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EDITORIAL CONCI – V.1, N. 1, 2018

 

 

É com grande satisfação que a revista ConCI - 
Convergências em Ciência da Informação, lança seu 
primeiro número pelo programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação do Mestrado Profissional em 
Gestão da Informação e do Conhecimento da Universidade 
Federal de Sergipe. 

Este primeiro fascículo apresenta artigos da área que 
foram especialmente selecionados a partir de convite 
realizado aos autores que tão bem abraçaram a nossa 
causa e dedicaram seu tempo para publicar neste novo 
canal de comunicação. A temática proposta nesse início de 
edição está focada na atuação profissional e na 
contextualização da Ciência da Informação.  

O Prof. Jose Antonio Moreiro Gonzalez apresenta um 
artigo original intitulado “Actuación professional em 

ambientes digitales y formación em Ciencia de la 
Información” onde se apresentam dados sobre as 
modificações tecnológicas que acabam por alterar as 
competências, formação e destrezas na realização das 
atividades profissionais. O autor comenta também sobre o 
modelo de educação a distância na Ciência da Informação 
com relação à aprendizagem ao longo da vida e à 
atualização técnica. 

Por sua vez, Marta Lígia Pomim Valentim e Juliana 
Venancio Ançanello apresentam um trabalho de natureza 
qualitativa denominado “Análise de conceitos sobre valor 

da informação no âmbito da Ciência da Informação” onde 

exploram o uso do termo ‘valor da informação’ utilizando os 
métodos ‘Análise de Conteúdo’ e a ‘Análise de Redes 

Sociais’, onde assinalm que sua compreensão está 

relacionada a um determinado contexto organizacional, 
considerando as características específicas do ambiente 
em que está inserido. 
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“Um mapa da Ciência da Informação: história, subáreas e paradigmas”, de autoria 
de Carlos Alberto Ávila Araújo, apresenta uma discussão epistemológica sobre a 
Ciência da Informação no contexto histórico e conceitual nas suas subáreas e 
paradigmas. Em uma linha temporal, apresenta a evolução do conceito na área 
chegando à contemporaneidade com as teorias da virada sócio-cultural do século 
XXI. Por fim, destaca alguns desafios para a área neste momento. 

Maria Giovanna Guedes Farias nos apresenta um relato de experiência intitulado 
“Análise do planejamento e aplicação de uma ação informacional” onde demonstra 

a trajetória do pesquisador no campo da pesquisa empírica, utilizando como 
metodologia a teoria de aprendizagem e de processamento de informação de 
Gagné (1980), resultando na necessidade de respeitar e entender a cultura do 
outro.  

Encerrando este fascículo, a Profa. Aurora Cuevas gentilmente concedeu uma 
entrevista ao Prof. Pablo Boaventura, onde discorreu sobre a alfabetização digital 
no contexto das oportunidades advindas das tecnologias de informação, com 
aspectos relacionados aos conhecimentos, habilidades e atitudes imprescindíveis 
na formação acadêmica dos profissionais das áreas de Biblioteconomia, 
Arquivologia e Documentação da Espanha e do Brasil sobre cultura na informação, 
tendo por base o domínio dos cidadãos sobre uso dos suportes digitais para 
informação, além de relatos de sua experiência sobre projetos de cooperação 
internacional entre universidades da Espanha e do Brasil. 

Esperamos que este número inaugural da ConCI seja uma excelente oportunidade 
para atualização profissional na área da CI, e almejamos, ao longo de sua trajetória, 
alcançar o reconhecimento nacional e internacional. 

Desejamos boas leituras aos nossos leitores e os instigamos a publicarem na 
revista seus estudos e resultados de pesquisa. 

A ConCI conta com um grupo especializado no seu corpo editorial e de pareceristas 
ad hoc, para prover a comunidade científica de informações relevantes sobre as 
temáticas apresentadas a cada fascículo. A revista tem periodicidade 
quadrimestral, sendo lançada nos meses de jan/abr., maio/ago. e set./dez.  

Cordialmente, 

Os Editores 
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Citações ao artigo: 

RESUMEN: La renovación técnica y funcional consecuente 
a las tecnologías digitales han cambiado las destrezas, la 
formación y la capacitación con las que se realizan las 
actividades profesionales. Se revisa, en el dominio de 
Ciencia de la Información, la adaptación y actualización de 
los cursos y métodos de enseñanza a la transformación, 
complejidad y especialización laborales.  Desde los 
cambios sociales causados por el acceso a las tecnologías 
digitales, se consideran, como planteamiento general, las 
competencias y destrezas propias de Ciencia de la 
Información en relación con la formación y la capacitación 
profesional. Luego, se precisan los rasgos que singularizan 
la educación en Ciencia de la Información, tanto en su 
participación de carácter transversal o interdisciplinar como 
en su composición de marcado acento transdisciplinar. 
Para acabar atendiendo a la función de la enseñanza a 
distancia en Ciencia de la Información, en especial desde 
su conveniente relación con el aprendizaje permanente y 
la actualización técnica. 

Palabras clave: Información y Documentación. Formación 
universitaria. Competencias. Destrezas. Ambientes 
digitales. Educación transdisciplinar. Formación 
transversal. Tareas profesionales. Aprendizaje 
permanente. Educación a distancia. 
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RESUMO: A renovação técnica e funcional consequente às tecnologias digitais alterou 
as competências, formação e destrezas com que as atividades profissionais são 
realizadas. A adaptação e atualização dos cursos e métodos de ensino para a 
transformação, complexidade e especialização laboral são revistas no domínio da 
Ciência da Informação. Como uma abordagem geral, as competências e habilidades da 
Ciência da Informação são consideradas em relação à formação e ao treinamento 
profissional. Em seguida, especificam-se as características que distinguem a formação 
em Ciência da Informação, tanto em sua participação de caráter transversal ou 
interdisciplinar, quanto em sua composição com acentuado caráter transdisciplinar. 
Finalmente se atende ao papel do ensino à distância na Ciência da Informação, 
especialmente a partir de sua conveniente relação com a aprendizagem ao longo da vida 
e com a atualização técnica. 
 
Palavras chave: Ciência da Informação. Formação universitária. Competências. 
Aptidões. Ambientes digitais. Educação transdisciplinar. Formação transversal. Tarefas 
profissionais. Aprendizagem ao longo da vida. Ensino à distância. 
 
ABSTRACT: Technical and functional renovation consequent to digital technologies have 
changed the skills, training and competences with which professional activities are carried 
out in information centres. It is reviewed how the courses and teaching methods have 
been adapted and updated to the transformation, complexity and labour specialization in 
the Library and Information Science domain. As a general approach, the competences 
and skills of Library and Information Science are considered in relation to education and 
professional training. Then, the features that distinguish education in Library and 
Information Science are specified, both in their participation of a transversal or 
interdisciplinary nature and in their composition with a marked transdisciplinary 
denotation. To end up attending to the function of distance education in Library and 
Information Science, especially from its convenient relationship with lifelong learning and 
technical updating. 
 
Key-words: Library and Information Science. Information education. Competences. 
Professional skills. Professional requisites. Digital environments. Transdisciplinary 
education. Cross-training. Professional Tasks. Distance education. Lifelong learning. 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Apenas se empezaba a usar Internet cuando en Estados Unidos se incentivó el reto 

de reformar el sistema educativo para adaptarlo a una sociedad que comenzaba a vivir en 

línea (AMERICAN, 1991). En una economía que iba rápida hacia lo virtual, era la primera 

propuesta de conocer las competencias exigidas para los puestos de trabajo y las 
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estrategias destinadas a lograr especialistas cualificados para responder a lo que pedía la 

sociedad. Desde entonces lo digital ha pasado a presidir las relaciones sociales, 

económicas y laborales (CASTELLS, 2001). Y ha fijado los rasgos definitorios de un 

modelo económico que afecta a todos los aspectos de la vida y, por ello, a todos los 

dominios cognitivos, como destacara Berners Lee cuando propuso el concepto de Web 

Science (2006). Su declaración consideraba la red como medio de interacción social y 

personal que, en el ámbito académico, facilita una actitud cooperativa en la docencia y 

en la investigación, así como en la actuación profesional.  

Cuando en la década de 1960 llegó la Ciencia de la Información, su propuesta de 

cambio de modelo disciplinar y práctico se valió de las tecnologías informáticas. Este 

hecho supuso un gran avance para los sistemas y teorías sobre las que se sustentaba. 

Hasta ese momento, el acceso a la información se enfrentaba a los inconvenientes 

impuestos por la materialidad de los recursos de información y la separación entre los 

puntos de producción, adquisición, depósito y consulta. A lo que se juntaría la 

transformación radical en las comunicaciones que trajo Internet. La unión de las 

tecnologías informáticas y las de telecomunicación desdibujó las barreras existentes 

entre aquellos estados físicos gracias a la digitalización de los objetos, los procesos y los 

servicios. 

 Los profesionales de la información se situaban así en el cruce disciplinar y 

aplicativo delimitado por la informática, la telecomunicación, la atención ubicua a los 

usuarios y las técnicas propias de su disciplina. Las TIC potenciaron la proyección y el 

alcance de los servicios ofertados, hasta lograr satisfacer mejor a los usuarios. Cierto es 

que el empleo regular de medios tecnológicos para resolver con eficacia los 

planteamientos laborales requirió destrezas digitales para el desempeño profesional. Lo 

que se ha hecho preceptivo en el caso de los estudiantes actuales, los futuros 

profesionales (ORGANIZAÇÃO..., 2010). Esta situación forzó a un cambio de mentalidad 

en la organización de los cursos universitarios, pero también en cada una de las personas 

que se forman y hasta en quienes hace tiempo ejercen la profesión. Estos hechos nos 

conceden argumentos de reflexión sobre qué formación permite a los futuros 

profesionales desenvolverse en los modos y técnicas de trabajo de un entorno en red, 
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así como reajustarse a los actuales profesionales (CHAWNER; OLIVER, 2016). Lo 

extraño es que, con una evidente proyección laboral hacia lo digital, la oferta de 

enseñanza superior con perfiles digitales en el sector de la información no se haya 

generalizado. 

A partir de las anteriores consideraciones se ha elaborado este artículo de revisión 

cuya confección ha seguido los pasos fijados de buscar, primero, los recursos de 

información que permitiesen conocer el estado actual de la cuestión, para luego indagar 

en las listas de libros y artículos que aportasen información más específica (MARTÍN 

VEGA, 1995) y profundizar en su análisis. La exposición se desarrolla en tres apartados, 

además de la introducción. El primero, de planteamiento general, en torno a las destrezas 

propias de Ciencia de la Información en relación con la formación y la capacitación 

profesional. Luego, se precisan los rasgos que caracterizan la educación en Ciencia de 

la Información, tanto de carácter aplicativo transversal como en su composición 

transdisciplinar.  Para acabar considerando la función de la enseñanza a distancia en 

Ciencia de la Información, así como su relación con el aprendizaje permanente. 

 

 

1.1 Destrezas, formación y capacitación 

 

Desde que aparecieron las tecnologías de Internet, las unidades de información 

permanecen en renovación funcional. Los sucesivos cambios se originan en la constante 

tecnificación que facilita el acceso a todo tipo de información. En estas circunstancias, la 

generación y el consumo de información en formato digital han crecido sin límite. De su 

difusión se encargan un sinfín de servicios de información, la mayoría estrenados con la 

red. Otros, preexistentes, han acabado reconociendo las tecnologías y métodos de la red 

para acoplar sus sistemas y servicios o para cambiarlos a fondo. Todos buscan afinar la 

actividad y los productos que realizan, difundirlos mejor y encontrar la repercusión social 

que los sostenga. Las propias TIC aportan soluciones a los cambios que ellas mismas 

provocan. Los perfiles profesionales no se limitan ya a custodiar, procesar y difundir 

información. Su desempeño es ahora más activo, en especial cuando dan apoyo a los 
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investigadores, instruyen sobre destrezas informativas o cooperan en la gestión de sus 

empresas. Resulta coincidente que la clave de las trasformaciones, tanto en el dominio 

técnico como en el del aprendizaje, se sitúe en la intervención de las TIC que han alterado 

las pautas de generación, búsqueda y uso de la información y del conocimiento 

necesarios para estas actividades (ESTEVE, 2009). 

Los profesionales tienen que adaptarse y actualizarse de continuo, pues el 

ambiente digital se constituye sobre una continua innovación y obsolescencia de 

tecnologías, equipos y procesos. Estar apto para actuar en colecciones y contenidos 

digitales se deriva de poseer unas competencias transversales concernientes a varios 

ámbitos cognitivos y de actuación profesional. Entre ellas se encuentran las habilidades 

para gestionar grandes cantidades de información y de datos; orientar y formar a los 

usuarios; comunicarse con otros colegas, con los directivos y con los centros, también 

con los usuarios; manejar con soltura los equipos y redes; así como conocer en 

profundidad el dominio o sector de negocio al que se dedican. Estas capacidades no solo 

obligan a los especialistas a valerse de las herramientas digitales, sino a seguir la 

evolución de las tareas y procesos en un marco de actuación muy mudable. De ahí que 

los profesionales no puedan pararse en el expediente académico con el que salieron de 

la universidad y deban de prolongar su formación durante toda la vida (ADAMS BECKER 

et al., 2017). El expediente académico es solo una base que hoy, cuando el historial se 

establece sobre el conjunto de destrezas y experiencias adquiridas, no puede sostener 

toda la carrera profesional. 

 

2 TRANSDISCIPLINARIEDAD, TRANSVERSALIDAD Y EDUCACIÓN EN CIENCIA DE 
LA INFORMACIÓN 

 

Las condiciones y dificultades de la vida y de la sociedad plantean los asuntos 

desde el acoplamiento, la asociación y la rápida caducidad. Los hechos son complejos y 

multidimensionales, no se comprenden cuando se parcializa su análisis, por lo que deben 

de estar abiertos a cuantas áreas puedan intervenir. Transdisciplinariedad y complejidad 

están estrechamente unidas como formas de pensamiento relacional y como 

interpretaciones del conocimiento desde la perspectiva de la vida humana y del 
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compromiso social (FREIRE, 2006). Por su naturaleza compleja, los asuntos de la 

información no se pueden fijar en un único campo del saber, pues, cuando las disciplinas 

limitan los proyectos, los conocimientos se compartimentan y se hace difícil su 

contextualización, al olvidarse las relaciones y la coherencia de conjunto.  

Cualquier actuación en torno a la red debe de hacerse teniendo en cuenta su 

complejidad, para acomodar y articular las competencias con flexibilidad a su cambiante 

realidad. Los límites de las disciplinas desaparecen ante problemas cuyo estudio sólo se 

puede abordar desde enfoques compuestos, de valoración de los espacios comunes y 

con intención de producir nuevo conocimiento (MORIN; CIURANA; MOTTA, 2002). 

Caminamos, pues, hacia la valorización epistemológica de la reagrupación de los 

conocimientos a partir de un principio constante: si la naturaleza de la información es 

transdisciplinar, sus aplicaciones también. Lejos de la supresión de las disciplinas, la 

interdisciplinariedad, y ahora la transdisciplinariedad, son los referentes del trabajo y de 

la formación universitaria. En una verdadera sociedad del conocimiento no puede ser de 

otra manera.  

Pese a todo, aún persiste la metodología docente que parcializa el conocimiento 

apoyada sobre una organización universitaria que se mueve con lentitud. Los estudiantes 

no pueden seguir recibiendo la información de forma fragmentada como si cada disciplina 

pudiese impartirse fuera de una visión contextual, pues contribuye a su desorientación. 

En un momento científico y económico de cambios rápidos y sucesivos no podemos 

actuar sobre los contenidos educativos alejados de propuestas transdisciplinares. El 

desafío está en incentivar culturas que prioricen su raciocinio y que ofrezcan mejor 

orientación durante todo el proceso. Por más que la práctica pedagógica esté cambiando 

en los centros universitarios, en un momento en el que estudiantes y profesores se están 

comprometiendo más. Han dejado de consumir de manera pasiva contenidos docentes 

y se han dispuesto a crearlos como demuestra el aumento del número de vídeos 

distribuibles, los objetos de aprendizaje accesibles y los proyectos docentes financiados 

que reflejan un modelo formativo de carácter más activo y aplicado (CHAWNER; OLIVER, 

2016). Esta preparación se alcanza desde metodologías que dan importancia a las 

destrezas y capacidades a adquirir por los estudiantes. Supone optar por una didáctica 
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en la que se considera la orientación y la realización de trabajos y proyectos desde la 

utilización de las TIC (CUSTÓDIO et al., 2013). Lo que significa una mayor participación 

en los procesos y un carácter más pragmático de los estudios, incluso con estancias 

externas de colaboración con empresas e instituciones.  

 

2.1 Enseñanza transdisciplinar en Ciencia de la Información 

 

Para atender a las nuevas tareas de naturaleza integrada, la actuación profesional 

se desarrolla, cada vez más, en equipos y espacios transdisciplinares y cooperativos. Los 

diferentes dominios se conectan, desde sus principios comunes, en un mismo método de 

trabajo. Este desempeño exige destrezas, comportamientos y competencias a desarrollar 

con eficiencia en un entorno de cruce en el que operan las ciencias sociales, las TIC, las 

diferentes áreas del sector de aplicación e incluso las humanidades.  

