Desenvolvi-
mento & Inovação a partir de um framework (PD&I).

A trajetória metodológica adotada envolveu dois procedimentos metodológicos que 
complementam as etapas principais da investigação: 1- foi  realizada uma pesquisa 
qualitativa por meio de uma revisão sistemática da literatura (RSL) envolvendo as 
áreas em estudo e 2 - também foram efetuados levantamentos da oferta de pro-
dutos e serviços disponibilizados nas plataformas digitais da Rede de Bibliotecas 
e unidades de informação em Ciência, Tecnologia e Inovação, considerando-se três 
níveis em relação à CoInfo e competência midiática propostos por Santos, Simeão 
e Belluzzo (2014): a) Ação individual como agentes mediadores de pesquisa; b) Ação 
em rede com outras bibliotecas e unidades de pesquisa; e, c) Ação estratégica vol-
tadas para as diretrizes institucionais e políticas de Pesquisa, Desenvolvimento & 
Inovação (PD&I).
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ETAPA 1 -  REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA (RSL)  

Optou-se por realizar uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) porque, assim 
como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como 
fonte de dados a literatura sobre determinado tema (LINDE;WILLICH (2003) apud 
SAMPAIO; MANCINI, 2007). Entretanto, a Revisão Sistemática da Literatura (RSL) 
apresenta características próprias, podendo ser definida como uma modalidade de 
pesquisa que segue protocolos específicos, aplica métodos explícitos e sistemati-
zados de busca junto ao processo de coleta, compreensão, conhecimento, análise, 
síntese e avaliação de vários dados simultaneamente (artigos teses, dissertações, 
artigos científicos, livros, entre outros), com a finalidade de criar um estado da arte 
sobre um determinado tópico ou assunto a ser pesquisado (LINDE;WILLICH, 2003. 
apud SAMPAIO; MANCINI, 2007; GALVÃO; RICARTE,2019; LEVY; ELLIS (2006) apud BIS-
SOLI (2020). 

A sistematização do método é reforçada por vários autores, sendo que Galvão; Ricar-
te (2019) afirmam que a RSL apresenta de forma explícita as bases de dados biblio-
gráficas que foram consultadas, as estratégias de busca empregadas em cada base, 
o processo de seleção dos artigos científicos, os critérios de inclusão e exclusão dos 
artigos e o processo de análise de cada artigo. Sampaio; Mancini (2007) ressaltam 
que o método adota ainda a apreciação crítica, síntese da informação selecionada 
e disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de inter-
venção específica. 

É importante assinalar que as evidências científicas são o cerne das pesquisas cien-
tíficas e que ao se buscar respostas na literatura científica procura-se encontrar a 
melhor evidência disponível (SAMPAIO, MANCINI, 2007). Nesse trabalho entende-se 
por evidência o que pontualmente define o dicionário Aurélio, ou seja, a “certeza ma-
nifesta; caráter de objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida quan-
to à sua verdade ou falsidade” Vale lembrar também que para a elaboração de uma 
Revisão Sistemática da Literatura (RSL) observou-se que é fundamental a adoção 
de protocolos específicos que possibilitem a sistematização dos procedimentos em 
cada umas das fases da RSL. Como há uma diversidade desses protocolos na lite-
ratura especializada selecionou-se como referencial de apoio à construção do “Pro-
tocolo” para efeito desta pesquisa aquele desenvolvido recentemente por Santos 
(2020), com adaptações e que compreende as seguintes etapas:

(1)  Definição do foco da pesquisa; (2) Estratégias de buscas das evidências e Seleção 
do estudo; (3) Avaliação e Seleção crítica dos estudos; (4) Coleta e Análise de dados; 
(5) Apresentação e Discussão dos resultados. A partir dessa escolha de Santos (2020) 
como referência, foi construído o protocolo da RSL desta pesquisa que se acha de-
monstrado e descrito a seguir:

1) Definição da pergunta – refere-se à formulação da pergunta que deve estar clara, 
bem formulada e relacionada ao foco central da pesquisa. Desse modo, obteve-se a 
seguinte pergunta de pesquisa: Onde buscar referenciais que evidenciem indicado-
res de certificação de práticas que envolvam a CoInfo e a competência midiática nas 
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unidades de informação que estão envolvidas diretamente com a Pesquisa, Desen-
volvimento & Inovação no Brasil? 

2) Seleção ou escolha de fontes de informação - entendida como a etapa em que se 
identifica as fontes de pesquisa quer sejam base de dados, periódicos especializa-
dos, livros, teses, dissertações e outras fontes de informação. Como resultado, foram 
selecionadas: a) BRAPCI - Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em 
Ciência da Informação) que cobre a área da Ciência da Informação desde 1972 até 
o momento atual; b) LISA - Library and Information Science Abstracts que abran-
ge a literatura internacional na área de Ciência da Informação desde 1969; c) Por-
tal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), biblioteca virtual que reúne e disponibiliza um acervo de títulos com texto 
completo, bases referenciais, bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de 
livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 
audiovisual; d) Web of Science – base  de dados referencial com resumos que indexa 
os periódicos mais citados em suas respectivas áreas (BRAPCI; LISA; CAPES...; WEB 
OF SCIENCE).