Es un hecho que, en las ofertas de empleo, los puestos no van asociados solo con 

diplomas de Ciencia de la Información, o con un solo perfil dentro de esta: archivero, 

bibliotecario, documentalista o gestor de la información. Cada se simultanea más con 

llamadas abiertas a titulados de otras disciplinas, con mayor frecuencia en Administración 

y gestión, Márketing, Computación, Comunicación y Humanidades, siempre en relación 

con el tratamiento digital (DE LIMA, 2007). O con especialistas en Ciencia de la 

Información a los que se les solicita además competencias y habilidades en gestión digital 

y en otros sectores según la aplicación y el tipo de centro laboral. Sobre todo, cuando se 

trata de formar equipos para cualquiera de los segmentos de actividad empresarial, 

institucional e incluso para los organismos oficiales. Esta situación reclama al profesional 

de la Información unas competencias que le permitan trabajar en diferentes subsectores 

de la economía digital. Lo mismo si se trata de hacerlo en perfiles provenientes de 

reconversión de anteriores tareas técnicas, como en otros recién llegados. En este caso 

muchos de los puestos ofrecidos, en especial por el sector privado, no establecen 

diferencias con los profesionales de otras áreas y titulaciones que se pueden manejar en 

ellos y que suelen provenir de los sectores antes citados (VERGUEIRO; MOREIRO-

GONZÁLEZ, 2015).  
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Las profesiones de la información siempre tuvieron un carácter mixto. El 

profesional que trabaja en una biblioteca escolar o en competencias de información debe 

de tener destrezas propias de Biblioteconomía junto a otras de Educación; cuando lo 

haga en una biblioteca de investigación o universitaria tendrá que ser además un 

referencista competente en la especialidad a la que dé servicio; si el centro de trabajo es 

un archivo histórico deberá ser hábil en ciencias y técnicas historiográficas además de 

las archivísticas; si fuese en un museo tendrá que poseer capacidades museológicas 

junto  a otras arqueológicas, etnográficas, histórico-artísticas, geológicas, etc. en 

dependencia de los aspectos implicados. Cualquier ocupación en nuestro campo exige 

conocimientos propios junto a otros provenientes del campo de aplicación. De forma que 

ese pudo ser uno de los motivos que llevaron en la década de los ochenta a cerrar 

muchas de la Escuelas de grado en Ciencia de la Información en los Estados Unidos 

(CRONIN, 1992). Se pensaba que, el nivel de postgrado preparaba a quienes provenían 

de otras áreas y les permitía adquirir las destrezas técnicas de Ciencia de la Información: 

catalogación e identificación de documentos, organización de contenidos, referencia, 

gestión de registros, recursos especializados, administración y gestión de sistemas, 

bibliometría, etc. Además de abordar el aprendizaje de las competencias para funciones 

directivas o para la investigación y la enseñanza universitaria. Desde luego, no puede 

abordarse un trabajo de referencista o de gestor del conocimiento en un determinado 

sector de aplicación, en especial cuando ofrece contenidos abundantes en Internet, sin 

capacidades específicas.  

El tradicional comportamiento interdisciplinar se ha ampliado ahora con la 

aparición de nuevos nichos de actividad (INESDI, 2015). El mestizaje de áreas que 

presentan los contenidos digitales se evidencia al considerar los numerosos sectores de 

aplicación profesional. Sin contar con la especialidad o campo de actuación del centro de 

trabajo, por ejemplo, médico, jurídico o educativo, siempre hay que considerar la 

formación correspondiente al ámbito de Ciencia de la Información. En esta formación han 

irrumpido perfiles integrados en el sector de la Estrategia y Gestión de Negocio (FTI-

AMETIC, 2012), como la Comunicación digital, la Gestión de contenidos digitales, el 

Márketing digital o los Medios de comunicación en red. En cuyo cruce se sitúan perfiles 
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tan comunes como los de Especialista en SEO, Experto en proyectos digitales, Analista 

de información digital, Consultor de usabilidad, Especialista en experiencia de los 

usuarios, Gestor de proyectos web o Gestor de datos. En todos ellos, los profesionales 

deben de honrar en sus destrezas al modificador de su nombre “de la Información”, 

ligadas de forma indiscutible a los ambientes digitales. Las funciones que desarrollan no 

se pueden realizar sin el manejo de los sistemas y procesos digitales, pues lo precisan 

los centros de información tradicionales, pero más aún las empresas y organizaciones. 

De forma que la profesión, se ha vuelto, en gran parte, un sector subsidiario del gran 

sector de las TIC, aunque manteniendo los procedimientos técnicos propios.  

Coincidió la salida de la depresión económica con la apertura de los perfiles 

tradicionales de la información (archivero, bibliotecario, documentalista, gestor de 

información, …) hacia unos perfiles híbridos, que se podían atender asimismo por 

titulados en otras especialidades como Administración de empresas y Márketing, 

Informática o Comunicación, siempre en relación con los procesos digitales (DE LIMA, 

2007). Esta apertura y, al tiempo, renovación tal vez se haya debido a la incorporación 

de algunos de los principios de la gestión del cambio de Kotter (2007) como la prisa en 

comunicarse, el acuerdo entre las partes interesadas, el desarrollo de una visión 

compartida y la celebración de los avances. En consecuencia, se comenzaron a impartir, 

principalmente en cursos de máster, enseñanzas que se abordaban desde las 

implicaciones de lo digital, aun manteniendo la atención hacia las técnicas regulares de 

Ciencia de la Información. Tuvieron la virtud estuvo de acoger la aplicación práctica y la 

investigación más novedosas de nuestras especialidades, desde las técnicas de 

extracción, análisis, organización y representación de la información, hasta la gestión y 

análisis de redes hipertextuales o la exploración bibliométrica, pasando por la aplicación 

de las TIC al almacenamiento y procesamiento de datos multimedia o a la gestión de datos 

provenientes de proyectos de investigación sobre todo empresariales e industriales. 

Algunos centros de estudio aceptaron pronto el reto y respondieron implantando 

grados afines a las tecnologías digitales. Así las universidades de Rutgers, Washington, 

Mariland, Syracuse, Michigan, Florida y Glasgow, entre otras. Dentro de la agenda digital 

para España, vino a reconocer este hecho el Libro Blanco para el Diseño de Titulaciones 
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Universitarias en el Marco de la Economía Digital (ESPAÑA, 2015). En cuyo espacio 

transdiciplinar se refuerza la presencia oportuna de titulados en Ciencia de la Información 

en muchos de los 41 perfiles profesionales que identifica como subsectores de la 

economía digital. Por ello, varios másteres universitarios españoles revelan esta 

colaboración transdisciplinar que les dirige hacia la adquisición de competencias y 

destrezas relativas a la creación de contenidos digitales, la gestión de comunidades y 

redes sociales o del márketing digital, la monitorización de la reputación digital o el 

análisis de los big data y de la información difundida en los medios. En concreto, las 

Universidades de Barcelona, Carlos III de Madrid, Extremadura, Granada, Murcia, Oberta 

de Catalunya, Politécnica de Valencia, Salamanca y Zaragoza.  

 La Universidad Carlos III de Madrid ofertó, asimismo, un grado en Gestión de la 

Información y Contenidos Digitales. Ha tenido una gran acogida por parte de los 

estudiantes como demuestra la inmediata saturación de la oferta junto a la elevada nota 

de corte, frente al antiguo Grado en Información y Documentación cuya oferta de plazas 

no se completaba. El nuevo grado prepara para trabajar tanto en empresas y 

organizaciones de actividad digital, como en las administraciones públicas en relación 

con la transparencia de la información y el gobierno electrónico. El convencimiento del 

carácter transdisciplinar del grado llevó a diseñar el programa y su impartición por 

profesores de muchos departamentos, de acuerdo con las respectivas áreas de estudio 

implicadas tanto en algún subsector de la Economía como en el citado Libro blanco 

(ESPAÑA, 2015). De acuerdo con su origen, las competencias que se adquieren al 

cursarlo se pueden agrupar en torno a la gestión y el tratamiento de la información digital, 

el análisis de información, la creación digital y el márketing de información. 

En Brasil se aprecian denominaciones genéricas en los 34 cursos de los 23 

programas de postgrado reconocidos en el área de Comunicação e Informação para 

Ciência da Informação: Acervo e memoria Biblioteconomia; Ciência da Informação; 

Gestão da Informação; Gestão da Informação e do conhecimento; Gestão de 

documentos e arquivos; Gestão e organização do conhecimento. Los nombres de las 

disciplinas se han tomado de los cursos de máster profesional. Estos nombres no 

permiten inferir la presencia de contenidos relativos a los procesos digitales, pero no 
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ocurre así cuando se revisan las asignaturas que componen los programas. Es extraño 

que algún máster no incluya dos o tres disciplinas relacionadas con lo digital. Incluso 

algunos pueden ofrecer hasta ocho en líneas docentes muy renovadas 

Tabla 1 - Disciplinas de máster profesional en Brasil de perfil digital 

 Disciplinas   

Preservação digital Preservação da informação 
digital 

Conservação e preservação 
digital 

Arquitetura da informação Arquitetura da informação 
digital 

Arquitetura no contexto da 
web semântica 

Modelagem conceitual para recursos informacionais digitais  
Bibliotecas Digitais: 
implementação e avaliação 
de sistemas e serviços 
digitais 

  

Tecnologia de informação e 
conhecimento 

Tecnologias e inovação Governança de tecnologias 
 

Tecnologias semânticas Tecnologias asistivas Tecnologias da informação 
e inclusão social e digital 

Competências em 
informação na sociedade 
em rede 

Competência em informação, 
criatividade e ensino superior 

Gestão de processos e 
pessoas por competência 

Comunicação da 
informação na sociedade 
em rede 

Comunicação científica em 
redes eletrônicas 

Tópicos em comunicação, 
gestão, tecnologia e uso da 
informação 

Gestão da informação e do 
conhecimento 

Sistemas de informação 
gerenciais 

Gestão da segurança da 
informação 

Gestão da inovação Marketing e estudos de 
usuários da informação 

 

Análise de redes sociais Análise da interação em 
ambientes virtuais 

Fluxos e mediações sócio 
técnicas da informação 

Informação em ambientes digitais Ambientes digitais 
Conhecimento entrelaçado Conhecimento, tecnologia e mudança social 
Dados abertos Ciclo de vida dos dados  
Big data e Sociedade da informação Big data e Web semântica 
Humanidades digitais   
e-Science   
Do catalogo aos 
repositórios digitais 

Repositórios digitais e web 
2.0 

 

Informação tecnológica Informação cientifica, tecnológica e empresarial 
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Recuperação e 
representação da 
informação em ambientes 
digitais 

Representação e 
metadados em ambientes 
digitais 

Ontologias e materiais 
didáticos digitais 

Auditoria de ativos informacionais  
 

Fuente de los datos: CAPES. Cursos recomendados/reconhecidos. Área de 
Comunicação e Informação. 

 

Pese a que la selección no es exhaustiva y a realizarse tan solo a partir del título 

de cada disciplina, sin consultar el programa detallado, demuestra el argumento principal 

de este artículo sobre la oportunidad y pertinencia de formar a los actuales y futuros 

profesionales en competencias digitales para contextos transdisciplinares. 

 

2.2 Enseñanza Transversal de Ciencia de la Información 

 

Tanto el Euroreferencial (EUROREFERENCIAL..., 2004) como el Libro blanco 

(ANECA, 2004) consideraban la presencia de habilidades y competencias de carácter 

transversal para el ejercicio de los perfiles de la Información en exclusiva. Cuatro años 

después, Wagner (2008) valoró que un conjunto mínimo de siete destrezas era aplicable 

a cualquier actividad profesional. Varias de ellas son típicas de Ciencia de la información:  

1. Pensamiento crítico y solución de problemas.  
2. Colaboración a través de redes y liderazgo por influencia.  
3. Agilidad y adaptabilidad.  
4. Iniciativa y espíritu emprendedor. 
5. Comunicación efectiva, oral y escrita.  
6. Acceso y análisis de información.  
7. Curiosidad e imaginación.  

 

Si los estudiosos y los profesionales de la Información se mueven en un marco 

epistemológico de reunificación del conocimiento, su contribución a la formación 

universitaria debe de tener un compromiso activo que refuerce y promueva la 

colaboración y que ayude a comprender la complejidad de los hechos. En un contexto 
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académico de transformación científica y tecnológica deben de promocionar la educación 

universitaria integral a través de disciplinas transversales. 

La actual implicación de cualquier área de conocimiento con los ambientes 

informativo-digitales ha llevado a poner en marcha una experiencia de la Universidad 

Carlos III de Madrid en la que se ha reorientado parte de la carga docente del 

Departamento de Biblioteconomía y Documentación hacia una disciplina de formación 

transversal compartida con la biblioteca de la universidad (ADAMS BECKER et al., 2017). 

Todos los grados de esa universidad tienen que hacer 18 ECTS de formación básica 

transversal, de los cuales 3 corresponden a Técnicas de búsqueda de información. Desde 

esta perspectiva aplicada, todos adoptan las competencias necesarias en la actuación 

profesional y en los métodos de investigación, pero su alcance estratégico es enorme 

para el reconocimiento de nuestra área. 

Desde luego, la importancia de esta disciplina viene de las competencias que 

otorga a los estudiantes. Pues los lleva a comprender que el aprendizaje y la investigación 

se basan en fuentes y recursos de información que han de ser fiables y de calidad, y les 

concede la capacidad de saber dónde encontrarla. Se desarrolla así su capacidad para 

recuperar información, sobre todo en Internet, logrando que sus búsquedas sean precisas 

y eficientes tanto en bases de datos multidisciplinares como en portales y bases de datos 

especializadas. Finalmente, se les prepara a utilizar de manera ética la información, 

evitando cualquier tipo de defraudación en las pruebas y trabajos académicos, a la vez 

que se les adiestra en la cita de los recursos consultados y en la elaboración de las 

referencias bibliográficas. En Brasil, el PPGCI/UFC ofrece una disciplina para formar a 

los futuros profesionales en este mismo sentido: Competência em informação, 

criatividade e ensino superior. 

Junto a esta capacitación en la búsqueda de información se ejercita a los 

estudiantes en destrezas de expresión oral y escrita que, a su vez, se unen a las 

habilidades de comunicación en lengua inglesa, sobre todo. Parece que nuestras clases 

se hubiesen diseñado para que los estudiantes acudiesen a ellas solo a escuchar y a 

estar callados y en orden. Cuando deben de dominar la expresión oral y escrita, pues 

facilita el ejercicio de comunicación interna y externa que encauza adecuadamente los 
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mensajes y valora la imagen institucional (SOARES, 2013), además de capacitar hacia 

responsabilidades decisorias, como las de negociar o debatir. Finamente, otro grupo de 

competencias y formación transversal se relaciona con las Humanidades, cuya finalidad 

es comprender la compleja vida actual. 

Enseñar se efectúa, cada vez con mayor frecuencia, mediante métodos y 

herramientas de enseñanza a distancia, que fomentan la igualdad de oportunidades en 

el acceso a la educación, llegan a grupos e individuos más allá de la situación familiar y 

geográfica o de la condición personal, económica o física, pues en todo caso, reduce los 

costes de alojamiento y transporte y permite alcanzar niveles elevados de educación a 

personas que, en otras circunstancias, no serían capaces de accederlos. La enseñanza 

universitaria a distancia existía desde hace muchas décadas. Ahora se ha potenciado 

con las posibilidades de intercambio, comunicación, seguimiento e inmediatez que 

ofrecen las TIC. El acceso deslocalizado al conocimiento es una oportunidad para realizar 

estudios universitarios sin depender del espacio, tiempo y frecuencia, por lo se potencia 

la autonomía de quienes estudian (MEJÍAS; GEMA; ALVES, 2013).  

Nos situamos ante una propuesta cognitiva abierta, que acepta la condición 

compleja del estilo de vida actual de dimensión planetaria, abordajes globales y 

valorización de los contextos. Su diseño cuenta con la interactividad, con contenidos en 

formatos diferentes accesibles desde diferentes dispositivos. Tiene como base el uso de 

recursos tecnológicos para alcanzar una nueva organización del conocimiento (ADELL, 

1997). La comunicación en esta modalidad de enseñanza se alcanza a través de los 

recursos compartidos, cuya adquisición supone gestionar los entornos virtuales, de forma 

que se ofrecen a los estudiantes dentro de un sistema integrado (MASON; LEFRERE, 

2003). Resulta inmediato el suministro de informaciones a los estudiantes, además se 

promueve la comunicación e interactividad con el profesor y entre los estudiantes y se 

facilita la actualización de los contenidos: “La esencia del método cognitivo más 

adecuado para la formación a distancia no está en el modo de transportar, si no en la 

carga que se transporta. Los medios de comunicación no aseguran por si solos que los 

alumnos aprendan, pues, como medios que son, se pueden relevar en cualquier 

oportunidad por una nueva forma de difusión” (MEJÍAS; GEMA; ALVES, 2013). Se 
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mueve, por tanto, en un marco de aplicación constante de las TIC que ha favorecido que, 

lejos de los mensajes unidireccionales, los profesores hayan dejado de ser el centro del 

proceso de aprendizaje, y se hayan vuelto compañeros del viaje formativo.  

En la sociedad digital la distancia espaciotemporal es un concepto que se ha 

desdibujado, con lo que se reduce la separación entre la ignorancia y el conocimiento. 

Su plasmación ha llegado como respuesta a la necesidad de flexibilidad el sistema 

convencional de educación (AMARILLA FILHO, 2011). Pero, además, la creación, el 

intercambio y la distribución de contenidos digitales se ha convertido en una de las áreas 

de actuación e investigación preferentes en Ciencia de la Información, en especial cuanto 

afecta a la creación de repositorios de contenidos digitales educativos (objetos de 

aprendizaje y otros materiales didácticos y de apoyo a la docencia) fomentados en las 

universidades por el Espacio Europeo de Educación Superior (BUENO; HERNÁNDEZ, 

2011) y cuya aplicación para la enseñanza a distancia es inmediata. 

Esta metodología favorece la flexibilidad al compaginar el ritmo temporal de 

aprendizaje con las necesidades personales de los estudiantes. Por lo que resulta muy 

adecuada para las actualizaciones exigidas por la evolución de las herramientas y 

métodos de trabajo. A lo que se añaden valores de transcendencia social como que 

ofrezca a las mujeres la oportunidad de mejorar la manera de conciliar o que favorezca 

el estudio de las personas con capacidades diferenciadas y con enfermedades, igual 

sucede con los presos. De forma especial se adecua a las necesidades de actualización 

de los profesionales que viven en las grandes ciudades o en lugares recónditos, o con 

quienes quieren promocionar en el trabajo. Incluso a quien estudia por placer.  