3) Estratégia de buscas das evidências - é a etapa que inclui a definição de termos 
ou palavras-chave, estratégias de busca e na maioria dos protocolos inclui a seleção 
das bases de dados e outras fontes de informação a serem pesquisadas. Foram iden-
tificadas aqui: “competência em informação, competência informacional, letramen-
to em informação, letramento informacional, alfabetização informacional, compe-
tência midiática, competência em mídia, objetivos de desenvolvimento sustentável, 
agenda 2030; certificação e indicadores nos idiomas português, inglês e espanhol, 
no período dos últimos cinco anos. Foram realizadas, em setembro de 2020, as bus-
cas na literatura utilizando-se os termos mencionados com estratégias diversas. 
Obteve-se resultados a partir dos seguintes termos “Competência em informação”, 
“Agenda 2030”, “ODS”; “Competência em informação e midiática” em inglês e es-
panhol. Adotou-se como critérios de seleção pesquisas diretamente relacionadas 
ao tema principal como Competência em informação, competência midiática, ODS, 
Agenda 2030 e as relacionados com o tema “Competência em informação e midiáti-
ca” / “certificação” x “framework”.

Na base BRAPCI (Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 
Informação) foram recuperados 13 trabalhos sendo dois trabalhos selecionados por 
estarem relacionados com os temas principais do estudo. No Portal da Capes dos 10 
trabalhos recuperados foi selecionado apenas um estudo diretamente relacionado 
com o assunto principal sendo igual a um dos trabalhos recuperados na base de 
dados da Brapci. Na base LISA e na Web of Science utilizando-se as estratégias de 
buscas citadas anteriormente não foram recuperadas pesquisas pertinentes rela-
cionadas com os temas principais do estudo.

4) Seleção de estudos e avaliação crítica - essa etapa se refere às buscas nas fontes 
de informação selecionadas, definição dos critérios de inclusão e exclusão a par-
tir da leitura do título e resumos e em textos na íntegra, quando necessário. Além 
disso, refere-se à avaliação da qualidade do estudo em relação aos procedimentos 
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metodológicos, plano da pesquisa, aplicação, resultados observando-se critérios de 
relevância e pertinência para a pesquisa em curso. Para a seleção e avaliação crítica 
dos estudos foram definidas as buscas nas fontes de informação e, em seguida, efe-
tuada a leitura dos títulos, resumos, com a seleção e avaliação crítica dos estudos. 
Como critérios de inclusão foram estabelecidos: o foco da pesquisa, tipos de ma-
teriais como artigos de periódicos revisados por pares, capítulos de livros, anais de 
congressos, teses e dissertações, nos idiomas português, inglês e espanhol, no pe-
ríodo dos últimos 5 anos.  Para os critérios de exclusão, definiram-se: os livros-texto 
em geral, resenhas de livros, artigos de revistas e qualquer produção científica que 
se distancie do foco da pesquisa.

5) Coleta e análise dos dados -  referem-se aos procedimentos de registro dos resul-
tados das buscas e de análise em relação a qualidade do delineamento da pesqui-
sa, dos procedimentos metodológicos que revelem a relevância e pertinência para 
a pesquisa em curso. Assim, para a coleta e análise crítica dos dados, definiu-se 
como procedimento a análise crítica da forma e conteúdo dos itens recuperados e 
em relação ao design da pesquisa, dos procedimentos metodológicos que revelem a 
qualidade e pertinência para a pesquisa em curso.

6) Apresentação dos resultados e discussão. Refere-se às comparações realizadas 
sobre as características dos estudos incluídos, suas heterogeneidades, implicações 
para pesquisa, e a prática. Esta etapa permitiu a elaboração de um referencial teóri-
co de apoio à realização da segunda etapa metodológica e à construção dos parâme-
tros norteadores à proposta de certificação das unidades de informação que atuam 
em redes de PD&I.

Como resultado da Revisão Sistemática da Literatura e, a partir dos textos selecio-
nados e da leitura pelo título, resumo e o texto na íntegra, quando necessário, proce-
deu-se à sistematização das contribuições, o que gerou um referencial teórico sele-
tivo para a elaboração dos indicadores de certificação das unidades de informação, 
efetuando-se o descarte daqueles que não atendiam aos mesmos. Esse referencial 
acha-se descrito a seguir. 