La educación virtual fomenta la disciplina, la constancia, el compromiso, la fuerza 

de voluntad y el orden, habilidades muy solicitadas en los puestos de trabajo por indicar 

madurez (BOLAÑOS-MEJÍAS; BUENO DE LA FUENTE; ALVES, 2013). Además, el nivel 

teórico atendido en las disciplinas es completo pues se imparten todas las lecciones de 

cada programa. Cualquier proyecto educativo debe de hacerse con una metodología en 

torno al aprendizaje autónomo de los estudiantes y al desarrollo de la capacidad de 

aprender. Sin que ello pueda ocultar el principal inconveniente con que se encuentran los 
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estudiantes que siguen estos procesos, la soledad, aunque, para evitarla, se fomentan 

los foros. 

Serres (1994) defiende la educación abierta, en especial la realizada a distancia, 

para luchar contra los condicionantes que ponen mil obstáculos al conocimiento:  

 

Para reducir las distancias y eliminar los obstáculos, los profesores 
sin fronteras, viajando por el espacio geográfico y el cuerpo social, 
construyen estaciones nuevas y universales de radio, televisión, 
cable o satélite, e-mail, ... redes de comunicación ... material 
educativo ... Si el conocimiento se vuelve omnipresente ... 
Proliferación más extraordinaria de las invenciones e iniciativas 
sociales en formación ..., se acumulan en unos medios de masas 
inmensos, trágicamente infrautilizados ... luego aparecen 
conocimientos y culturas independientes de los monopolios, del 
poder y la gloria de las personas y naciones, y cuya divulgación 
entenderá, al contrario del anterior, la tolerancia y la paz. 
 

Va apareciendo con evidencia que la Ciencia de la Información no puede 

separarse del e-learning, pues son coincidentes en su tarea de transferir el conocimiento, 

de educar mediante procesos que permiten acceder a la información y alcanzar el 

conocimiento. El rol que puede jugar la Documentación en estos procesos de enseñanza-

aprendizaje es clave. Especialmente con la orientación progresiva hacia una metodología 

constructivista centrada en el aprendizaje autónomo del alumno, en el desarrollo de la 

capacidad de aprender, y en la que los docentes pasan a ser facilitadores de procesos 

de aprendizaje, de la formación de alumnos críticos y de pensamiento creativo, 

desarrolladores de cursos y materiales, planificadores de actividades en entornos 

virtuales, evaluadores y seleccionadores de tecnología, así como consultores de 

información y buscadores de materiales y recursos para la información (CABERO; 

GISBERT, 2005). Este entorno exige la alfabetización informacional de profesores y 

alumnos para buscar, evaluar, seleccionar y utilizar recursos educativos de calidad que 

soporten sus objetivos didácticos, y más aún, si cabe, en modalidades semipresenciales 

y/o a distancia que requieren, además, una alfabetización tecnológica en el uso de las 

plataformas y mecanismos de transferencia de conocimiento (RUSSO; FONSECA; 

BARBALHO, 2012). 



 

  ConCI: Conv. Ciênc. Inform., São Cristovão/SE, v. 1, n. 1, p. 01-23, jan./abr. 2018 

 

 

 

P
á
gi

n
a
1

9
 

Se percibe una fuerte pujanza en los procesos de educación virtual dentro de la 

Ciencia de la Información, como demuestra la apertura reciente de un curso nacional de 

Biblioteconomía a distancia (BibEaD) dentro del sistema Universidade Aberta do Brasil 

en colaboración de la CAPES, el CFB y la UFRJ. En España hay tres universidades con 

más de diez años de experiencia en la impartición de la modalidad virtual o de la 

semipresencial: León, Oberta de Catalunya y Carlos III de Madrid, que empezaron por 

los grados y luego lo fueron extendiendo a los másteres. Ahora, siete universidades 

imparten sus cursos en alguna de estas modalidades, en especial los postgrados. Las 

universidades van transformando sus planes de estudio a este entorno técnico y social.  

Desde mediados de la primera década de este siglo se comenzó a impartir de 

forma semipresencial la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación y la 

Licenciatura en Documentación, continuándose después por el Grado en Información y 

Documentación. Se buscaba atraer a estudiantes que no tuviesen facilidades para acudir 

regularmente a las aulas. La propuesta exigió un notable esfuerzo a los profesores, 

tutores y responsables para diseñar el modelo educativo, elaborar y tener al día el 

material didáctico y coordinarse con los servicios de Informática y Biblioteca, 

especialmente con el Taller de Aula. Ha sido común emplear la plataforma Moodle, por 

lo que los servicios tecnológicos de las universidades realizaron un gran esfuerzo inicial 

para atender a los alumnos en cuestiones técnicas y para formar a los profesores menos 

expertos. Moodle es amigable porque funciona por formularios y permite acceso desde 

cualquier ordenador. Cuenta, además, con la ventaja de poderse crear paquetes con los 

cursos y trasladarlos a cualquier otra plataforma. Es común, asimismo, que se graben las 

sesiones de las clases instrumentales para difundirlas a voluntad. En la coordinación 

pedagógica se cuidan con esmero las tutorías en línea, telefónicas y hasta las 

presenciales. Otro punto de enorme interés se preocupa de fomentar el trabajo en grupo, 

así como de facilitar centros en los que los estudiantes puedan realizar las prácticas 

externas. 

Siendo así, la modalidad de enseñanza está pasando por una fase de modificación 

intensa hacia modelos semipresenciales o virtuales, con unos cursos en los que abundan 

los programas con un alto contenido tecnológico (EUROREFERENCIAL..., 2004). Al 
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tiempo que es una modalidad de educación muy conveniente para las grandes 

corporaciones e instituciones que tienen a sus trabajadores deslocalizados. Así, lo que 

se ahorran en desplazamientos, lo invierten en mejorar los contenidos. Ejemplo de esta 

nueva realidad general son los exitosos Massive Open OnLine Courses (MOOCS).´ 

 

 

 

 

3.1 Enseñanza a distancia y aprendizaje a lo largo de toda la vida   
 

La sociedad requiere que se actualicen los conocimientos. Los servicios y 

unidades de información lo fomentan. La necesidad de dar respuestas adaptativas 

evidencia cada vez más la demanda y previsión de formación a lo largo de la vida laboral 

(Long Life Learning: LLL) (EUROPEAN..., 1995). Por eso la Comisión Europea ha 

desarrollado un marco de cualificaciones para el aprendizaje permanente "Aprender a 

aprender", que resulta de evaluar y validar, por parte de un organismo competente, “que 

el aprendizaje de un individuo ha superado un nivel determinado de conocimiento, 

habilidades y competencias” (EUROPEAN COMMISSION, 2008). Cada vez con mayor 

frecuencia, esa actualización permanente tiende a hacerse en modalidad virtual o 

semipresencial. 

El aprendizaje permanente durante toda la vida implica con gran cercanía a las 

unidades de información que, de acuerdo con su tipo, ofrecen diferentes servicios para 

fomentar el desarrollo de habilidades que pueden aplicarse a todos los aspectos de la 

vida de los profesores y estudiantes. En especial para mejorar el futuro de los servicios 

dados a los ciudadanos. En concreto, el personal de las bibliotecas, de todo tipo de 

bibliotecas, tiene que estar capacitado con habilidades y conocimientos para la 

intervención intermediadora en la educación sea en entornos de enseñanza reglada, sea 

en no reglada. Este compromiso con la comunidad a la que atienden es fundamental para 

la equidad social de acceso y la adquisición de competencias culturales de todos los 

ciudadanos. Más aún con los profesionales, pues darles apoyo es vital para la actualizar 

las oportunidades que se han mostrado, después de que completasen sus diplomas, 
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hacia áreas emergentes como, por ejemplo, la gestión de contenidos digitales. Sin 

estorbar la función ineludible de los docentes universitarios en este sentido. 

Los servicios y unidades de información desarrollan sus actividades en una 

dependencia muy estrecha de la evolución que siguen las TIC. Por ello los cambios se 

han vuelto permanentes en el trabajo que desarrollan. Este hecho supone instalar a los 

profesionales en unos requerimientos que los llevan a un desasosiego continuo respecto 

a la respuesta que pueden dar. Por si fuera poco, los gerentes se sitúan ante el desafío 

permanente de diseñar y organizar el trabajo y de redistribuir las tareas a efectuar a partir 

de las habilidades que deben poseer los nuevos empleados cuando ingresan. Sin 

olvidarse de ayudar a los profesionales veteranos a obtener esas habilidades, para ellos 

muchas veces desconocidas, que les permitan acoplarse a unos procesos y servicios 

renovados casi de continuo. Esas competencias y habilidades resultan fundamentales 

para atender a los usuarios y clientes de hoy, pero también tienen que anticiparse al 

futuro de los servicios. Los centros y los profesionales están identificando necesidades 

de usuarios que aún no están cubiertas, para cuya mejora aplican TIC y compromiso con 

una economía de la información cooperativa. 

 

4 CONCLUSIONES 

 

Todas las organizaciones trabajan en torno a la información y los datos, de ahí la 

importancia de que los profesionales puedan detectar las necesidades en su ámbito y 

proponer soluciones que ayuden al proceso de transformación digital. Por ello, necesitan 

de una buena enseñanza universitaria para formarse y para mantenerse al día. Este 

objetivo primordial no puede lograrse sin contar con unos recursos adecuados: TIC, 

tiempo dedicado, tutorización, seguimiento y evaluación de los resultados alcanzados. 

Las TIC se muestran como el motor de los métodos, técnicas y aplicaciones 

profesionales, pero nunca se pueden quedar fuera las cuestiones humanas, pues el 

vértice de nuestra actividad son los usuarios. El campo de Ciencia de la información sigue 

situado en la intersección entre las humanidades, las ciencias sociales (procesos) y la 

tecnología, con una ampliación notoria de esta última a expensas de internet y la 
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digitalización de documentos, procesos y comunicaciones. Esta complicación en los 

elementos compositivos ha asociado con fuerza la Ciencia de la Información a campos 

como la Administración y gestión, el Márketing o las Redes sociales. A la complejidad de 

los conocimientos que conformaron el paradigma de esta Ciencia en los años 60, se 

añade ahora la presión continua de adaptación forzada por un ambiente digital en el que 

las tecnologías, aparatos y métodos están en continua innovación y tienen un rápido 

envejecimiento. Además de los dominios cognitivos y funcionales a los que se aplican las 

actividades y tareas. Se comprende que sin cuadrar de manera integrada todas estas 

bases no se conseguirán unos estudios capaces de mantenerse dentro de la atmósfera 

participativa de las ciencias, de las empresas, de las instituciones y de las organizaciones 

a las que se aplican. Y menos aún del desarrollo conveniente de las profesiones digitales. 

Estudios y profesión están forzosamente señalados por una naturaleza transdisciplinar. 

De modo que los planes de estudio se van orientando a que los estudiantes 

adquieran una adecuada capacitación profesional. Lo que alcanza a los aspectos teóricos 

relativos a la observación, estudio y análisis de la realidad actual en los entornos digitales 

de producción, gestión y difusión de la información. Junto a los relacionados con la 

práctica en la creación, desarrollo y dirección de productos y servicios que se derivan de 

los actuales y futuros sistemas de información digital. Se trata de que los estudiantes 

consigan una preparación adecuada para su incorporación a un mercado de trabajo 

altamente cambiante y competitivo, donde la figura del gestor de sistemas, servicios, 

recursos y productos digitales de información, en referencia un tanto genérica, es de 

capital importancia en la construcción de la moderna sociedad de la información y el 

conocimiento. Y que lo hagan conociendo que es un sector con esos rasgos los 

estimulará siempre al reajuste de sus capacidades y conocimientos a lo largo de toda su 

vida laboral. Igual sucede con la actualización de los profesionales que apoyan los 

programas que al efecto desarrollan los centros de información, en adaptación a la mejora 

de los métodos de aprendizaje. 

Las universidades se valen de los profesionales y profesores de la información 

para desarrollar destrezas de investigación transversales y para ayudar a los estudiantes 

de cualquier titulación a utilizar, citar y referenciar recursos de información en sus trabajos 
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académicos. Los departamentos de Ciencia de la Información y las bibliotecas 

universitarias alinean su trabajo con los objetivos institucionales de apoyar la enseñanza 

y el aprendizaje, en una estrategia de aumentar la capacidad de respuesta a las 

necesidades manifestadas por la sociedad.  

Tanto en la docencia universitaria, como en la preparación para las pruebas de 

acceso a la profesión para el servicio público, se va pasando de unos contenidos en los 

temarios un tanto rígidos a valorar las competencias y destrezas en actividades que se 

desarrollan dentro del entorno digital, pero sin perder el apoyo teórico y técnico básicos. 

El contexto laboral actual genera una demanda creciente de profesionales de la 

información capaces de diseñar y administrar servicios y productos de información y 

contenidos digitales, de gestionar redes sociales y comunidades virtuales y que, a su vez, 

colaboren en el mantenimiento de la reputación corporativa cuando trabajan en empresas 

e instituciones. Tanto los que trabajan en centros de información, como en instituciones 

y empresas, requieren apoyo y formación. Algo que puede resultar difícil de obtener 

cuando los presupuestos merman. 
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RESUMO: O objetivo do artigo é fazer dialogar, numa única 
linha argumentativa, diferentes dimensões da discussão 
epistemológica sobre a ciência da informação: sua 
evolução histórica, as distintas subáreas que a compõem e 
a própria evolução do conceito de informação na área. 
Parte-se, assim, dos fatos que levaram à origem do campo 
e sua consolidação nas décadas de 1960 e 1970. A seguir, 
analisa-se a virada cognitiva nas décadas de 1980 e 1990 
e o impacto da noção de “conhecimento” nas distintas 
subáreas. Logo após, são apresentadas as teorias 
contemporâneas que compõem a virada sócio-cultural do 
século XXI. Como saldo dessa evolução, sistematiza-se 
seis dimensões do conceito de informação. Por fim, são 
destacados alguns desafios contemporâneos colocados 
para a área. 

Palavras-chave: Epistemologia da Ciência da Informação. 
História da Ciência da Informação. Subáreas da Ciência da 
Informação. Paradigmas da Ciência da Informação. 
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ABSTRACT: The purpose of this article is to discuss, in a single argumentative line, 
different dimensions of the epistemological discussion about information science: its 
historical evolution, its subareas and the evolution of the concept of information in the 
area. In the beginning, the facts that originated the area and its consolidation in the 1960s 
and 1970s. The cognitive turn in the 1980s and 1990s is analyzed and the impact of the 
notion of "knowledge" in the different subareas. Soon after, the contemporary theories 
that compose the socio-cultural turn of the 21st century are presented. As a result of this 
evolution, six dimensions of the concept of information are systematized. Finally, some 
contemporary challenges for the area are highlighted.  

Keywords: Information Science Epistemology; History of Information Science; Subareas 
of Information Science; Paradigms of Information Science 

RESUMEN: El objetivo del artículo es hacer dialogar, en una sola línea argumentativa, 
diferentes dimensiones de la discusión epistemológica sobre la ciencia de la información: 
su evolución histórica, las distintas subáreas que la componen y la propia evolución del 
concepto de información en el área. Se parte, así, de los hechos que llevaron al origen 
del campo y su consolidación en las décadas de 1960 y 1970. A continuación, se analiza 
el giro cognitivo en las décadas de 1980 y 1990 y el impacto de la noción de 
"conocimiento" en las distintas subáreas. Luego, se presentan las teorías 
contemporáneas que componen el giro sociocultural del siglo XXI. Como saldo de esta 
evolución, se sistematiza seis dimensiones del concepto de información. Por último, se 
destacan algunos desafíos contemporáneos colocados para el área.  

Palabras Clave: Epistemología de la Ciencia de la Información; História de la Ciencia de 
la Información; Subáreas de la Ciencia de la Información; Paradigmas de la Ciencia de la 
Información. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Existem diversos manuais de ciência da informação provenientes de países como 

Estados Unidos (HAHN; BUCKLAND, 1998; MACHLUP; MANSFIELD, 1983; RUBIN, 

1998), Reino Unido (BAWDEN; ROBINSON, 2012; McGARRY, 1984), França (CACALY 

et al., 2004; LE COADIC, 2007), Canadá (SALAÜN; ARSENAULT, 2009), Alemanha 

(STOCK, W.; STOCK, M., 2013), Espanha (LÓPEZ YEPES; OSUNA ALARCÓN, 2011), 

Portugal (SILVA; RIBEIRO, 2002) e Brasil (ROBREDO, 2003; TOUTAIN, 2007). Alguns 
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deles tratam da história da ciência da informação, outros mapeiam suas subáreas e há, 

ainda, os que se dedicam a uma dimensão conceitual ou epistemológica – alguns deles 

apontando inclusive os “paradigmas” presentes no campo. É comum que essas distintas 

dimensões estejam dispersas e tratadas separadamente em um ou outro manual. Todas 

elas são importantes, mas é também fundamental promover um cruzamento e um 

confronto essas distintas dimensões para se ter uma ideia mais ampla sobre o significado 

da própria existência da ciência da informação. Esse é o objetivo do presente artigo, 

promover, numa única discussão, o encontro em essas distintas dimensões do campo de 

forma a se produzir um quadro mais próximo à sua complexidade. 

 
2 A ORIGEM DO CAMPO E SUA CONSOLIDAÇÃO NAS DÉCADAS DE 1960 E 1970 

 
Os autores dedicados à historiografia da área (BUCKLAND; LIU, 1998; 

HJORLAND, 2014; RAYWARD, 1983; SHERA; CLEVELAND, 1977) apontam que a 

ciência da informação surgiu a partir da confluência de diversos fatores, entre os quais 

destacam-se quatro. O primeiro deles é a perspectiva pós-custodial, surgida com a 

bibliografia no século XV, e que teve continuidade com o projeto da documentação de 

Otlet, no início do século XX, conduzindo à consolidação de uma área preocupada não 

com os documentos (sua posse, sua custódia, sua preservação, e a criação de 

instituições para isso) e sim com a sua circulação e uso. O segundo tem a ver com o 

surgimento da biblioteconomia especializada como um desmembramento dentro do 

campo da biblioteconomia, do qual o caso dos Estados Unidos, com a Special Libraries 

Association criada em 1909, é um caso exemplar. A biblioteconomia especializada foi o 

embrião da ciência da informação, e trouxe a perspectiva de construção de uma área 

voltada para a construção de certos procedimentos técnicos de forma a permitir a maior 

circulação e acesso a documentos em diferentes disciplinas. O terceiro fato foi a atuação 

dos primeiros “cientistas da informação” na Inglaterra, na União Soviética e nos Estados 

Unidos nas décadas de 1930 a 1950 (do qual a criação do Institute for 

InformationScientists, em 1949, é um marco), que evidenciou o caráter estratégico da 

informação científica, principalmente no contexto pós-guerra, e a necessidade de estudos 
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sobre as suas várias manifestações e seus fluxos. O último fator foi o incremento das 

tecnologias da informação, desde o microfilme na década de 1920, e depois as 

tecnologias digitais, a partir das quais desenvolveu-se uma reflexão que levaria ao 

conceito de informação como o conteúdo objetivo depreendido dos documentos e 

passível de processamento técnico. 

Essas mesmas narrativas sobre o período fundacional da ciência da informação 

costumam identificar o fenômeno de sua consolidação na década de 1960, tendo como 

fundamentos a Teoria Matemática da Comunicação de Shannon e Weaver e a Teoria 

Sistêmica, em torno de uma determinada compreensão do fenômeno informacional numa 

lógica transmissiva (problemática do transporte, da transferência) e matemática (como 

probabilidade, dando centralidade à noção de “recuperação da informação”) e sistêmica 

– com a identificação dos elementos do processo informacional e do inter-relacionamento 

deles em mecanismos de entrada (documentos), processamento 

(tratamento/recuperação) e saída (busca pelos usuários). A consequência mais 

importante da adoção da teoria matemática como modelo, pela ciência da informação, foi 

a desconsideração dos aspectos semânticos e pragmáticos dos processos 

comunicativos, atendo-se, a área (assim como a teoria) apenas aos aspectos técnicos, 

isto é, físicos, do transporte ou transferência de mensagens entre sujeitos. Marcos dessa 

consolidação são o artigo de Borko (1968) e o livro organizado por Saracevic (1970). 

Esse modelo foi utilizado, nos anos seguintes, para o estudo de distintas 

realidades empíricas e a partir de diferentes questões, o que acabou originando algumas 

subáreas que passaram a estruturar a ciência da informação. A primeira delas é 

justamente o estudo da informação científica e tecnológica que se associou, inicialmente, 

a dois problemas concretos: a necessidade, por parte de cientistas, de acesso a 

informações, resultados de pesquisas, documentos, com eficiência e rapidez; e o 

fenômeno da explosão informacional, notadamente a explosão da informação em ciência 

e tecnologia, tornando cada vez mais difícil para os cientistas acompanhar a evolução 

dos conhecimentos em seu próprio campo de atuação (MUELLER, 2007).Essa subárea 

teve uma grande preocupação em conhecer e caracterizar as fontes, os serviços e os 

sistemas de informação, tanto aqueles dos quais os cientistas podem vir a precisar como 
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insumo para sua atividade de pesquisa quanto aqueles nos quais são convertidos os 

produtos da atividade científica. Proliferam estudos que buscaram caracterizar as várias 

fontes de informação, tanto as formais quanto as informais, definindo cada tipo, com suas 

características, vantagens e desvantagens em termos de rapidez, acessibilidade, 

perenidade, custo, etc. (MEADOWS, 1999). Foram mapeados os vários produtos 

informacionais nos quais se converte o conhecimento científico (desde a ideia na mente 

do pesquisador, passando por sua apresentação em congressos, publicação em 

periódicos, até sua incorporação nos tratados), calculados os tempos necessários para 

se chegar a cada um, o nível de completude e de detalhamento de cada um, entre outros.  

A segunda subárea é a da representação da informação. Suas primeiras 

manifestações se deram com a recuperação da informação nos sistemas de informação, 

ainda na década de 1960, com o desafio de buscar a melhor forma de representar a 

informação (tanto em termos formais quanto de conteúdo) pensando na otimização da 

sua recuperação. Os estudos nesse momento conduziram ao surgimento de diversos 

instrumentos de linguagem controlada e de sistemas de classificação, todos com 

objetivos de imprimir ao máximo a economia de custos, diminuição dos ruídos, supressão 

da redundância, a aplicação de princípios lógicos. Os sistemas e linguagens criados 

competiam, nesse momento, para se ver qual era o melhor, sendo exatamente essa 

questão – a busca da melhor linguagem, da melhor representação – o objetivo inicial 

deste subcampo da ciência da informação (LANCASTER, 1968). 

Uma terceira subárea dedicou-se ao estudo dos usuários da informação. Nas 

décadas de 1940 e 1950, os estudos de usuários foram realizados no escopo das 

pesquisas em comunicação científica sobre os fluxos de informação e hábitos 

informacionais dos cientistas. Nas décadas seguintes, extensas pesquisas quantitativas 

foram realizadas para tentar correlacionar determinados perfis sócio demográficos dos 

usuários com padrões de comportamento informacional (CHOO, 2003). 

Uma quarta subárea, a gestão da informação, teve como ponto de partida a 

percepção da importância da informação como recurso dentro das organizações. 

Relacionada a um campo especialmente sensível às exigências de eficácia e eficiência 

dos vários recursos organizacionais, entendia-se a informação, desde o final da Segunda 
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Guerra, como um recurso importante para as empresas. Contudo, seu excesso constituía 

um problema, tanto em termos de uso (dificuldade de se encontrar a informação que se 

quer num universo muito amplo), quanto dos entraves à sua circulação (garantindo que 

ela chegue a todos os setores que dela precisam, em vez de ficar estocada num único 

ponto) e mesmo em relação ao seu volume físico (a necessidade de se dispor de locais 

cada vez maiores para armazená-la). As primeiras reflexões sobre a gestão da 

informação incidiram sobre sua natureza física: reduzir o excesso, otimizar a circulação, 

identificar com precisão as necessárias e descartar as inúteis ou redundantes. Seguiram-

se numerosos estudos empíricos para se determinar os tipos e a importância estratégica 

das diversas fontes de informação utilizadas no ambiente organizacional, tanto no 

ambiente interno quanto no externo, mediante determinados critérios estabelecidos 

acerca de sua qualidade, tomando como referência os objetivos organizacionais 

(CRONIN, 1990; BERGERON, 1996). 

A crescente percepção da informação como recurso gerou, para além de estudos 

que buscassem compreender a dinâmica de sua produção e transferência (no ambiente 

científico ou no organizacional), também um conjunto de preocupações sobre a sua 

posse e sua desigual distribuição entre os diferentes países, a partir de uma constatação 

empírica: a existência de grandes desigualdades na posse (e, consequentemente, no 

acesso) aos recursos informacionais. Na esteira dessa preocupação desenvolveu-se 

uma quinta subárea com estudos voltados para a democratização da informação, para a 

busca do acesso à informação por parte de grupos e classes excluídos e marginalizados, 

a criação de formas e sistemas alternativos de informação, e mesmo estudos sobre a 

contra-informação, como forma de rejeição aos regimes informacionais hegemônicos 

(GUINCHAT; MENOU, 1994; SILVEIRA, 2001). 

Por fim, cumpre destacar o campo de pesquisa relacionado aos estudos métricos 

da informação, que tem origem com a bibliometria, a aplicação de técnicas estatísticas 

para a contagem e estabelecimento de padrões de regularidade em itens informacionais 

como número de livros, de edições, de autores que publicam em periódicos, entre outros. 

Tal campo desenvolveu-se inicialmente a partir da elaboração de leis empíricas sobre o 

comportamento da literatura, sendo que, entre os principais marcos de seu 
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desenvolvimento estão o método de medição da produtividade de cientistas de Lotka, de 

1926; a lei de dispersão do conhecimento científico de Bradford, de 1934; e o modelo de 

distribuição e frequência de palavras num texto de Zipf, de 1949 (TAGUE-SUTCLIFFE, 

1992). Na década de 1960, os estudos bibliométricos aliaram-se às perspectivas de 

estudo sobre a informação científica e técnica com a criação do Institute for Scientific 

Information (ISI) por Garfield, com a proposta de analisar as citações bibliográficas 

presentes nos artigos publicados nos periódicos científicos.   

Em todas essas subáreas verificam-se três grandes ideias centrais, que vinham 

desde os fatores que deram origem à ciência da informação: a ideia de que a 

problemática informacional é essencialmente uma questão de transporte, transferência 

de dados; de que a dinâmica mais importante é a busca da informação e a sua “entrega” 

aos sujeitos; e de que os documentos circulam em sistemas (sistemas de informação) os 

quais podem ser mapeados em termos de funções e papeis dentro da sua própria lógica 

de funcionamento. 

 

3 A VIRADA COGNITIVA NAS DÉCADAS DE 1980 E 1990 
 

Ao longo da década de 1970, foram surgindo no âmbito da ciência da informação 

diversas reivindicações teóricas em torno da necessidade de se incorporar o conceito de 

“conhecimento” na definição de “informação”. No evento The Copenhagen Conference 

The oryand Application of Information Research, ocorrido em 1977, na Dinamarca, 

estabeleceu-se certo consenso sobre essa questão. A “dimensão semântica” postulada 

pela teoria matemática seria enfim incorporada ao campo. Essa “virada cognitiva” foi 

fundamentada na teoria do conhecimento objetivo de Popper e foi expressa na ciência 

da informação por meio da adoção da “equação fundamental” de Brookes (1980). Tal 

proposta trouxe uma nova estrutura conceitual para o campo (em torno da articulação 

dos conceitos de dado, informação e conhecimento), embora se possa identificar uma 

continuidade de aspectos básicos como a lógica transmissiva, unidirecional, sistêmica e 

instrumental dos estudos.  
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Nas décadas de 1980 e 1990, tornou-se hegemônica na área a associação entre 

“informação e conhecimento” uma definição tríade de informação: de um lado há os 

“dados”, isto é, aquilo que tem existência material, os documentos, os registros de 

conhecimento; de outro lado há o “conhecimento”, aquilo que está “dentro da mente” das 

pessoas; entre ambos, como resultado de sua interação, está a “informação”. Ou seja, a 

informação é a medida da alteração que os dados provocam numa estrutura de 

conhecimento. Algo não é mais compreendido como informativo em si. Os dados (aquilo 

que tem existência material) possuem uma dimensão objetiva - e ela define um certo 

horizonte de possibilidades de significado. Mas o conhecimento do sujeito também 

estabelece um horizonte de compreensão, por ser composto de coisas “já sabidas” e por 

quadros de sentido nos quais o já sabido se acomoda. A informação emerge do encontro 

dessas duas esferas: aquilo que o dado “diz” e aquilo que o conhecimento “permite” 

compreender do dado. Essa tríade conceitual espalhou-se pelas subáreas do campo. 

Na subárea de estudos em comunicação científica, embora nunca se tenha 

deixado de contemplar as chamadas “fontes formais” de informação, mas foi-se 

percebendo, com a virada cognitiva, a importância da dimensão informal, principalmente 

com estudos voltados para os gatekeepers e os colégios invisíveis, a partir da 

contribuição fundamental de Ziman (1976). O estudo destas duas temáticas deslocou o 

campo para o processo da comunicação científica. Em vez de se buscar caracterizar as 

várias fontes, tornou-se necessário ver o que acontecia com elas, por que algumas 

circulavam mais do que outras, algumas eram esquecidas ou negligenciadas, outras 

promovidas e repassadas. Tais estudos permitiram identificar que a ação dos cientistas 

em relação à informação não se relacionava apenas com as características da própria 

informação (da fonte de informação) mas também com o conhecimento que esses 

cientistas já tinham do assunto, com a avaliação feita por eles em relação à importância 

dessa fonte frente ao estado do conhecimento científico daquele campo.  

Na subárea de representação da informação, o crescimento da influência das 

teorias cognitivistas fez-se sentir na medida em que se desenvolvem esforços para a 

construção de linguagens de representação e sistemas de informação voltados para os 

usuários, ou para as estratégias cognitivas dos usuários (VAKKARI, 1999). Com isso se 
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completa a ideia de que qualquer tarefa de organizar, classificar e indexar informação 

(enfim, representá-la) precisa considerar não apenas o escopo dos documentos 

concretos existentes, das fontes informacionais disponíveis, mas também o âmbito dos 

conhecimentos existentes nos campos aos quais pertencem essas fontes. Destacam-se, 

nesse período, as contribuições da teoria do conceito de Dahlberg (1978) no 

desenvolvimento de tesauros e outros instrumentos de linguagem documentária 

(SOERGEL, 1974) e aplicações dos princípios da teoria da classificação facetada em 

sistemas automatizados de recuperação da informação. 

No campo de estudos de usuários, surgiram na década de 1980 os estudos em 

comportamento informacional, explicitados em teorias tais como a do estado anômalo do 

conhecimento de Belkin, a teoria sensemaking de Dervin, a teoria do valor agregado de 

Taylor e a abordagem construtivista baseada em processo de Kuhlthau. Em comum, 

todas elas apresentam uma perspectiva cognitivista: busca-se entender o que é a 

informação do ponto de vista das estruturas mentais dos usuários que se relacionam (que 

necessitam, que buscam e que usam) a informação (DERVIN; NILAN, 1986). Os usuários 

são estudados enquanto seres dotados de um determinado “universo” de informações 

em suas mentes, utilizando essas informações para pautar e dirigir suas atividades 

cotidianas. Uma vez que se verifica uma falta, uma ausência de determinada informação, 

inicia-se o processo de busca de informação. Esse modelo, assim, enfatizou as 

percepções dos usuários em relação à sua própria ausência de conhecimento, os passos 

trilhados para solucionar essa ausência (em direção à informação) e o uso da informação 

para a execução de determinada tarefa ou problema. 

Na subárea de gestão da informação, ao longo dos anos, o entendimento sobre o 

significado de se estar numa sociedade “pós-industrial” (ou “sociedade da informação” 

ou ainda “sociedade do conhecimento”) foi se ampliando, de tal forma que foi sendo 

percebido que a informação que constitui um recurso importante para as organizações 

não é aquela que existe materialmente, mas aquela que ainda não existe como entidade 

física, que está na mente das pessoas que pertencem à organização. A contribuição das 

noções de tácito e explícito de Polanyi foi fundamental para o avanço desta área. E veio 

daí a expressão que passou a denominar o campo: “gestão da informação e do 
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conhecimento”. Não bastava gerir os recursos informacionais, era preciso também gerir 

o conhecimento, criando as condições propícias para transformá-lo em informação. 

Seguiram-se, ao longo dos anos, diversos modelos definindo as ações necessárias para 

a execução deste processo. Entre as perspectivas desenvolvidas estão a questão da 

aprendizagem (SENGE, 1998), dos princípios que regem a gestão do conhecimento 

(DAVENPORT; PRUSAK, 1998) e do capital intelectual (STEWART, 1998).  

No campo da economia política da informação, as questões relativas à circulação 

de informação em âmbito global foram trabalhadas também dentro de um novo quadro 

reflexivo, em que se destacou a nova relevância da informação para o desenvolvimento 

dos países e a identificação de uma “responsabilidade social” da ciência da informação 

como agente de inclusão e de fornecimento de informação como insumo para apoiar 

ações racionais específicas (WERSIG; NEVELLING, 1975). 

Por fim, na subárea da bibliometria, por meio da análise de citações, 

aprofundaram-se os estudos sobre a relação entre documentos citantes e documentos 

citados, percebendo-se que era possível alcançar uma compreensão mais ampla sobre 

a dinâmica de funcionamento da ciência. Tal tendência se deu a partir da contribuição de 

Sollaprice (1976) e de teorias como a teoria epidêmica do crescimento da literatura e 

teoria do acoplamento bibliográfico, além de variações de campo de atuação, com o 

surgimento de novas denominações entre as quais informetria, cientometria e 

webometria (LAFOUGE; LE COADIC; MICHEL, 2001; VANTI, 2002). 

Em síntese, nas diferentes subáreas da ciência da informação, durante a 

hegemonia da ideia de “informação e conhecimento”, vigoraram sobretudo três grandes 

ideias: a de que o conhecimento humano é cumulativo, se dá pela entrada e 

processamento de novos dados; de que os sujeitos devem ser estudados em sua 

dimensão mentalista, isto é, como produtores e consumidores de dados, interagindo com 

sistemas de informação; e de que os sujeitos podem ser estudados individualmente, em 

seus processos de sentir falta, buscar e usar informação, para que sistemas sejam 

desenhados conforme suas necessidades. 

 

4 A CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO DO SÉCULO XXI: A VIRADA SOCIOCULTURAL 
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Na década de 1980, novos questionamentos foram realizados pelos 

pesquisadores da área em relação ao modelo conceitual cognitivista da ciência da 

informação centrado nas noções de dado, informação e conhecimento. Em 1991, a 

comunidade científica da área promoveu um grande encontro internacional, o I CoLIS – 

International Conferenceon Conceptionsof Library and Information Science, realizado em 

Tampere, na Finlândia. Nele, diversos artigos foram apresentados, com resultados de 

pesquisas e reflexões que apontavam para uma possível superação tanto do modelo 

físico como do modelo cognitivo. Nos anos seguintes, tais reivindicações ganharam corpo 

em pesquisas nas diversas subáreas do campo. 