Referencial Teórico para a Certificação

Em primeiro lugar, é necessário esclarecer a escassez de literatura especializada 
que possa revelar experiências nesse sentido da certificação sob a ótica da CoIn-
fo e da competência midiática que sejam voltadas exclusivamente às unidades de 
informação. Entretanto, estamos nos respaldando na existência de diretrizes da Or-
ganização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) a par-
tir do “Marco de Avaliação Global da Alfabetização Midiática e Informacional” e da 
publicação Towards Information Literacy Indicators de autoria de Catts; Lau (2008), 
das dimensões da International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA,2003), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OECD, 2001) e, ainda, na Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento sustentá-
vel (ODS) (AGENDA, 2018). 
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Competência em Informação (CoInfo)

Inicia-se por apresentar a importância da competência em Informação (information 
literacy) para atender às demandas de uma educação voltada à sustentabilidade na 
sociedade contemporânea com suas transformações em curso. A Competência em 
Informação (CoInfo) na visão de Santos; Simeão; e Belluzzo (2014) tem seu foco no 
estudo do uso de modo eficiente e eficaz das informações registradas nos diversos 
tipos de documentos, possibilitando ao cidadão uma participação ativa na sociedade 
da informação. Tendo sido estudada por diferentes especialistas, nos últimos anos 
tem se revelado uma área em expansão no Brasil. A CoInfo é importante na eco-
nomia do conhecimento em nível individual e também na perspectiva coletiva das 
organizações que conduzem suas condutas de gestão apoiando-se na informação e 
nas tecnologias inovadoras, pois sabe-se que o desenvolvimento de competências 
na sociedade contemporânea não é mais somente o acesso à informação e sim o 
resultado do seu uso inteligente.

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. Criador do termo information literacy, Zurkows-
ki recomendou que essa competência nos EUA fosse apoiada por um movimento 
nacional e os recursos de informação utilizados nas situações de trabalho, por meio 
do aprendizado de técnicas e habilidades para desenvolvimento e aplicação de fe-
rramentas de acesso e uso da informação a partir de fontes primárias utilizadas para 
a solução de problemas. No Brasil, desde 2014, utiliza-se a expressão – Competência 
em Informação – principalmente porque a UNESCO definiu essa terminologia em 
documento oficial como sendo a tradução para o termo Information Literacy a ser 
adotada para o Português (Brasil) (HORTON JR, 2013; 2014). Desde que foi adotada for-
malmente durante ação pactuada em evento científico internacional e referendada 
como uma das recomendações na Carta de Marília (2014) a CoInfo tem se tornado 
uma temática recorrente para vários grupos de pesquisadores que se empenham 
para implantá-la em diferentes contextos, observada mais recentemente também a 
tendência de mesclá-la com as competências midiáticas e para redes sociais.

Para Borges e Marzal (2017) os estudos de competência midiática, em geral, são 
orientados mais à capacidade crítica no uso da informação gerado pela mídia de 
massa. É preciso atualizar e integrar essa visão mais limitada. Segundo esses au-
tores ao analisarem o consumo e a produção das informações geradas nas redes 
sociais, González-Fernandez-Villavicenzio (2012 apud BORGES; MARZAL, 2017, p.38) 
mencionam um desafio que na visão do New Media Literacy (NML), deve dar ênfa-
se também na competência e literacia mediática, incluindo aí além das conhecidas 
habilidades para a pesquisa, o componente para um comportamento adequado na 
“Web Social”, com ênfase nas diretrizes colaborativas, promovendo ações responsá-
veis e éticas na construção de uma identidade digital. Com essa perspectiva se atua-
lizaria também os programas atuais com uma agenda de boas práticas nas redes 
sociais. Sem desconsiderar as práticas tradicionais de alfabetização informacional 
para o uso de documentos, e a aplicação do conhecimento classificado nas ações 
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didáticas – o que representou por muitos anos o mínimo necessário, – a incorporação 
de competências que considerem as mídias sociais como um espaço de trabalho e 
produção colaborativa devem ser priorizados. O conhecimento associativo e relacio-
nado, típico de um contexto de tecnologia com espaços emergentes e abertos para 
aprendizagem e ensino descentralizado, com comunidades virtuais de aprendiza-
gem (BORGES; MARZAL, 2017, p. 38).

De acordo com Belluzzo (2018, 2019) a CoInfo vem se articulando com a Competência 
midiática e com vários outros campos de importância para a sociedade: a saúde e 
serviços; governança e cidadania; desenvolvimento econômico e em ambientes de 
trabalho; educação e aprendizado ao longo da vida; e, Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Nessa evolução histórica da CoInfo e da Competência Midiáti-
ca, Belluzzo (2018, p.18) mostra que “os países desenvolvidos não têm se baseado 
apenas em debate científico, mas principalmente em práticas de ação política con-
sistentes, sendo que é possível dizer que uma delas é sua transversalidade e envol-
vimento com os ODS e a Agenda 2030”. Nesse sentido, destaca que a Competência 
em Informação (CoInfo) e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a 
Agenda 2030 convergem em seu propósito na promoção do desenvolvimento social 
e econômico na Sociedade da Informação, do Conhecimento e da Aprendizagem. En-
tretanto, para que se possa estabelecer a competência em informação sustentável, é 
necessário compreender três requisitos fundamentais: competência em informação 
para a cidadania: reporta-se ao uso crítico de dados e informação; competência em 
informação para o crescimento econômico: refere-se ao uso criativo e intensivo do 
conhecimento e à combinação eficiente dos serviços de informação; e a competên-
cia em informação para a empregabilidade, que se relaciona ao desenvolvimento 
contínuo da pessoa com estratégias necessárias para o acesso e o êxito econômico. 
(BELLUZZO, 2013)

Competência midiática

Por outro lado, além da competência em informação, tem importância no cenário 
social contemporâneo a competência midiática (media literacy) a qual envolve o 
domínio e desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas 
às dimensões básicas, a partir das quais são elaborados os indicadores, conforme 
PÉREZ-RODRÍGUEZ; DELGADO-PONCE (2012, p.12). Esses autores apresentam tais 
dimensões detalhando suas especificidades mediante uma série de indicadores 
da análise e da expressão na mídia, de forma geral e que podem ser sintetizados 
como sendo: [...] a linguagem (conhecimento dos códigos e capacidade de análise 
das mensagens audiovisuais); a tecnologia (conhecimento teórico e capacidade de 
utilização das ferramentas que fazem possível a comunicação audiovisual); os pro-
cessos de produção e de programação (conhecimento das funções atribuídas aos 
principais agentes de produção e às fases, e a capacidade de elaborar mensagens 
audiovisuais); a ideologia e os valores (capacidade de leitura compreensiva e crítica 
e capacidade de análise crítica das mensagens audiovisuais); recepção e audiên-
cia (capacidade de reconhecer-se como audiência ativa e de avaliar criticamente os 
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elementos emotivos, racionais e contextuais que intervêm na recepção das mensa-
gens audiovisuais); a dimensão estética (capacidade de analisar e avaliar as mensa-
gens audiovisuais a partir do sentido estético e da capacidade de relacioná-las com 
outras formas de manifestação midiática e artística).

Para a conceituação da competência midiática, considera-se: 

A competência midiática envolve o domínio de conhecimentos, habilidades e 
atitudes relacionadas a seis dimensões básicas, a partir das quais são elabora-
dos os indicadores. Estes indicadores estão relacionados, em cada caso, com 
o âmbito de participação das pessoas que recebem mensagens e interagem 
com elas (âmbito de análise) e das pessoas que produzem mensagens (âmbito 

de expressão) (FERRÉS; PISCITELLI, 2015, p.8).

Outra definição de competência em informação e midiática também é importante 
nesse estudo com vistas ao debate da certificação:

 [...] conjunto que empodera os cidadãos, permitindo que eles acessem, bus-
quem, compreendam, avaliem e usem, criem e compartilhem informações e 
conteúdos midiáticos em todos os formatos, usando várias ferramentas, de 
forma crítica, ética e eficaz, com o objetivo de participar e de se engajar em 

atividades pessoais, profissionais e sociais (UNESCO, 2016, p. 9).

No cenário global a UNESCO (2016) recomenda a necessidade de relacionar as duas 
competências, a competência em informação (CoInfo) e a competência midiática 
- nomeando como competência em informação e midiática. A estratégia da UNES-
CO é reuni-las como um conjunto de competências – conhecimentos, habilidades e 
atitudes – necessárias para a vida e para o trabalho - denominando-as como sendo 
“Alfabetização Midiática e Informacional (AMI)”, o que traduzimos para efeito des-
ta pesquisa em “Competência em informação e midiática”, considerando todas as 
formas de mídia e fontes de informações tais como: bibliotecas, arquivos, museus, 
internet e as tecnologias utilizadas. Essa estratégia é pioneira por duas razões. A 
primeira porque reconhece a tendência atual de convergência entre rádio, TV, inter-
net, jornais, livros, arquivos digitais e bibliotecas em uma única plataforma (SIMEÃO, 
2006). A segunda porque foi desenhada para professores visando capacitar milhões 
de jovens no tema nos países-membros da UNESCO. 

ETAPA 2 - LEVANTAMENTO SOBRE OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DISPONIBI-
LIZADOS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA REDE DE BIBLIOTECAS DE INSTITUTOS DE 
PESQUISA (RBP)

A realização desta etapa compreendeu uma pesquisa documental com fundamento 
nos princípios de Marconi; Lakatos (2010) junto aos sites das unidades de informação 
integrantes da RBP (IBICT-MCTI) para identificar e caracterizar esse universo de pes-
quisa. Como resultados, apresentam-se os objetivos da rede, a Rede de Bibliotecas 
de Unidades de Pesquisa (RBP) e as instituições que a integram, além da pesquisa 
exploratória junto aos sites da RBP com base em critérios para o levantamento sobre 
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a oferta de produtos e serviços disponibilizados nos sites dessas instituições (ação 
individual de mediação da informação, ação em rede e ação estratégica). 

Rede de Bibliotecas de Unidades de Pesquisa (RBP)  

A Portaria nº 739, de 21 de setembro de 2010 do Ministério da Ciência e Tecnologia 
(MCT), atualmente denominado de Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC) implantou oficialmente a Rede de Bibliotecas das Unidades de 
Pesquisa (RBP), coordenada pelo IBICT. A RBP tem como objetivo “proporcionar o 
funcionamento integrado, otimizando a utilização e a gerência de acervos das biblio-
tecas, de forma a atender as demandas informacionais dos seus usuários” (BRASIL, 
2010). Conforme a Portaria nº 739, a Rede é dirigida por meio do Comitê Gestor, com-
posto de membros responsáveis pelas Bibliotecas das Unidades de Pesquisa (UPs). 
Compete ao Comitê Gestor: propor políticas para otimização dos acervos bibliográ-
ficos das UPs; gerir de forma integrada os acervos bibliográficos das UPs; propor, 
elaborar e rever procedimentos relativos às ações da Rede; prospectar soluções e 
propor projetos para melhoria dos serviços das bibliotecas; promover o trabalho co-
laborativo e a otimização dos serviços das bibliotecas (BRASIL, 2010).