Na subárea de comunicação científica, vêm se desenvolvendo estudos em torno 

da noção de “rede”. Tal conceito chegou à ciência da informação por duas vias. De um 

lado, veio como importação de estudos sociológicos sobre o fazer dos cientistas nos 

chamados “estudos de laboratórios” (e principalmente da teoria ator-rede). De outro lado, 

foi se construindo a partir das potencialidades trazidas pelas tecnologias digitais, que 

propiciaram o incremento de atividades colaborativas, interativas, entre cientistas. O 

resultado é que os estudos atuais continuam estudando as fontes formais de informação, 

os gatekeepers e os colégios invisíveis, mas agora num quadro ampliado de 

entendimento, buscando identificar e analisar a matriz coletiva de produção do 

conhecimento científico. Autores como Mulkay, Holton e Lievrouw são considerados 

pioneiros nestas abordagens. Mais do que determinar as características das fontes, 

identificar as fontes mais usadas ou mapear a conformação dos colégios invisíveis, 

busca-se pesquisar as diferentes associações e interações entre os cientistas expressas 

nos seus produtos, qualificando essas interações, desenhando sua configuração e 

dispersão, conformando seus diferentes níveis de configuração. Ainda nesta subárea, 

estudos contemporâneos bem buscando aliar questões de políticas de ciência e 

tecnologia (regulamentações, financiamentos e divulgação) a questões culturais, 

econômicas e tecnológicas (KING; TENOPIR, 2011), surgindo também uma outra 

tendência, a dos estudos sobre os impactos das tecnologias digitais no fluxo da 

informação científica (OWEN, 2007), em torno do conceito de e-science (BORGMAN, 
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2007) e das iniciativas em prol do acesso livre ao conhecimento científico e tecnológico 

(LAGOZE; VAN DE SOMPEL, 2000). Outra perspectiva atual é a da curadoria digital, a 

prática e o estudo dos processos de seleção, preservação, manutenção, coleção e 

arquivamento de dados digitais, com a consequente criação de repositórios e/ou 

plataformas digitais participativas. Sua origem está ligada à percepção da importância da 

certificação de confiabilidade, da obsolescência e da evolução dos formatos (com o risco 

de perda pela evolução tecnológica e fragilidade das mídias digitais). Uma aplicação mais 

específica deste campo tem se dado, na ciência da informação, em relação à atividade 

científica, buscando cobrir todo o espectro de atividades, da captura à validação e 

arquivamento, descoberta e reuso dos dados (SAYÃO; SALES, 2012). Sua contribuição 

mais relevante é a sua preocupação com o todo, isto é, com a ligação e interdependência 

entre os vários aspectos, momentos e instâncias relacionados com a informação.  

Na subárea de representação da informação houve significativo incremento das 

pesquisas com as tecnologias digitais e as novas possibilidades em termos de descrição, 

classificação e organização da informação, com os fenômenos de organização 

colaborativa e com o advento de perspectivas teóricas socioculturais (BROUGHTON, 

2010). Em relação às tecnologias digitais, Taylor e Joudrey (2008) destacam o 

surgimento de novos padrões de codificação, vocabulários controlados e ontologias. As 

ontologias desenvolvem-se como novo modelo de representação da informação 

(CURRÁS, 2010; USCHOLD, 1996). As tendências contemporâneas no campo da 

representação da informação têm acentuado o uso da perspectiva da classificação 

facetada, principalmente em ambientes digitais. Exemplos são a aplicação de princípios 

de faceta articuladas à teoria do conceito (LA BARRE; COCHRANE, 2006) e o 

desenvolvimento dos três princípios da estrutura de sistemas de organização do 

conhecimento (hierarquias, facetas e níveis de realidade) por Gnoli (2010). 

Outra tendência é a das folksonomias, que representam um “novo conceito para 

organização de recursos digitais na web” (CATARINO; BAPTISTA, 2009). Trata-se da 

consideração da indexação livre, realizada pelos próprios usuários, no trabalho dos 

profissionais da informação, com o objetivo de proporcionar melhor recuperação da 

informação, trabalho este desenvolvido em ambiente aberto e de compartilhamento, 
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portanto de construção conjunta. Uma designação alternativa é a expressão indexação 

social, que se refere à dinâmica por meio da qual os próprios usuários fazem a descrição 

de um mesmo recurso, resultando numa descrição intersubjetiva, realizada por meio de 

contratos semânticos (GUEDES; MOURA; DIAS, 2011). Outra tendência contemporânea 

é a construção de sistemas de classificação a partir de uma perspectiva sociocultural, 

considerando as características de comunidades de interpretantes. Essa linha de 

pesquisa foi inaugurada com os estudos em “análise de domínio”, utilizando a noção de 

“comunidades discursivas” para se entender a maneira como diferentes agrupamentos 

produzem seus próprios critérios de organização e representação da informação 

(HJORLAND; ALBRECHTSEN, 1995). Essa área tem como antecedente a ideia de 

“garantia literária” trabalhada na biblioteconomia. Este conceito designa coletivos, grupos 

sociais que possuem determinadas formas (compartilhadas), de pensar, de se expressar 

e de conhecer a realidade. Aplicada ao campo da ciência da informação, a análise de 

domínio permite ver as condições pelas quais o conhecimento científico se constrói e, 

com isso, ver que o que é importante em um dado campo reflete uma construção social, 

um acordo intersubjetivo (GUIMARÃES, 2015). A contribuição fundamental da 

perspectiva da análise de domínio é a compreensão de que não é um sujeito, isolado, 

que tem necessidades, modos de buscar e usar a informação. “Necessidade de 

informação” é algo que surge coletivamente, é um grupo de pessoas que desenvolve 

determinados padrões de que tipo de situação ou atividade necessita de informação, de 

que tipo de informação se deve necessitar em cada contexto, e assim sucessivamente 

para outras ações e aspectos relacionados à informação. Especificamente no campo da 

recuperação da informação, houve uma revalorização de estudos focados em revocação 

e precisão (BAEZA-YATES; RIBEIRO NETO, 1999) a partir do desenvolvimento de 

hipertexto, indexação automática e mapas conceituais, e também aspectos relacionados 

à interação humano-máquina, relacionada a aspectos como ergonomia, usabilidade e 

inteligência artificial (GRUDIN, 2011). 

Na subárea de estudos de usuários, passou-se a privilegiar não as questões 

cognitivas, mas as compreensões dessas questões, voltando-se para enfoques mais 

interpretativos das práticas dos usuários. Buscou-se ampliar o escopo dos estudos para 
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além do indivíduo, tentando-se perceber em que medida os critérios de julgamento de 

relevância dos usuários são construídos coletivamente. Tal tendência tem se estruturado 

em torno do conceito de prática informacional (SAVOLAINEN, 1995; TUOMINEN; TALJA; 

SAVOLAINEN, 2005), que busca ver uma dinâmica dupla: de um lado, o uso da 

informação é resultado de uma aplicação, por parte dos sujeitos, de significados dados 

coletivamente; por outro lado, esse conjunto de referências sociais é construído 

justamente pelos sujeitos, no decurso de suas ações. Dessa forma, as tendências 

contemporâneas de estudos sobre usuários da informação têm buscado analisar as 

necessidades de informação presentes nas atividades cotidianas dos sujeitos, 

principalmente relacionadas com as mudanças tecnológicas (QAYYUM; WILLIAMNSON; 

LIU; HIDER, 2010). Numa linha bastante próxima, alguns autores têm construído 

modelos explicativos capazes de superar a dicotomia indivíduo/social, como é o caso da 

abordagem multidimensional com foco na ação humana (FIDEL et al., 2004), e da 

abordagem ecológica, centrada no ambiente de comportamento informacional (FIDEL, 

2012). Os estudos em práticas informacionais passaram a se constituir no estudo do 

movimento por meio do qual os indivíduos agem no mundo, conformados pela cultura, e 

ao mesmo tempo constituem essa cultura que os influencia e a realidade em que atuam. 

Entre as contribuições dessa linha de investigação está a ideia de que não existe um 

mundo exterior, “lá fora”, independente dos sujeitos e das suas ações. São os sujeitos 

que, em suas ações, criam e atualizam as regras e normas sociais.  

Na subárea de gestão da informação, foi se consolidando a percepção de que os 

processos de gestão do conhecimento não poderiam se dar de forma isolada, atuando 

sobre cada indivíduo da organização. Percebeu-se que o conhecimento não é algo 

individual, isolado: os conhecimentos tácitos das pessoas que compõem as organizações 

são construídos coletivamente, aplicados no contexto de intervenções concretas dos 

sujeitos interagindo uns com os outros. Um pioneiro nessa compreensão foi Taylor com 

sua abordagem do “valor agregado”. O conceito de “ba” desenvolvido por Nonaka e 

Takeuchi (1997) tornou-se uma das contribuições teóricas mais significativas deste 

campo, pois entende a importância dos contextos interacionais para a explicitação de 

conhecimentos e também para a criação de novos conhecimentos. O que deve ser gerido 
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já não é nem o acervo físico de recursos informacionais nem o conhecimento tácito 

presente na “mente” das pessoas que compõem a organização: é a própria “cultura 

organizacional”, o coletivo de interações por meio do qual conhecimentos tácitos nascem, 

conhecimentos explícitos são avaliados, utilizados, descartados, complementados. 

Cultura organizacional designa as formas comuns de pensar e agir, o “conjunto de 

valores, crenças, socialização, compartilhamento e uso de dados, informação e 

conhecimento no âmbito corporativo” (WOIDA; VALENTIM, 2006). Tais ideias conduzem 

às reflexões sobre as organizações que aprendem, isto é, que são capazes de gerenciar 

os contextos nos quais o conhecimento acontece (CHOO, 2003), sempre articulados às 

necessidades e objetivos da inteligência competitiva (BERGERON; HILLER, 2002). 

Nessa mesma linha, uma perspectiva mais específica se desenvolveu, a de orientação 

informacional (MARCHAND; KETTINGER; ROLLINS, 2001), que busca criar 

instrumentos para medir e otimizar a capacidade de uso da informação por parte das 

empresas. 

A subárea de economia política da informação recebeu, nos últimos anos, o 

impacto de diferentes teorizações sobre o momento contemporâneo, caracterizado como 

uma sociedade em rede (CASTELLS, 1999), como período de uma economia de 

aprendizagem (LUNDVALL, 1997), como capitalismo cognitivo (MOULIER-BOUTANG, 

2001) ou, ainda, como época da multitude (HARDT; NEGRI, 2001). Tais impactos podem 

ser verificados na recente perspectiva da arqueologia da sociedade da informação, na 

qual diversos pesquisadores têm levantado questionamentos sobre o caráter de 

“novidade” do fenômeno da sociedade da informação, alardeado desde a década de 

1960, bem como do discurso promocional envolvido em torno da noção. Nessa linha, Day 

(2001) buscou analisar criticamente como se desenvolveu e que interesses se 

articularam no desenvolvimento da noção de sociedade da informação. Os problemas 

relacionados à economia política da informação têm sido estudados, recentemente, a 

partir do conceito de regime de informação. Tal abordagem baseia-se na noção de “modo 

de produção” de Marx, aplicada ao campo da informacional. Um regime de informação 

designa, assim, um modo informacional dominante em uma sociedade, isto é, quem são 

os sujeitos, as organizações, as regras, as autoridades, os recursos e as hierarquias que 
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conformam um determinado regime, isto é, determinadas condições de existência de 

discursos e enunciações (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2012). Tal ideia vem sendo 

desenvolvida por Sandra Braman (2004) com a noção de cadeias de produção da 

informação na análise da circulação da informação em diferentes países e a formulação 

de políticas públicas no setor. Os autores ligados a essa linha de estudos analisaram 

principalmente as políticas de informação, mas não apenas em seus aspectos normativos 

ou operacionais, mas em sua imersão e interrelação com as várias dimensões da vida 

humana – a social, a cultural, a econômica, a política, a regulatória, entre outras 

(FROHMANN, 1995). Questões ligadas à salvaguarda e acesso a registros vinculados a 

processos de construção de identidades (McCAUSLAND, 2010), inclusão de minorias e 

populações marginalizadas em contextos multiculturais (ALLARD; QAYYUM; MEHRA, 

2007) e dimensões de poder envolvidas com a governança eletrônica (ADLER; 

BERNSTEIN, 2005) são algumas das aplicações contemporâneas dessa perspectiva.  

Por fim, as tendências contemporâneas em perspectivas métricas da informação 

têm buscado inserir os resultados dos estudos quantitativos em quadros explicativos mais 

amplos, em busca de entendimentos mais globais dos fenômenos estudados, 

considerando principalmente o caráter coletivo de construção da ciência (no caso da 

cientometria) e de demais âmbitos de estudo. Exemplos são os estudos em visualização 

de literaturas, com o uso de citações para compreensão da estrutura social da ciência 

(WHITE; McCAIN, 1997), a vinculação dos indicadores cientométricos a contextos 

concretos de pesquisa (BORGMAN; FURNER, 2002), e vinculação a estudos de redes 

(SANZ-CASADO et al., 2013). 

Outra perspectiva contemporânea é a altmetria. Surgida no contexto da web 2.0, 

representa uma tentativa de aprimorar o estudo das dinâmicas de citação, passando a 

considerar o contexto e o papel dos diferentes tipos de publicações e, principalmente, as 

diversas maneiras como pode se expressar o impacto da produção científica – por meio 

de medição de acessos, comentários, links e citações em redes sociais, que compõem 

“indicadores de interação social” (GOUVEIA, 2016). A origem deste campo de aplicações 

e estudos está ligada a um manifesto (PRIEM; GROTH; TARABORELLI, 2000) em que 

a área é definida como o estudo da comunicação científica na web social, por meio da 
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criação e uso de indicadores de visualização, download, citações, reutilização, 

compartilhamento, etiquetagem e comentários. A importância de seu desenvolvimento é 

o direcionamento da pesquisa não só para o ambiente formal da ciência, mas o estudo 

da ciência imersa na vida social, na dinamicidade da vida humana.  

 

5 SEIS DIMENSÕES DO CONCEITO DE INFORMAÇÃO 
 

Nas últimas duas décadas, as pesquisas no campo da ciência da informação foram 

se realizando e diversos achados de pesquisa e elaborações teóricas acabaram por 

promover uma série de mudanças na compreensão dos fenômenos informacionais. É 

importante destacar que tal evolução se deu não apenas pela evolução das subáreas, 

mas também pelas tentativas de caracterização do campo (como ciência interdisciplinar, 

social e pós-moderna) e suas manifestações em distintos países e regiões como França, 

Canadá e Ibero-América - conforme discussões desenvolvidas em Araújo (2014). Tais 

mudanças podem ser agrupadas em pelo menos seis dimensões, três delas relacionadas 

a ideias centrais do modelo físico e outras três do modelo cognitivo. 

A primeira delas tem a ver com o conceito de “conhecimento” usado nos estudos, 

e a percepção cada vez mais clara nas pesquisas de que o conhecimento não é apenas 

cumulativo, um somatório de dados, como apresentado na equação de Brookes. Diversos 

autores demonstraram que o processo de conhecer é dialético, envolvendo um 

tensionamento entre o sujeito e o real, relacionando-se processos de acomodação e 

assimilação, codificação/decodificação, apropriação e imaginação. Uma segunda 

mudança diz respeito à compreensão dos sujeitos, que deixaram de ser entendidos 

apenas como seres “mentalistas”, vivendo num mundo numênico, como se fossem 

apenas “cérebros” processadores de dados. Nas pesquisas contemporâneas em ciência 

da informação, os sujeitos são compreendidos como seres que agem no mundo, 

interferem, desenvolvem distintas linhas de ação, tal como configurado pela noção de 

“práxis”. 

Uma terceira mudança diz respeito à verificação de que o fenômeno informacional 

não é apenas individual, ele não se passa somente entre o indivíduo e os dados. Ele é 
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coletivo, é de natureza intersubjetiva, da ordem das interações, assim como as demais 

ações e “existências” dos sujeitos. Uma quarta mudança relaciona-se com as ações dos 

sujeitos. As perspectivas mais recentes têm enfatizado que os indivíduos não apenas 

buscam informações (como enfatizado na centralidade da ideia de recuperação da 

informação, no “paradigma do balcão” do modelo dos anos 1960), mas eles também 

desempenham outras ações, eles criam conteúdos, compartilham, rejeitam informações.  

Há uma quinta mudança, relacionada com a constatação de que a informação não 

é apenas um processo de transporte de dados, mas sim um processo por meio do qual 

a cultura e a memória coletiva são construídas, bem como as identidades e linhas de 

ação dos sujeitos. Por fim, pode-se constatar uma última constatação das pesquisas 

informacionais, a ideia de que a informação não é algo que se passa apenas no interior 

de um sistema (dos seus mecanismos de entrada e saída), ela está imbricada a um 

contexto, ela é da ordem da contingência.  A informação, assim, não é algo que se 

transporta e sim algo que constrói a realidade; ela não é a entrega de algo de um emissor 

para um receptor, ela produz “efeitos”, é uma forma de ação no mundo - ela precisa, 

portanto, necessariamente ser compreendida em seus vínculos com dimensões social, 

cultural, política e econômica. 

Esses aspectos relacionados à compreensão dos fenômenos informacionais vêm 

caracterizando o que os alguns autores chamam de “virada sociológica”, “paradigma 

social” ou “modelo sociocultural” (CAPURRO, 2014; CAPURRO; HJORLAND, 2003; 

CRONIN, 2008; HJORLAND, 2014) e, embora não tenham conduzido a um novo modelo 

geral de estudos da informação, a substituir aquele dos anos 1960, evidenciam, cada vez 

mais, o caráter complexo dos fenômenos informacionais, apontando para certo 

esgotamento tanto do modelo explicativo fisicista hegemônico da década de 1960 quanto 

de sua continuidade via modelo cognitivo. 