A RBP visa ainda aumentar os esforços de acesso e disseminação do conhecimento 
científico e tecnológico nacional, podendo ser destacadas na atuação da rede as 
ações de integração dos catálogos a atuação da RBP e o  lançamento, em  2013 do  
Portal do Livro Aberto na Ciência, Tecnologia e Inovação, que visa coletar, preservar 
e disseminar o Publicações oficiais brasileiras em Ciência, Tecnologia e Inovação e 
se constitui em iniciativa para ampliar o acesso e melhorar a visibilidade das ações 
das unidades de pesquisa (ALVARES et al. 2015). São integrantes  da RBP as seguintes 
unidades da Rede do MCTI: Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF); Centro de 
Tecnologia Mineral (CETEM); Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (CE-
TENE); Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN); Centro de Tecnologia da In-
formação Renato Archer (CTI); Financiadora de estudos e projetos (FINEP); Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); Instituto Nacional de Pes-
quisas da Amazônia (INPA); Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); - Ins-
tituto Nacional do Semiárido (INSA), Instituto Nacional de Tecnologia (INT); Labora-
tório Nacional de Astrofísica (LNA); Laboratório Nacional de Computação Científica 
(LNCC); Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST); Museu Paraense Emílio Goeld 
(MPEG); Observatório Nacional (ON) e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 
(REDE DE BIBLIOTECAS ..., 2019)

Pesquisa exploratória junto à Rede de Bibliotecas de Unidades de Pesquisa

Essa pesquisa exploratória, apoiada em Marconi; Lakatos (2010), foi desenvolvida jun-
to às unidades de informação por meio de busca aos sites oficiais para avaliação da 
oferta de produtos e serviços disponibilizados nas plataformas digitais da Rede de 
Bibliotecas de Unidades de Pesquisa (RBP). O universo de pesquisa foi constituído, 
a priori por 17 bibliotecas de instituições integrantes da RBP, porém, se reduziu a 
12 bibliotecas (70,5%), pois, não foi possível acessar os sites de cinco bibliotecas. 
Quanto à pesquisa exploratória, nas ações de mediação apenas três das unidades 
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de pesquisa da RBP (25%) apresentam de modo explícito as ações de serviços para 
usuários, caracterizando uma ação individual nesse sentido, sem, entretanto, men-
cionar qualquer relação com o desenvolvimento da Competência em informação e 
midiática como parâmetros norteadores. Para ações em rede em que se distinguem 
as atividades de cooperação e colaboração, nove bibliotecas (75%) apresentam de 
modo explícito a realização de ação em rede, normalmente com participação em 
programas de colaboração, tais como: COMUT, CCN etc. Entretanto, embora per-
tençam a uma rede, observou-se que 25% (três bibliotecas não apresentam ação 
com outras bibliotecas e unidades de pesquisa), o que leva a inferir que não há uma 
integração adequada e o compartilhamento de informações em rede como uma prá-
tica recomendada pela CoInfo e competência midiática em uma sociedade que está 
se configurando em ambiência digital e conectada. Em relação às ações estraté-
gicas, apenas duas bibliotecas (16,6%) fizeram menção a tais ações, muito embo-
ra cinco bibliotecas (41%) tenham incluído a informação que sua missão/objetivos 
estão articulados institucionalmente. Em síntese, infere-se que a RBP, embora seja 
uma importante rede de informação em ciência e tecnologia, para que seja certifi-
cada em Competência em Informação e Midiática, necessita sensibilização para o 
desenvolvimento de um trabalho de certificação com base no desdobramento de 
indicadores e diretrizes nesse sentido. 

Assim, com base na RSL e nos resultados obtidos junto à RBP, acredita-se que essa 
certificação para essa e outras redes similares de bibliotecas e/ou centros de do-
cumentação deverá compreender, em síntese: Sensibilização/Conscientização 1. 
Preparação para o desenvolvimento de um workshop. 2.  Design do workshop de 
certificação, elaborado para construir conhecimento, habilidades específicas e ati-
tudes desejáveis e alcançar objetivos determinados em relação à Competência em 
Informação e midiática. 3. Elaboração do material de apoio do workshop contendo 
as diretrizes e orientações necessárias à compreensão da certificação sobre a Com-
petência em Informação e Midiática.Implementação; 4. Desenvolvimento do works-
hop e acompanhamento de projeto e 5. Implementação e validação do aprendizado 
adquirido para que a unidade de informação participante possa ser certificada em 
Competência em Informação e Midiática.

Para a consecução dessas etapas, serão apresentados os “Princípios Guias”, funda-
mentados na Agenda 2030 e nos ODS, nos marcos relacionados à Competência em 
Informação e Midiática da UNESCO e de Catts e Lau (2008) e que são sintetizados em 
um framework, servindo como orientação de indicadores para a utilização do pro-
cesso e para o processamento dos dados. A aplicação é essencial para que se ganhe 
desde cedo com a implantação da metodologia desenvolvida para a certificação. 

Certificação e Indicadores

Considera-se que a certificação é um conjunto de métodos/indicadores utilizados 
para a medição e o monitoramento a fim de demonstrar a capacidade da organi-
zação de alcançar os resultados planejados previamente. Os indicadores permitem 
uma comparação entre o resultado desejado e o resultado legitimado (PÉREZ-RO-
DRÍGUEZ; DELGADO-PONCE, 2012, p.26).
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O termo “indicador” deriva do latim “indicare”, que significa anunciar, apontar ou indicar. 
A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2001) definiu 
um indicador, em síntese, como sendo um parâmetro, ou um valor derivado de parâme-
tros, que aponta para ou fornece informações sobre e descreve o estado de um fenô-
meno, ambiente ou área com uma extensão significativa. Os indicadores fazem parte 
dos sistemas de informação, mas são distintos das estatísticas e dos dados primários 
porque representam mais do que os dados em que se baseiam. Portanto, fornecem 
valor agregado aos dados, convertendo-os em informações que são de uso direto para 
a tomada de decisão, ajudando a esclarecer problemas ou situações. Eles têm sido 
reconhecidos e são amplamente utilizados em muitos campos, desde economia, da 
ecologia à saúde, e podem ser usados em âmbito global, regional, nacional, local ou em 
nível setorial, como é o caso deste estudo que se aplica às unidades de informação da 
RBP (IBICT-MCTIC). São os instrumentos fundamentais à certificação que se pretende. 
A implementação e validação, congrega os outros elementos pela integração e sus-
tentação da metodologia ao longo do tempo, permitindo que se torne parte rotineira 
das atividades. Ações e alvos de avaliação são estabelecidos, envolvendo: 1. Reação e 
Ação Planejada (satisfação com os produtos/serviços e definição de ação para a CoIn-
fo e midiática; Aprendizado (mudanças no conhecimento, habilidades e atitudes); 2. 
Aplicação e Implementação (progresso no comportamento em relação aos processos 
e na aplicação das diretrizes) e Impacto na Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. 
Estes elementos deverão ser amplamente abordados no processo de certificação. 

Proposta de Framework para a Certificação das Unidades de Informação da RBP 
(IBICT-MCTI) em Competência em Informação e Midiática

O desenvolvimento de indicadores de certificação em Competência em Informação e 
Midiática para unidades de informação deve ser considerado prioridade em âmbito na-
cional porque daria suporte à implementação de políticas assertivas para o alcance de 
muitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ajudando no cumprimen-
to da Agenda 2030. No tocante às questões de saúde e empregabilidade, esses indica-
dores auxiliam na identificação de políticas institucionais que estimulem ou aumen-
tem o desenvolvimento dessas competências, além de conhecer em que medida os 
profissionais que atuam em unidades de informação em rede estão aptos a participar 
de uma sociedade da informação, do conhecimento e da aprendizagem, contribuindo 
estrategicamente para a pesquisa, o desenvolvimento social e a inovação no Brasil.

Para a construção e desenvolvimento de competências deve-se considerar o contexto 
de aprendizagem, a implicação do sujeito na tomada de decisão, a resolução de si-
tuações problemáticas e o próprio processo de acesso e uso da informação de forma 
inteligente para a construção de conhecimento e sua aplicação a uma realidade - a 
Competência em Informação (CoInfo) e midiática em inter-relação com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030, nas três dimensões: a econô-
mica, a social e a ambiental (BELLUZZO, 2018). Além disso, apoiar-se também em Ca-
tts; Lau (2008), Santos, Simeão, Belluzzo (2014) Ferrés; Piscitelli (2015) UNESCO (2016), 
e das dimensões e orientações apresentadas pela International Federation of Library 
Associations and Institutions (IFLA, 2003), e Organização para a Cooperação e Desen-
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volvimento Econômico (OECD,2001). Considera-se, ainda, que vários fatores ajudam a 
entender porque a Competência em Informação e Midiática têm sido colocada como a 
vanguarda das prioridades no tocante às unidades de informação e para os profissio-
nais que nelas atuam. A pesquisadora Sheila Corral (2003) identificou alguns aspectos 
mais relevantes que promoveram o atual cenário, os quais podem ser resumidos em: 
mudança da era industrial para a era da informação (economia do conhecimento; so-
ciedade da informação e aprendizagem); crescimento em publicações e comunicação 
(grande volume de informação; avanços em tecnologias e mídias relacionadas à infor-
mação (competência em TICD); substituição da intermediação pelo autoatendimento; 
preocupação pública com os níveis de habilidade nacionais; e, estruturas de qualidade, 
responsabilidade e avaliação de resultados para serviços públicos.