Dessa forma, agrupando todo esse conjunto de questões históricas, temáticas e 

conceituais, seria possível construir um quadro compreensivo da ciência da informação 

esboçado na figura 1 que se segue: 
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Figura 1 – Quadro compreensivo da CI 

 
Fonte: elaboração própria 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A dimensão histórica da ciência da informação apresentada neste texto, aliada ao 

seu mapeamento temático (pelas subáreas) e pela própria evolução do conceito de 

informação, evidencia um movimento da maior concretude (o estudo do fluxo da 

informação, a informação como o “conteúdo objetivo” dos documentos), numa 

perspectiva mecanicista, para uma maior abstração e complexidade, assumindo a 

condição da informação como fenômeno humano e, portanto, marcado pelas questões 

contextuais (pragmatismo), sociais (intersubjetividade) e praxiológicas (ação). 
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Tal evolução, em todas as direções que acontece, vai ao encontro de alguns 

desafios contemporâneos que se colocam para o campo. O maior deles é a percepção 

de que existe, hoje, no mundo, um amplo acesso à informação, e ainda assim, não nos 

tornamos sociedades mais sábias, mais ecológicas, mais justas e solidárias. Isso significa 

que apenas o acesso não é suficiente para fazer a dimensão informacional contribuir 

efetivamente para um mundo melhor – é preciso estudar e promover apropriação, uso 

efetivo e crítico da informação. Além disso, apesar de sofisticados motores de busca e 

bases de dados, existe ainda uma concentração grande de procura e difusão de poucas 

fontes de informação – o que coloca um problema para as questões da necessária 

diversidade e pluralidade identitária. A gigantesca informação produzida e circulante em 

meio digital ainda apresenta problemas relativos sobretudo às garantias de sua guarda e 

preservação para as gerações futuras. Cidadania, transparência e accountability são 

problemas que também se colocam para a área, bem como o recentemente denominado 

fenômeno da “pós-verdade”. Esse termo não designa simplesmente “mentira”, algo que 

sempre existiu, mas sim o fato, recente, do desinteresse pelas pessoas em saber se tal 

informação é ou não verdadeira, mesmo havendo amplas condições de se verificar isso.  

Como conclusão, pode-se evocar aqui os valores da Unesco: inclusão, 

democracia, diversidade, paz, crítica, educação, caráter público, herança cultural. Foi a 

necessidade de se ter uma ciência da informação sintonizada com esses valores, e essas 

necessidades, que conduziu a área por modelos teóricos e conceituais desde uma 

perspectiva fisicista, passando por uma cognitivista, e chegando às atuais configurações 

socioculturais. Mas a ciência da informação não está, definitivamente, pronta. Novos 

desafios se colocam, provocando pesquisadores a questionarem os modelos existentes 

e, incessantemente, reivindicarem novos modos de pensamento. 
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RESUMO: Trata da trajetória de atuação do pesquisador 
no campo de pesquisa empírica, visando mostrar como foi 
construída e aplicada uma ação de informação, a partir do 
desejo e necessidade de moradores de uma comunidade 
urbana, os quais desejavam uma preparação para o 
mercado de trabalho. O objetivo é apresentar a 
caracterização da amostra, o olhar do pesquisador e os 
fluxos de comunicação delineados ao aplicar esta ação, 
além dos recursos didáticos utilizados. Ressalta-se que 
esta comunicação é um recorte dos resultados de 
pesquisa de uma tese de doutorado em Ciência da 
Informação O percurso metodológico para construção 
capacitação foi inspirado pela teoria de aprendizagem e de 
processamento de informação de Gagné (1980), e durante 
a aplicação utilizou-se o diário de campo para anotar todas 
as impressões e expressões dos moradores participantes 
da ação. Os resultados demonstram que em um ambiente 
complexo como uma comunidade é preciso respeitar e 
entender a cultura do outro. Conclui-se que levar 
instrumentos prontos a serem utilizados nesta realidade e 
tentar moldar os seres que a compõem, não permitiria 
coletar a riqueza de informações que podem ser 
coletadas, observar comportamentos e posturas. Além 
disso, é fundamental trabalhar com base em um processo 
de ensino-aprendizagem pautado em uma educação 
progressista, não autoritária, dialógica e interacionista. 
 
Palavras-chave: Ação de informação. Capacitação. 
Comunidade. Campo de pesquisa. Fluxos de 
comunicação.  
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ABSTRACT: It deals with the research trajectory of the researcher in the field of empirical 
research, aiming to show how an information action was built and applied, based on the 
desire and need of residents of an urban community, who wanted to prepare for the job 
market. The objective is to present the characterization of the sample, the researcher's 
look and the communication flows outlined in applying this action, in addition to the 
didactic resources used. It is noteworthy that this communication is a cut of the research 
results of a doctoral thesis in Information Science. The methodological course for building 
training was inspired by the theory of learning and information processing of Gagné 
(1980), and during the application used the field diary to record all the impressions and 
expressions of the residents participating in the action. The results demonstrate that in a 
complex environment as a community it is necessary to respect and understand each 
other's culture. It is concluded that bringing ready-made instruments to be used in this 
reality and trying to shape the beings that compose it, would not allow collecting the wealth 
of information that can be collected, observing behaviors and postures. In addition, it is 
fundamental to work based on a teaching-learning process based on a progressive, non-
authoritarian, dialogical and interactionist education. 
 
Keywords: Information action. Training. Community. Research field. Communication 
flows. 
 
RESUMEN: Trata de la trayectoria de actuación del investigador en el campo de 
investigación empírica, buscando mostrar cómo fue construida y aplicada una acción de 
información, a partir del deseo y necesidad de moradores de una comunidad urbana, los 
cuales deseaban una preparación para el mercado de trabajo. El objetivo es presentar la 
caracterización de la muestra, la mirada del investigador y los flujos de comunicación 
delineados al aplicar esta acción, además de los recursos didácticos utilizados. Se resalta 
que esta comunicación es un recorte de los resultados de investigación de una tesis de 
doctorado en Ciencia de la Información El recorrido metodológico para construcción 
capacitación fue inspirado por la teoría de aprendizaje y de procesamiento de información 
de Gagné (1980), y durante la aplicación utilizó -se el diario de campo para anotar todas 
las impresiones y expresiones de los habitantes participantes de la acción. Los resultados 
demuestran que en un ambiente complejo como una comunidad hay que respetar y 
entender la cultura del otro. Se concluye que llevar instrumentos listos a ser utilizados en 
esta realidad e intentar moldear a los seres que la componen, no permitiría recoger la 
riqueza de informaciones que pueden ser recogidas, observar comportamientos y 
posturas. Además, es fundamental trabajar con base en un proceso de enseñanza-
aprendizaje pautado en una educación progresista, no autoritaria, dialógica e 
interaccionista. 
 
Palabras Clave: Acción de información. Entrenamiento. Comunidad. Campo de 
búsqueda. Flujos de comunicación. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Apresentar dados coletados e interpretá-los configura-se como uma tarefa que 

exige do pesquisador muito empenho, no sentido de compreender o que está subtendido 

nas expressões, nas emoções transmitidas por sujeitos de uma pesquisa ao serem 

entrevistados, ao participarem de dinâmicas de um grupo focal ou de qualquer outra 

técnica de coleta de dados.  

Esta reflexão conduziu a produção desta comunicação visando expor os caminhos 

percorridos para realização de uma pesquisa empírica, trazendo a caracterização da 

amostra, a aplicação de uma ação de informação (capacitação), o olhar do pesquisador 

e os fluxos de comunicação delineados na aplicação desta ação, cuja temática foi 

escolhida a partir de uma necessidade refletida e explicitada por esses sujeitos, 

moradores de uma comunidade, os quais desejavam uma preparação para o mercado 

de trabalho.   

Destarte, sentiu-se a necessidade, a partir da experiência dentro do campo de 

pesquisa, de elaborar conteúdos para uma capacitação promovida para os moradores da 

comunidade escolhida, focados na realidade que os cerca, localizando as possíveis 

brechas onde o instrutor da capacitação e o pesquisador pudessem fazer o diferencial, 

visando que os sujeitos se apropriassem das informações e internalizassem o 

aprendizado, para externá-lo no momento em que para eles fosse necessário, a exemplo 

de uma entrevista de trabalho. 

No decorrer desta comunicação, expõe-se ainda como a amostra está 

caracterizada e de que forma o próprio campo de pesquisa definiu os participantes da 

capacitação, a partir das características daquela realidade. Também se evidencia os 

recursos didáticos utilizados na montagem da capacitação e qual o impacto causado 

durante esta ação. Enfatiza-se ainda que, antes de aplicar a capacitação, analisou-se o 

perfil dos interessados, por meio de entrevistas, com o objetivo de direcionar o conteúdo 

e a metodologia, tomando como base o conhecimento prévio dos participantes, com a 

preocupação com os aspectos cognitivos e sociais dos sujeitos, no intuito de possibilitar 
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para eles o desenvolvimento de competências para acessar e usar criticamente a 

informação.  

Ressalta-se que este artigo é recorte de uma tese de doutorado em Ciência da 

Informação, a qual objetivou analisar o processo de produção, implementação e 

avaliação de um modelo de mediação da informação, com vistas a oferecer subsídios 

teórico-metodológicos para promoção do protagonismo social em moradores de uma 

comunidade urbana. 
 

2 TRAJETÓRIA DA CAPACITAÇÃO 

 

A forma de pensar a trajetória da capacitação foi inspirada na teoria de 

aprendizagem e de processamento de informação de Gagné (1980, p. 14), a qual 

preconiza que os processos que precisamos compreender, a fim de “explicar o fenômeno 

da aprendizagem, são os que realizam determinados tipos de transformação de ‘insumos’ 

para ‘exsumos’ [produto, output], em uma forma um tanto análoga às operações de um 

computador”, a exemplo de quando alguém está em um momento de aprendizagem, o 

estímulo físico dos sentidos transforma-se em “mensagens” neurais, as quais passam 

por outras transformações no sistema nervoso, a fim de serem armazenadas e 

lembradas. Ainda conforme o autor, “a informação lembrada é novamente transformada 

em ainda outros tipos de ‘mensagens’, as quais controlam a ação dos músculos. O 

resultado é um discurso ou outros tipos de movimento que indicam que o desempenho 

foi aprendido”. Gagné explica que estas “formas diferentes de transformação são 

chamadas processos de aprendizagem”, e se constituem no que ocorre dentro da nossa 

cabeça. 

Aplicando a esta pesquisa, no contexto da capacitação, o input representa o 

anterior à aplicação, ou seja, todo o planejamento seguido para a realização da 

capacitação, que tem como componentes as teorias fundamentadoras do método 

utilizado na montagem da capacitação, na preparação do instrutor, na escolha e na 

aplicação do conteúdo. Tudo para que a informação chegasse aos receptores 

(participantes) a fim de ser registrada, e conduzida até a memória de curta ou longa 
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duração dos moradores, ou seja, o objetivo foi de mediar o conteúdo aplicado durante a 

capacitação de tal forma que pudesse ser processado pelos receptores - uma ação que 

ocorre internamente no sujeito, e que permite a aprendizagem acontecer nas redes 

neurais dos indivíduos, ou melhor, na “zona de desenvolvimento proximal”, que conforme 

Vygotsky (1991) é a região em que o aluno está pronto para aprender.  

Já o output evidencia a etapa das respostas dos participantes durante o grupo 

focal, bem como o desempenho em uma dinâmica de grupo, onde foi possível observar, 

se o que foi disseminado na aula teórica havia sido processado, se ocorreu o 

aprendizado, pois só a partir do que é externado pelos indivíduos em determinadas 

situações (a exemplo de uma dinâmica de grupo), se pode inferir, se houve ou não 

aprendizagem.  

Para chegar a tal inferência, adotou-se o seguinte percurso para a coleta de dados: 

inicialmente realizamos uma entrevista pré-capacitação, com objetivo de compreender 

qual o nível de conhecimento dos participantes em relação à temática. O segundo 

momento de coleta de dados ocorreu durante a capacitação, momento em que foram 

registradas as informações no diário de campo. A última etapa também contou com o 

diário de campo, e aconteceu durante a dinâmica de grupo, que foi seguida pelo grupo 

focal. Essa dinâmica simulou uma entrevista de trabalho, e a partir da atuação de cada 

morador como candidato a uma vaga, foi sendo enfatizado o que havia sido apreendido 

durante a capacitação, o que permitiu compreender o quanto os participantes haviam 

absorvido do que fora disseminado.  

Durante o grupo focal, utilizou-se um roteiro de entrevista direcionado a entender 

a opinião dos participantes quanto ao conteúdo, metodologia e formato da capacitação. 

É preciso ressaltar que a ministrante da capacitação denominada “preparatório para 

entrevista de emprego”, é graduada em Administração e tem experiência na área de 

seleção e recrutamento de pessoal. Ocorreram vários encontros entre a pesquisadora e 

a instrutora com objetivo de montar a apresentação, decidir os recursos didáticos 

utilizados, a dinâmica de grupo e a forma de interação diante do perfil dos participantes. 

Observa-se ainda que essa capacitação é um dos elementos que constituem o modelo 

de mediação da informação elaborado na referida tese, e ela se constitui como um dos 
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possíveis formatos de produção de capacitação, podendo ser desenvolvida em outras 

comunidades.  

 

3 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA: um relato da realidade do campo de pesquisa 

 

A capacitação para entrevista de trabalho foi realizada dentro da Comunidade, na 

sede da Associação de Moradores, em uma data previamente pensada junto à 

Associação e divulgada três semanas antes de acontecer. Essa divulgação se deu por 

meio da entrega de panfletos e da propaganda boca a boca, a forma que demonstra ser 

a mais efetiva naquele contexto e é realizada pela líder comunitária.  

Ao atuar em um contexto de uma comunidade, deve-se sempre pensar que o 

número de pessoas que se dizem interessadas em participar de uma atividade, pode ser 

bem menor do que aqueles que efetivamente participam. A experiência de quase seis 

anos dentro da comunidade proporcionou a pesquisadora esse entendimento. Dentro da 

Associação de Moradores o ideal é que não se ultrapasse 30 pessoas, por questões de 

espaço e de falta de ventilação adequada. Esse foi o número aproximado de pessoas 

que haviam demonstrado interesse em participar da capacitação.  

No momento da realização da entrevista pré-capacitação, dez pessoas 

confirmaram que efetivamente participariam deste momento de aprendizagem. São 

moradores que atuam diretamente com a líder comunitária, se constituindo como os mais 

ativos dentro da comunidade, com idade entre 14 e 61 anos, todas mulheres, 

demonstrando mais uma vez a liderança feminina no contexto das comunidades. 

Algumas delas criam os filhos sozinhas e trabalham como diaristas para manter a casa, 

mas estão a procura de oportunidades melhores. No decorrer do texto, entrevistados 

foram denominados de E1 a E10. Outras participantes da capacitação são estudantes, 

nunca trabalharam e procuram o primeiro emprego, por isso buscam se preparar para o 

momento da primeira entrevista.  

Conversou-se com alguns moradores que disseram querer participar da 

capacitação, mas não podiam. Uma senhora contou que pelo fato de ter cinco filhos e do 

marido ser muito ciumento, ela não poderia sair de casa, pois como ele costuma beber, 
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se ele voltar e ela não estiver em casa ou souber que ela havia saído, ela teria muitos 

problemas. A mesma situação foi contada por outras mulheres. Em outros casos, ouviu-

se o seguinte questionamento: “Mas a senhora vai me dá um emprego depois do curso? 

O que eu vou ganhar?”  

Explicou-se que se tratava de uma oportunidade para que os participantes dessa 

capacitação pudessem se preparar, para o momento da entrevista de trabalho, pois 

muitas pessoas perdem vagas por não saberem se comportar diante de um recrutador. 

Apesar de toda a explicação a respeito da importância de se preparar para as futuras 

vagas, algumas respostas foram de “não tenho interesse, não tenho tempo”, o que 

demonstrou a prevalência de um caráter imediatista de obtenção de oportunidades. 

Essa postura, além de ter sido percebida ao longo do mestrado, cuja pesquisa foi 

realizada na mesma comunidade, também era assunto de reuniões entre a pesquisadora 

e a líder comunitária, que sempre esboçava que era preciso uma mudança de 

mentalidade nos moradores. Esse é um processo longo e demorado, que deve ser feito 

permanentemente com diversos tipos de ações. De acordo com ela, quando as pessoas 

começarem a ver as ações dando certo na vida de outros moradores, elas começarão a 

se interessar e a querer participar. 

Ao contrário dessa situação explanada acima, os moradores participantes da 

capacitação se mostraram muito interessados, principalmente as jovens, que sonham em 

se tornarem “adolescentes e jovens aprendizes” de diversas instituições. Esse grupo 

assumiu junto à líder comunitária um papel de disseminadores do que foi aprendido 

durante a capacitação, e todos os recursos empregados foram disponibilizados para que 

eles possam utilizá-los na comunidade. 

Inferiu-se que o pesquisador não pode julgar as posturas dos moradores que 

desejaram algo em troca para poder participar da capacitação, é preciso compreender, 

que na realidade, na qual elas vivem há o predomínio da privação cultural, o que segundo 

Varela e Barbosa (2009) impede o desenvolvimento cognitivo e afetivo adequado e reduz 

o grau de modificabilidade e flexibilidade mental. Para Belmonte (2007), a privação 

cultural refere-se à carência de pessoas adultas para realizar a transmissão da cultura e 
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dos valores dentro de um grupo, bem como da manipulação e da dominação imposta de 

forma velada por vários segmentos da sociedade fundamentalmente capitalista.  

Varela e Barbosa (2009) explicam que o baixo funcionamento cognitivo, o fraco 

rendimento informacional ou a desqualificação de alguns segmentos populacionais da 

sociedade, como por exemplo, grupos étnicos ou grupos potencialmente excluídos, não 

são, segundo Feuerstein, sinônimos de uma cultura inferior.  

As autoras esclarecem que é possível que a cultura de um povo seja rica 

economicamente, e sua capacidade informacional, contudo, seja muito baixa, com altas 

percentagens de insucesso e múltiplas dificuldades de aprendizagem, provocando 

problemas de inadaptação social. Nesse contexto, é fundamental a figura do mediador 

para contextualizar culturalmente as informações, estimulando os indivíduos do seu 

grupo, provocando-os a despertar, criando situações para colocar em prática a interação 

social mobilizadora. Enfim, atuando para modificar a estrutura mental, cognitiva dos 

sujeitos.  