A partir desse referencial teórico, foi elaborado um framework contendo os princi-
pais indicadores que deverão servir como orientação à certificação das unidades de 
informação da RBP (IBICT-MCTIC) e que se apresenta no Quadro 1. Devido à natureza 
transversal da CoInfo e da competência midiática e os diferentes níveis de requisitos 
pré-definidos (ação individual, em rede e de forma estratégica e institucional) o fra-
mework é oferecido para as seguintes aplicações:

1) básica ou genérica: destinado à unidade que se apresenta com a oferta de 
produtos, serviços e infraestrutura de recursos tecnológicos e midiáticos desti-
nados a uma mediação da informação de forma individual em inter-relação aos 
indicadores de certificação. 

2) avançada ou especializada: destinado à unidade de informação que se apre-
senta com a oferta expandida de produtos, serviços e infraestrutura de recursos 
tecnológicos disponibilizados às outras unidades em rede mediante: coope-
ração, compartilhamento e integração.

3) estratégica e apoiado em políticas institucionais: destinado à unidade de in-
formação que se apresenta com a oferta expandida de produtos, serviços e in-
fraestrutura de recursos tecnológicos disponibilizados em conformidade com 
os objetivos, a missão e os valores institucionais apoiando a Pesquisa, Desen-
volvimento e Inovação em Ciência e Tecnologia, em níveis de abrangência local, 
regional, nacional e internacional.

A certificação com o uso dos indicadores apresentados no Quadro 1 deverá com-
preender, para a certificação da RBP também diretrizes e informações adicionais en-
volvendo: um programa de ação, que é a descrição detalhada das áreas de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação em Ciência e Tecnologia em que atuam as unidades de 
informação da RBP (IBICT-MCTIC) e sua inter-relação com os Indicadores de certifi-
cação em Competência em Informação e Midiática; as diretrizes para a certificação 
em termos de “Princípios Guias”; - orientações sobre os procedimentos de exame e 
avaliação usados para certificar as ações de modo individual, em rede com outras 
unidades e de modo estratégico e institucional, desde a sensibilização até a imple-
mentação e avaliação e a verificação da capacidade da unidade de informação de ser 
certificada em Competência em Informação e Midiática.
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Quadro 1 – Framework dos Indicadores em Competência em Informação (CoIn-
fo) e Midiática para Certificação de Unidades de Informação e Rede de Bibliotecas 
(IBICT-MCTIC)

Variáveis
ODS/Agenda 

2030

Padrões de 
Competência 

em informação e 
midiática

Indicadores de Certificação para as 
Unidades de Informação (ICerUIn)

(Compreendem o 
grau ou nível da 
oferta, recepção e 
o desenvolvimento 
de habilidades em  
informação para 
usuários indivi-
dualmente, em 
rede e de forma 
estratégica e 
institucional)

Oferta
(infraestrutura e 
conteúdo)

Recepção
(disponibilidade e 
uso)

ODS 4 – Edu-
cação de quali-

dade

ODS 8 – Em-
pregabilidade 
e crescimento 

econômico

ODS 9-
Indústria, Ino-

vação e Infraes-
trtutura

Padrão 1 – A unida-
de de informação 
competente em 
informação e em 
mídia estabelece a 
natureza e extensão 
da informação ou 
conteúdo neces-
sários individual-
mente, em rede ou 
mediante ações 
estratégicas insti-
tucionais.

Padrão 2 – A unida-
de de informação 
competente em 
informação e em 
mídia possibi-
lita o acesso à 
informação e ao 
conhecimento com 
efetividade, de 
forma individual, 
em rede e mediante 
ações estratégicas 
institucionais

Padrão 3 –
A unidade de infor-
mação competente 
em informação e 
mídia promove a 
avaliação crítica 
da informação ou 
conteúdo e dos 
recursos tecnológi-
cos e midiáticos de 
forma individual, em 
rede ou mediante 
ações estratégicas 
institucionais.

ICerUIn 1 - Promove o acesso à 
informação e ao conhecimento em 
termos da oferta, recepção e habi-
lidades apoiadas em programas de 
desenvolvimento da competência 
em informação e midiática como 
ação individual, em rede com 
outras unidades e de ações de na-
tureza estratégica e institucional 
no contexto da Pesquisa, Desenvol-
vimento e Inovação em Ciência e 
Tecnologia.

ICerUIn 2- Contribui para a exis-
tência de políticas orientadas para 
a Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação em Ciência e Tecnologia 
sob o enfoque da competência em 
informação e midiática median-
te ação individual, em rede com 
outras unidades e por meio ações 
de natureza estratégica de forma 
institucional.

ICerUIn 3 -Incentiva a formali-
zação e o crescimento científico e 
tecnológico por meio da oferta de 
serviços e produtos de informação 
para a construção de conhecimen-
to aplicável às realidades local, 
regional, nacional e internacional 
nos diversos segmentos relaciona-
dos à Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação, por meio de ação indivi-
dual, em rede com outras unidades 
ou mediante ações de natureza 
estratégica e institucionais.
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Recepção
(disponibilidade e 
uso)

Habilidades
(competências e
programas de 
capacitação)
em Pesquisa,
,Desenvolvimento 
&Inovação.

ODS 9-
Indústria, Ino-

vação e Infraes-
trtutura

ODS 16-
Paz, Justiça e 
Instituições 
Confiáveis

ODS17-
Parcerias e 

Meios de Imple-
mentação

Padrão 4 – 
A unidade de infor-
mação competente 
em informação e 
em mídia, indivi-
dualmente ou como 
componente de 
uma rede, possibi-
lita o compartilha-
mento e o uso da 
informação com 
efetividade para 
o alcance de um 
objetivo ou missão 
institucional.

Padrão 5-
A unidade de infor-
mação competente 
em informação e 
em mídia fomenta e 
demonstra a com-
preensão das ques-
tões econômicas, 
legais e sociais das 
características do 
contexto de acesso 
e uso da informação 
e de recursos mi-
diáticos em ciência 
e tecnologia de 
forma ética e legal, 
de modo individual, 
em rede e mediante 
ações estratégicas 
institucionais.

ICerUIn 4 –Desenvolve e disponibi-
liza infraestrutura de informação e 
recursos midiáticos de qualidade, 
confiáveis, sustentáveis e resilien-
tes com foco na Pesquisa, Desen-
volvimento e Inovação em Ciência e 
Tecnologia, de forma individual, em 
rede e mediante ações de natureza 
estratégica e institucionais.
ICerUIn 5 – Fortalece a pesqui-
sa científica e as capacidades 
tecnológicas dos diversos setores 
em que atua     relacionados à 
Pesquisa, Desenvolvimento e Ino-
vação mediante ações envolvendo 
a competência em informação e 
midiática de modo individual, em 
rede e mediante ações de natureza 
estratégicas e institucionais.
ICerUIn 6 – Oferece serviços e 
produtos de informação em Ciência 
e Tecnologia   para a consolidação 
da Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação, de forma eficaz, com 
responsabilidade social, garantindo 
a adoção de decisões inclusivas, 
participativas e representativas e o 
acesso público à informação  e aos 
recursos midiáticos, protegendo 
as liberdades fundamentais em 
conformidade com os princípios 
éticos e legais da competência em 
informação e midiática, de forma in-
dividual, em rede com outras unida-
des ou mediante ações de natureza 
estratégica e institucionais.

ICerUIn 7 - Promove e incentiva a 
formação de alianças e parcerias 
em diferentes esferas públicas, 
público-privadas e com a sociedade 
civil, em níveis de ação individual, 
em rede com outras unidades 
ou mediante ações de natureza 
estratégica e institucionais a fim de 
implementar e apoiar o fomento das 
capacidades desenvolvidas com 
Competência em Informação  e  
midiática no contexto da  Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação em 
Ciência e Tecnologia.

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras (2020)
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Destaca-se, ainda, que foram selecionados apenas os ODS que se considerou perti-
nentes e aplicáveis ao contexto das unidades de informação da RBP (IBICT-MCTIC): 
ODS 4 – Educação de qualidade; ODS 8 – Empregabilidade e crescimento econômico; 
ODS 9- Indústria, Inovação e Infraestrutura; ODS 16- Paz, Justiça e Instituições Con-
fiáveis; ODS17-Parcerias e Meios de Implementação. Ressalta-se que os ODS surgi-
ram com a divulgação e pactuação da Agenda 2030, uma chamada internacional de 
mobilização entre 193 países, que compreende um esforço para superar a pobreza 
e alcançar a paz e a prosperidade entre as nações em todo o mundo. Com um ar 
“utópico”, a agenda 2030, na verdade, é uma ação extremamente estratégica e deve 
ser pensada como uma política de desenvolvimento. Desde 2015 quando foi divulga-
da, várias iniciativas tem se destacado e a agenda ganha força com a participação 
nas temáticas ambientais. (AGENDA, 2018). Para implementá-la, no entanto, além 
de investimento na educação, é preciso que as políticas de informação e desenvol-
vimento sejam estratégicas para atingir, a seu modo, cada um dos objetivos, direta 
ou indiretamente. Além do esforço da comunidade acadêmica, é necessário vontade 
política para promover os ODS. Nesse contexto a organização das bibliotecas, unida-
des de informação e centros de documentação é fundamental.

Considerações Finais 

Existe um valor intrínseco do processo de certificação – o que ele significa para o 
participante e para a sua organização? Da perspectiva da organização, a certificação 
assegura que a unidade de informação seja capaz de implantar a metodologia e dire-
trizes apresentadas e conduzir estudos de impacto em Competência em Informação 
e Midiática em termos de Rede, contribuindo para a Pesquisa, Desenvolvimento & 
Inovação no contexto nacional e internacional. Um sistema de indicadores de Com-
petência em Informação e Midiática tem sentido porque oferece a real noção do ca-
minho a ser trilhado para atingir um objetivo. Como aspecto positivo da constituição 
de um sistema de certificação baseado em Competência em Informação e Midiática 
pode-se assinalar a possibilidade de reconhecimento dos saberes provenientes de 
várias fontes, validando-os independentemente da forma como foram adquiridos: no 
sistema educacional formal, no sistema de formação profissional ou na experiência 
profissional das unidades de informação.
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