Essas características do campo de pesquisa demonstram a riqueza e a 

complexidade em se atuar nessa realidade. O pesquisador precisa estar preparado para 

a diversidade de opiniões, para respostas ousadas e arredias, chocantes e ríspidas, mas 

ao mesmo tempo se depara com amabilidade, com interesse e vontade de crescimento, 

com a sabedoria e as palavras de motivação. 

Diferentemente de uma pesquisa que ocorre em um ambiente escolar, instituição 

ou em uma empresa, onde a pesquisa pode ser realizada no horário em que as pessoas 

realmente devem estar naquele espaço, no caso de uma comunidade os moradores 

devem se deslocar de suas casas até a associação, absorverem conhecimento e 

acreditarem na perspectiva de mudança de suas vidas. Ao final, o importante é 

compreender que, as pessoas que participaram da capacitação estavam realmente 

interessadas em aprender e em transmitir esse conhecimento para outros moradores. 

 

4 RECURSOS DIDÁTICOS UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO 
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A capacitação “preparatório para entrevista de trabalho” foi ministrada através do 

método expositivo, com possibilidade de intervenções por parte dos alunos, de acordo 

com a seguinte estrutura: apresentação do conteúdo programático e objetivos de 

aprendizagem; exposição dialógica do conteúdo; síntese do conteúdo abordado; e 

solicitação de atividade de avaliação do aprendizado.  

Durante a montagem, refletiu-se quais os recursos didáticos que poderiam ser 

utilizados para promover a aprendizagem e não cair no método tradicionalista de ensino, 

mas sim atendendo aos pressupostos de aprendizagem progressista e construtivista de 

Freire (1989) e Piaget (1974). Produziu-se uma apresentação em slides projetada em 

power point, com uma linguagem adequada ao contexto e com tiras humorísticas e 

vídeos.  

Para Alves, Pereira e Cabral (2013, p. 423), a utilização das tiras humorísticas no 

meio educacional escolar tem uma função social e educacional, e são riquíssimas em 

intertextualidade, permitindo que o aluno raciocine e analise o que é subentendido nas 

mesmas. Conforme os autores, os gêneros textuais, como as tiras humorísticas, devem 

ser considerados pelos professores como aliados na fixação e compreensão de 

conteúdos, por meio das perspectivas interdisciplinares, pois podem proporcionar “[...] 

aos alunos um desenvolvimento efetivo não só com relação a conteúdos escolares, mas 

também com assuntos que envolvem a sociedade na qual estão inseridos.” 

As tirinhas fazem parte, segundo Vargas e Magalhães (2011), de um hipergênero 

denominado quadrinhos que agrega outros gêneros, a exemplo dos cartuns e charges. 

De acordo com os autores, as tirinhas são compostas um ou mais quadrinhos no formato 

retangular, vertical ou horizontal, o desfecho é inesperado, os textos e diálogos são 

curtos, e usam recursos como balões, metáforas visuais e tem como principal 

característica o humor.  

Durante a capacitação na Comunidade apresentou-se duas tirinhas, uma tira 

retrata uma empregadora que estava conversando com sua secretária do lar no seu 

primeiro dia de trabalho. No diálogo, a empregadora informava à secretária as tarefas a 

serem cumpridas no decorrer do dia, e a primeira era para informar que a família 

acordava às 7h e tomavam café às 7h15, ou seja, a secretária deveria ter posto a mesa 
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com o café da manhã antes desse horário. Entretanto, a secretária não compreendeu a 

mensagem e respondeu o seguinte: “Não precisa se preocupar comigo patroa, eu só 

acordo às 9h”.  

Ao lerem essa charge, os participantes da capacitação não contiveram o riso. A 

pesquisadora e a instrutora interagiram com os participantes perguntando qual a 

interpretação dessa charge. E2 respondeu que: “Essa mulher é muito sem noção, vai ser 

demitida no primeiro dia de trabalho”, na interpretação de E2, a secretária não havia 

compreendido o que a empregadora havia explicado o que estava subentendido ou talvez 

ela não quisesse entender. Já E5 justificou que a falta de iniciativa da funcionária pode 

levá-la à demissão e à dificuldade em conseguir outros trabalhos. As reações dos 

participantes indicaram que eles conseguiram absorver as características, desejadas 

pelas empresas e necessárias para compor o perfil de um candidato, citadas por E7, 

como, iniciativa, disposição, atenção e responsabilidade. 

A outra tirinha representava uma entrevista de trabalho em um escritório, os dois 

homens estava sentados um em frente ao outro e o recrutador disse: “Neste teste é 

preciso ter raciocínio rápido”, o candidato respondeu: “O que o senhor disse?”, a resposta 

foi: “Eu disse que está dispensado”. A reação dos participantes em relação a essa tirinha 

não foi de risos, mas de reflexão, alguns demonstraram ter pena do candidato, que nem 

ao menos teve tempo de expor suas qualidades, já foi eliminado por não prestar atenção 

no entrevistador.  

Outros participantes disseram que o candidato foi para a entrevista despreparado 

e isso não pode acontecer. As reações dos moradores diante das duas tirinhas 

demonstram que eles conseguiram internalizar o conhecimento disseminado pelo 

instrutor no início da capacitação. Nesse contexto, pode-se afirmar que as tirinhas, assim 

como as charges e os cartuns, configuram-se como ferramentas pedagógicas 

interessantes, pois estimulam a imaginação dos alunos possibilitando que novos 

conhecimentos sejam assimilados. 

É importante ressaltar que a tirinha com humor foi a que mais chamou atenção 

dos alunos e gerou mais comentários, opiniões quanto ao comportamento que deve ser 
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adotado em uma entrevista, ou seja, demonstra ter sido mais eficaz no processo de 

aprendizagem. O mesmo ocorreu com os vídeos apresentados.  

No primeiro vídeo, o apresentador era um especialista em recrutamento e deu 

várias dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego; todos os alunos 

assistiram atentos. E5 disse que tudo que a instrutora havia falado, estava neste vídeo 

também. No segundo vídeo, que tem um apelo emocional forte, um garoto vê uma árvore 

caída na rua e não consegue passar com sua bicicleta, e todo mundo desvia do caminho 

ou fica parado olhando, mas não fazem nada. Esse garoto tem a iniciativa de sozinho 

tentar erguer a árvore com toda sua força, ao ver isso, as demais pessoas sentem-se 

comovidas e o ajudam.  

Ao final do segundo vídeo, era possível perceber as expressões de um misto de 

alegria e de paz no rosto de alguns participantes, eles começaram a relatar que é preciso 

ajudar os outros e ser solidário sempre, e que não importa o tamanho do problema é 

preciso enfrentar. Dessa forma, o vídeo também se caracteriza como recurso de 

mediação pedagógica e juntamente com as tirinhas, se tornam um complemento da parte 

textual ajudando na interação, socialização, despertamento dos sentidos, das emoções 

e da imaginação. Isso ocorre porque, segundo Gagné (1980), os veículos auditivos e 

visuais são úteis ao instrutor para adaptar o ensino às necessidades individuais dos 

estudantes.  

Foram utilizadas ainda algumas imagens de vestimentas consideradas corretas e 

incorretas para a maioria das entrevistas, e explicou-se que há exceções, por exemplo, 

para que trabalha em agências de publicidade, onde o visual pode ser mais informal. 

Além das tirinhas e dos vídeos, e do conteúdo neles apresentados, os seguintes temas 

foram abordados durante a capacitação: 

a) antes da entrevista – neste tópico tratou-se, entre outros assuntos, do que é 

necessário antes de participar do momento da entrevista, como o candidato 

deve se preparar, a exemplo de obter o maior número possível de informações 

a respeito da empresa que deseja trabalhar, bem como está familiarizado e 

preparado para as perguntas sobre o que está escrito no currículo;  
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b) a entrevista – apresentou-se o que deve e o que não deve ser feito e dito 

durante uma entrevista, a exemplo de nunca falar mal de ex-empregador, não 

mentir e não usar os antigos clichês de mostrar as qualidades como sendo 

defeitos;  

c) vestimenta – esse tópico abordou a forma como os participantes de entrevista 

de trabalho devem se vestir, e até mesmo de quem já está trabalhando, mas 

deve sempre prestar atenção nas vestimentas, na maquiagem e no perfume, 

tudo deve estar equilibrado, sem excessos;  

d) currículo – mostrou-se exemplos de currículos e montamos juntos com os 

participantes os modelos de currículos mais aceitos, além disso, esclareceu-se 

cada item do currículo enfatizando o que não deve faltar. Ademais, o que está 

escrito no currículo deve ser comprovado;  

e) o perfil do profissional que as empresas buscam – transmitiu-se para os 

participantes da capacitação as principais características que os selecionadores 

de profissionais procuram nos candidatos, a exemplo, da forma como aquele 

candidato constrói as relações interpessoais, se ele transmite confiança e se é 

uma pessoa responsável. Também abordou-se que as empresas e os 

empregadores simulam situações para testar os candidatos e até mesmo quem 

já está empregado, como deixar dinheiro espalhado pela casa ou escritório para 

perceber se o funcionário irá ou não pegá-lo;  

f) referências pessoais – falou-se do cuidado que se deve ter ao indicar pessoas 

para serem suas referências, pois pode-se indicar um vizinho ou algum ex-

patrão que não ficaram com boa impressão do candidato, e quando a empresa 

levantar informações poderá ouvir relatos que denigram a imagem de quem 

poderia ser um futuro funcionário; 

g) onde procurar – o foco foi mostrar onde se pode procurar trabalho, a exemplo 

de classificados de jornais, Sistema Nacional de Empregos e de agências de 

trabalho, nesse último caso, fez-se um alerta de não pagar as taxas, 

antecipadamente cobradas por estas agências para procurarem vagas para os 

candidatos. 
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Como última atividade foi realizada uma dinâmica de grupo, mas antes de iniciá-

la, perguntou-se aos participantes, o que cada um havia escrito em um pedaço de papel 

entregue antes de começar a capacitação. Nesse papel deveria estar escrito o que cada 

um gostaria de ser, de se tornar, de fazer da vida. Um a um, os participantes leram seus 

sonhos, seus desejos. Estavam todos sentados em formato de círculo. Uns com muita 

timidez, outros com orgulho da profissão escolhida. Aos poucos a timidez foi dando lugar 

à interação e assim, iniciou-se a dinâmica de grupo, que simulou uma entrevista de 

trabalho a partir da atuação de cada morador como candidato a uma vaga; 

paulatinamente foi sendo enfatizado o que havia sido apreendido durante a parte teórica 

da capacitação, o que permitiu compreender o quanto os participantes haviam absorvido 

do que fora disseminado.  

Durante a dinâmica, a vaga, para a qual, os participantes se candidatavam 

ficticiamente, era relacionada a cada profissão esboçada inicialmente por eles. Naquele 

momento, os moradores foram analisados como se fossem candidatos reais a uma vaga 

e seguimos os seguintes itens de avaliação: vestimenta, modo de falar, de se comportar; 

além disso, foi perguntado o motivo pelo qual eles estavam participando daquela seleção 

de trabalho, e porque a empresa deveria contratá-los. Cada um respondeu à sua maneira. 

A instrutora foi observando as falas e confrontando com o que foi abordado na 

capacitação. Na sequência procedeu-se com o grupo focal, que objetivou ouvir dos 

participantes, a opinião deles em relação ao conteúdo e a forma de aplicação da 

capacitação, e a utilização dos conhecimentos adquiridos.  

Para isso, os questionamentos foram direcionados para os seguintes aspectos: a 

capacitação atingiu suas expectativas, foi da forma como esperavam, o que não foi 

contemplado e o que gostariam que tivesse sido exposto, de que forma pretendem utilizar 

o conhecimento adquirido, e quais as fontes de informação utilizadas anteriormente para 

buscar a informação desejada. As falas e as anotações coletadas durante o grupo focal 

foram utilizadas nas próximas subseções, que tratam da interpretação e análise dos 

dados, bem como dos fluxos de comunicação ocorridos na exposição teórica e na 

dinâmica de grupo. 
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5 O OLHAR DO PESQUISADOR E OS FLUXOS DE COMUNICAÇÃO 

 

A partir da observação e das anotações no diário de campo foi possível enxergar 

um universo diverso daquele visto por quem está envolvido na execução de tarefas - no 

caso desta pesquisa - de quem estava ministrando a capacitação. A pesquisadora, 

mesmo intervindo em alguns momentos, quando realmente necessários, pode observar 

de que forma se deu o fluxo de comunicação durante a apresentação/exposição teórica, 

e também no decorrer da dinâmica de grupo.  

As figuras elaboradas a partir desses dados, provenientes do diário de campo, 

estão repletas de cores que simbolizam os tipos de ações comunicacionais realizadas, a 

saber: o azul caracteriza o momento em que ocorre atenção concentrada dos 

participantes; o verde representa a dispersão dos participantes com conversas paralelas; 

o roxo é utilizado para marcar um momento ainda mais intenso de dispersão, a partir do 

qual a instrutora teve de assumir uma postura firme para que a concentração e o silêncio 

retornassem; a cor laranja foi usada para apresentar os momentos de descontração e 

interação do grupo, e o amarelo mostrou a possibilidade de crescimento do debate, um 

maior envolvimento dos participantes na capacitação. 

Evidencia-se os dois fluxos de comunicação e as ações realizadas no cerne de 

cada um, as conexões e os sujeitos que as promoveram, quais sejam: a pesquisadora, a 

instrutora e os participantes (moradores da comunidade). O fluxo de comunicação na 

apresentação da capacitação, o momento teórico, no qual a instrutora seguiu o plano de 

aula, está representado na Figura 1, assim como os recursos didáticos utilizados: uma 

apresentação em power point, tiras humorísticas e vídeos relacionados à temática. Esses 

suportes, como descrito na subseção anterior, permitiram a interação e a facilidade na 

aprendizagem dos participantes.    
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Figura 1 – Fluxo de comunicação na apresentação 

 
 

 

  

Exposição da Instrutora (Comunicação oral) 
 

No início: apresentação esquemática do conteúdo da capacitação. 
Durante: acréscimos, esclarecimentos, exibição dos recursos didáticos. 
Suporte à exposição: slides em ppt, vídeos e tiras humorísticas. 

 

Instrutora questiona 
alunos/moradores para motivá-

los a participar e, ao mesmo 
tempo, avalia as dificuldades. 

, 

Participantes 
demonstram timidez e 
aos poucos esboçam 

respostas rápidas. 
 

Instrutora aprofunda a 
explicação a partir das 

respostas dos 
moradores 

 

Possibilidades de 
questionamentos ou 

colocações dos 
participantes 

 

Desdobramentos 
das respostas da 

instrutora às 
questões  

 

Dispersão/conversas 
paralelas (questões 

particulares ou 
ligadas à temática 
da capacitação) 

 

Instrutora pede 
silêncio e 

concentração para a 
continuidade da 
apresentação de 

acordo com o 
esquema da aula 

 

Continuação da 
conversa paralela. 

Instrutora faz silêncio 
e observa as 

conversas, até o 
momento em que os 

participantes 
entendem a postura 
da instrutora e fazem 

silêncio. 
 

Finalização da apresentação oral com exposição dos 
recursos didáticos, e explicação do passo seguinte, a 

dinâmica de grupo. 
 

Instrutora 
procede com 
conceitos e 
definições. 

 

Instrutora apresenta 
exemplos de situações 
corriqueiras ligadas à 
temática em estudo. 

(sempre com humor e 
irreverência, além do 

uso de linguagem 
adequada ao perfil dos 

participantes). 
 

Relatos da 
instrutora quanto a 

experiências 
enquanto 

recrutadora em 
seleções de 
candidatos 

 

Participantes se 
envolvem, opinam, se 

descontraem.  
 

A 
pesquisadora 
interfere na 
tentativa de 
estimulá-los, 
uma vez, que 
os moradores 
a conhecem 

há cinco 
anos. 

 

Relataram 
situações 

vivenciadas 
por eles ou 

comentaram 
como não 

cair no 
mesmo erro 

dos 
personagens. 

Conversas 
paralelas 

 

(compartilham 
lembranças 
particulares) 

Participantes 
esboçam dúvidas 

relacionadas à 
temática 

 

Intervenção da 
instrutora para 

esclarecimento das 
dúvidas 

 

Retomada pelo 
instrutor da 
temática e 

prosseguimento 
de acordo com o 

roteiro da 
apresentação. 

          Atenção concentrada dos participantes               Grande dispersão, instrutora assume postura firme                  

          Dispersão com conversas paralelas                     Momento de descontração e interação 

                                                                                        Possibilidade de crescimento do debate                                           Fonte: Adaptado de Gomes (2006). 
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Ao iniciar a capacitação, a instrutora explicou o roteiro a ser seguido durante a 

apresentação, procurando esclarecer rapidamente o que cada tópico significava, e ainda 

tratou da importância daquela temática para a vida dos participantes, dando ênfase a 

definição de ‘preparar-se para uma entrevista de trabalho’. A postura inicial da instrutora 

foi de acolhimento, de abertura e de procurar interagir com o grupo, deixando-os à 

vontade para fazer colocações e indagações.  

Nesse momento, percebemos a relevância da preparação anterior de um instrutor, 

de quem vai mediar tal atividade. Ele precisa entender que é preciso respeitar a 

comunidade, o grupo participante, sabendo ouvir, demonstrar humildade, ser tolerante e 

flexível, utilizar linguagem acessível de acordo com o perfil desse grupo, além de 

entender que a ordem para apresentação por ele estabelecida poderá ser desconstruída, 

e isso não pode ser motivo de desestabilidade emocional do instrutor. Em razão disto, a 

pesquisadora procurou uma instrutora com experiência na área da temática abordada, 

bem como com atuação em trabalhos voluntários em comunidades. 

A postura da instrutora foi ressaltada por E1 durante o grupo focal, ao declarar 

que: “Para trabalhar em comunidade, a pessoa precisa saber fazer, ser atenciosa e 

entender o jeito do povo.” Essa é mais uma confirmação da importância de se respeitar 

a realidade e o ambiente onde se irá atuar. Em relação ao formato e a metodologia 

utilizada na exposição oral da capacitação, E10 afirmou que: “[...] eu achei massa o jeito 

como ela explicou pra[sic] nós ... e o conteúdo foi uma surpresa para mim, muito bom. 

Do jeito que ela explica fica fácil pra[sic] a gente aprender.”  

Percebe-se que não apenas o respeito ao outro se faz necessário nesse contexto, 

mas também a aproximação ao universo dele, a adaptação da metodologia a ser 

utilizada, trabalhando com e para os sujeitos da pesquisa, tendo o cuidado de não querer 

moldá-los, não levando instrumentos prontos, nos quais os protagonistas devem se 

encaixar. 

No fluxo de comunicação, exibido na figura acima, observa-se as conexões e os 

desdobramentos de cada etapa, como as informações circulam, que vínculos elas 

estabelecem, possibilitando uma reflexão até mesmo de como se dá o processo de 

aprendizagem. Os momentos de atenção concentrada do grupo, representados pela cor 
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azul, ocorreram quando a instrutora procedeu com questionamentos direcionados ao 

conteúdo exposto, a fim de estimular os alunos a participarem, uma forma de motivação, 

de promover a interação. 

Ao mesmo tempo, esse foi um momento propicio para avaliar as dificuldades dos 

sujeitos, pois os mesmos demonstraram timidez, promovida, talvez pela probabilidade de 

falarem algo que os constrangesse perante o grupo. Nessa oportunidade, a pesquisadora 

percebeu que era indicado interferir na tentativa de estimular os moradores, já que eles 

a conhecem há mais de cinco anos e estão habituados com sua presença na 

comunidade.  

Falou-se para eles, que poderiam considerar aquele ambiente como de plena 

aprendizagem, onde todos aprendem em comunhão e se respeitam, não importasse o 

que fosse dito. Esse momento foi lembrado no grupo focal por E5, que afirmou o seguinte: 

“A gente já conhece a pesquisadora, ela sempre vem aqui, para nós ela é sempre aberta, 

conversa com todo mundo. Então quando ela falou com a gente naquele momento foi 

importante para a gente não ter vergonha né[sic].”  

Por meio dessa interferência ocorreram as primeiras respostas, esboçadas de 

forma rápida e algumas vezes monossilábicas, mas aos poucos a timidez estava sendo 

superada até o momento no grupo focal, em que alguns estavam muito falantes. Na 

sequência, a instrutora aprofundou as explicações a partir das respostas dos moradores 

dando continuidade a exposição oral, procedendo com conceitos e definições, seguindo 

o roteiro esquemático.  

Para ilustrar esses conceitos, a instrutora relatou sua experiência enquanto 

recrutadora em seleções de candidatos. Ela apresentou exemplos de situações 

corriqueiras, representadas pela cor laranja, ocorridas durante essas seleções e, para 

isso, a instrutora utilizou do humor e da linguagem irreverente. Um momento de 

descontração e interação, muitos risos e envolvimento dos participantes. Essas 

exemplificações se caracterizam como um suporte à disseminação do conhecimento, e 

até mesmo, como facilitadores no processo de ensino-aprendizagem.  

Tal comportamento também foi verificado ao serem exibidas as tiras humorísticas, 

onde se pode compreender que esses momentos de descontração, também podem se 
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tornar momentos de dispersão, como mostra o bloco verde, onde as conversas paralelas 

predominam, onde há o compartilhamento de lembranças particulares, de algum familiar 

ou amigo que viveu aquela situação apresentada. Ao mesmo tempo, foi também um 

momento, ilustrado na cor amarela, no qual a instrutora provocou os participantes para 

que eles relatassem experiências pessoais, se as tivessem, ou opinassem sobre o que 

fazer para não cair no mesmo erro dos personagens das tirinhas. Após esses dois 

momentos de conversas paralelas e de relatos de experiências, a instrutora retomou a 

exposição oral e deu prosseguimento de acordo com o roteiro da apresentação. 

Essa retomada permitiu, a partir dos relatos dos moradores, aprofundar ainda mais 

o conteúdo da aula, e no seu prosseguimento houve alguns questionamentos e 

colocações do grupo, alguns participantes esboçaram suas dúvidas e a instrutora interviu 

esclarecendo-as. Esses momentos de exemplificação de situações e de 

questionamentos do grupo promoveram desdobramentos das respostas da instrutora às 

questões, bem como novas dispersões e conversas paralelas ligadas ou não a temática.  

Para retomar a atenção à aula, a instrutora pediu silêncio e concentração para dar 

continuidade à apresentação oral, mas naquele momento, representado pela cor roxa, a 

dispersão era de um grau maior do que a anterior, e dessa forma, a instrutora adotou 

outra postura, dessa vez, ela ficou parada e em silêncio, até que, um por um, os 

participantes perceberam a situação e ficaram em silêncio também. E6 durante o grupo 

focal lembrou essa situação e disse que gostou da postura da instrutora, pois de outra 

forma, a conversa iria perdurar. “Se a professora não tivesse feito aquilo, a gente ia 

conversar até cansar [risos].”  

As explicações, interferências, dispersões, expansão do debate e 

desdobramentos prosseguiram até o final da apresentação oral. Ao final corrobora-se 

com Gomes (2006), de que nessas práticas de disseminação do conhecimento, do 

compartilhamento de experiências, prevalecem momentos de maior atenção concentrada 

na recepção por parte dos alunos, bem como as fases de dispersão a partir das 

exemplificações promovidas pelo instrutor, pela exibição das tiras, por exemplo. Esses 

dois momentos foram detectados na tese de doutorado de Gomes (2006), que expressou 
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como sendo duas vertentes no fluxo de comunicação: a comunicação sob atenção 

concentrada e a comunicação sob atenção dispersiva. 

Na vertente de comunicação sob atenção concentrada, a instrutora durante a 

exposição oral da capacitação procedeu com conceitos, expondo o conteúdo e relatando 

experiências enquanto recrutadora. Os alunos atentos iniciaram aos poucos 

questionamentos e colocações. Na vertente da comunicação sob atenção dispersiva, 

como explica Gomes (2006), cresce o envolvimento dos participantes, entretanto, surgem 

conversas paralelas, desconcentração e risos, o que pode favorecer a compreensão e 

reduzir a tensão dos participantes. As experiências e exemplos podem ajudar no debate 

e no surgimento de lembranças de experiências semelhantes vivenciadas pelos 

componentes do grupo. 

Observou-se no fluxo de comunicação, que é realmente necessário intercalar 

momentos de muita concentração e atenção, com os de descontração, mesmo que estes 

levem a conversas paralelas, ou seja, à dispersão, que também é uma forma do sujeito 

interagir com o mundo. Como afirma Piaget (1973), o conhecimento está ligado à ação 

internalizada e mentalmente realizada, e para que ele ocorra o processo de 

aprendizagem deve dá toda ênfase na atividade do próprio sujeito, isto é, nas ações e 

experiências acumuladas. Ao final é possível verificar que para construir o conhecimento, 

as duas vertentes de fluxo de comunicação são necessárias no processo de ensino-

aprendizagem. 

A Figura 2 representa o fluxo de comunicação na dinâmica de grupo e segue 

o mesmo padrão de cores da Figura 1 para representar as ações de comunicação 

ocorridas durante a dinâmica, na qual também aconteceram momentos de atenção 

concentrada, de conversas paralelas, de possibilidade de crescimento do debate, de 

grande dispersão e de descontração.  

As dinâmicas de grupo permitem a utilização da imaginação, se constituindo em 

um espaço, no qual é possível rememorar o que foi aprendido durante a exposição oral, 

promovendo dessa forma, a internalização do conhecimento. Podem promover ainda a 

integração e interação do grupo, estimulando a criatividade, descontração e o lado crítico 

dos participantes. Concorda-se com Freire (1987, p. 26) quando ele ressalta que o “[...] 
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educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a 

capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão.” Como a trajetória da 

montagem da capacitação foi realizada com base nas teorias de Freire e Piaget, de uma 

educação progressista e dialógica, visualizou-se a dinâmica de grupo exatamente como 

esse reforço na prática docente durante a capacitação aplicada à comunidade. 
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          Atenção concentrada dos participantes               Grande dispersão, instrutora assume postura firme                  

          Dispersão com conversas paralelas                     Momento de descontração e interação 

                                                                                        Possibilidade de crescimento do debate                                            

         

Figura 2 – Fluxo de comunicação na dinâmica de grupo 
 

 

 

  

Exposição da Instrutora (Comunicação oral) 
 

No início: organização do ambiente para a dinâmica de grupo e 
explicações de como funciona. 
Durante: esclarecimentos, busca pela interação e observação da postura 
dos participantes relacionadas à temática. 

 

Instrutora inicia as entrevistas 
individuais. 

 

Participantes esboçam 
apenas silêncio e 

olhares de timidez. 
 

Instrutora procede 
com as perguntas 

simulando uma 
entrevista de trabalho. 

Tendência à dispersão 
dos outros 

participantes. 
 

Interferências de 
outros 

participantes nas 
respostas do 

colega. 
 

Conversas paralelas 
(questões 

particulares ou 
ligadas à temática 
da capacitação) 

 

Instrutora pede 
silêncio e respeito 

para ouvir as 
respostas do outro.  

 

Instrutora finaliza a dinâmica de grupo com uma síntese 
integradora do conhecimento apreendido. 

 

Instrutora 
conversa com os 
participantes para 
tentar desinibi-los. 

 

Instrutora rememora as 
situações exibidas 

durante a apresentação, 
deixando os 

participantes mais à 
vontade para se 

expressarem. 
 

Participantes se 
envolvem, e, um a um, 

participam da entrevista.  
 

A 
pesquisadora 
interfere mais 
uma vez na 
tentativa de 
estimulá-los. 

 

Cada 
participante 
demonstra 
durante a 

dinâmica o 
que foi 

apreendido 
com a 

apresentação 
oral. 

Conversas 
paralelas 

constantes 

 (compartilham 
situações 

observadas 
nos vídeos e 

nas tiras) 

Participantes 
esboçam dúvidas 

relacionadas à 
temática. 

 

Intervenção da 
instrutora para 

esclarecimento das 
dúvidas 

 

Fonte: Adaptado de Gomes (2006) 
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Assim como na exposição oral, na dinâmica de grupo a instrutora adotou uma 

postura de colaborar nas discussões dos participantes, e procurou também, contribuir 

para a construção do conhecimento, indicando possíveis caminhos a serem seguidos no 

tocante à temática em pauta. Antes de iniciar a simulação de entrevistas, durante a qual, 

cada participante foi interpelado pela instrutora, foi organizado uma estrutura na sala, em 

formato de círculo para melhor interação dos participantes, esse mesmo círculo 

permaneceu durante o grupo focal. Também foi explicado o motivo da realização da 

dinâmica e como ela funcionaria. 

É preciso ressaltar que, houve algumas interferências provenientes de moradores 

que passavam em frente à Associação - local onde se realizou a capacitação - e ficavam 

nas janelas observando o que estava ocorrendo, olhares curiosos, atentos e 

intimidadores. Percebeu-se que esse é um momento, no qual o pesquisador deve-se 

manter concentrado na realização da tarefa e procurar não se intimidar, por isso, 

convidaram-se as pessoas que observaram a entrar e participar, mas a resposta foi 

negativa. 

O fluxo de comunicação durante a dinâmica de grupo ocorreu da seguinte forma: 

a instrutora pediu para que alguém se colocasse como voluntário para iniciar as 

entrevistas individuais, nesse momento, o silêncio predominou e não houve candidatos. 

A pesquisadora novamente interviu na tentativa de que a timidez fosse vencida, 

explicando que aquele era a oportunidade de todos aprenderem e de errarem, ou seja, 

era realmente o lugar onde eles poderiam errar sem prejuízos, já que em uma entrevista 

de trabalho o erro poderia levar a não contratação. A instrutora também interviu, 

enfatizando a fala da pesquisadora e rememorando situações apresentadas na 

exposição oral.  

Essas interferências surtiram efeito e começaram as entrevistas individuais. As 

perguntas tiveram como foco o motivo que levou o candidato a se inscrever para aquela 

vaga, quais as competências que ele tem para atuar naquela função, quais os defeitos, 

etc. Esse foi o momento, no qual a instrutora pode, a partir das respostas, perceber o que 

havia sido apreendido da exposição oral e procurar interagir ainda mais com o 

participante, ao perguntar após a entrevista, se as respostas que ele havia dado estavam 
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de acordo com o que foi apresentado durante a aula. As respostas foram anotadas pela 

pesquisadora e pela instrutora, e foram discutidas posteriormente com o grupo 

reforçando a aprendizagem do conteúdo propagado. 

Do mesmo modo, que houve momentos de concentração, surgiram instantes de 

distração e conversas paralelas, cada vez que a instrutora falava de algum caso ocorrido 

durante os recrutamentos que ela participou, bem como dos mostrados na apresentação 

oral. Além disso, alguns participantes sorriram quando uma colega expressou o desejo 

de se tornar bombeira, a instrutora interviu de forma enérgica, mas humanizada, 

explicando que devemos respeitar os sonhos e desejos do outro, para não frustrá-los 

com nossa reação. Após a fala da instrutora, um momento de silêncio tomou conta da 

sala. Um silêncio que pode demonstrar reflexão ou vergonha pelo constrangimento 

causado à colega. Para retomar a discussão, a instrutora iniciou a conversa para que 

todos voltassem a se concentrar. 

As entrevistas seguiram dessa forma, com momento de atenção, concentração e 

de distração, de conversas paralelas, e da intervenção da instrutora, algumas vezes, com 

uma postura enérgica. Com a finalização das entrevistas, houve um momento de verificar 

os “deslizes” cometidos em relação à exposição de cada candidato à vaga fictícia. E10, 

por exemplo, apresentou uma postura inadequada, ela explicou que havia esquecido: “Eu 

esqueci que não devemos sentar com as pernas abertas, como se a gente estivesse no 

sofá de casa.”  

Já E6 havia dito que o maior defeito é ser muito organizada. A instrutora explicou 

que isso não é defeito e que as empresas detectam que se trata de uma estratégia do 

candidato para exaltar-se. Isso em vez de ser algo positivo, pode tornar-se um fator 

negativo para o candidato. E8 interferiu e disse: “Professora a gente deve falar que não 

gosta muito de ler, mas que vamos melhorar, e que a gente não pratica esporte, né[sic] 

isso?” A instrutora respondeu positivamente e E8 demonstrou alegria em perceber que 

havia entendido bem as explicações. 

De modo geral, percebeu-se que as informações foram apreendidas pelos 

participantes, pois conseguiram responder as perguntas do entrevistador e 

reconheceram depois alguns erros cometidos. Há ainda muita timidez, o que impede que 
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eles se expressem melhor. Alguns disseram que precisam aprender a falar melhor, 

porque têm medo de falar besteira. E1 contou que para ela o que realmente falta são: 

“[...] palavras bonitas, não tenho vergonha de falar, mas queria saber falar melhor. Essa 

juventude aqui tem tudo para fazer a coisa certa.” Foi explicado que apenas com leitura 

e dedicação, elas podem se sair melhor nas entrevistas e podem praticar em casa em 

frente a um espelho, por exemplo. Ao final procedeu-se com uma síntese integradora do 

conhecimento apreendido. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa experiência demonstrou que, em um ambiente complexo como uma 

comunidade é preciso respeitar e entender a cultura do outro. Isso leva a entender que 

levar instrumentos prontos a serem utilizados nesta realidade e tentar moldar os seres 

que a compõem, não permitiria coletar a riqueza de informações que podem ser 

coletadas, observar comportamentos e posturas. Ademais, é preciso compreender que 

mesmo ao aplicar cursos, que têm procedimentos utilizados em escolas ou empresas, 

em uma comunidade esses procedimentos precisam ser adaptados para aquele 

contexto.  

Por isso, a trajetória de planejamento da capacitação foi conduzida por teorias 

cognitivas, valorizando os hábitos e a cultura local, priorizando abordagens pautadas em 

uma visão ampla e abrangente decorrente de perspectivas múltiplas, em detrimento de 

uma visão tecnocrática e economicista com base numa construção imperativa e 

centralizada.  

Na condução deste momento de aprendizagem, um instrutor foi preparado pela 

pesquisadora, a qual atuou como mediadora durante toda a pesquisa de campo, 

consciente das posturas e características que o mediador deve ter em um movimento de 

construção cultural, em um esforço em direção à alteridade. Ademais, destaca-se as 

competências consideradas como fundamentais em 

mediadores/pesquisadores/instrutores/profissionais da informação para atuar em 

contextos semelhantes ao desta investigação, tais como: afetividade, sensibilidade, 
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flexibilidade, disponibilidade e interesse, organização, domínio dos repertórios, domínios 

das tecnologias e demais recursos informacionais.  

Ao promover uma ação de cunho informacional e educativo na comunidade, tanto 

o instrutor quanto o pesquisador também aprenderam, devido à intencionalidade e 

reciprocidade - essências da mediação -, ou seja, ao promover o aprendizado na 

perspectiva dialógica de ambos os lados haviam sujeitos e uma troca de experiências ao 

tentar codificar e decodificar informações, disseminar conhecimentos usando mediação, 

signos, palavras e significados empregados naquele momento de aprendizagem. 

Foi possível ainda observar durante a exposição oral e a dinâmica de grupo, que 

é preciso haver os momentos de descontração alternados com os momentos de atenção 

concentrada. Isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem pautado em uma 

educação progressista, não autoritária, dialógica e interacionista. 
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Os avanços tecnológicos representam grandes 
oportunidades e desafios para a construção e 
disseminação do conhecimento científico na Ciência da 
Informação (CI). Esse processo é representado pelo 
crescente número de teorias e práticas formativas 
(nacionais e internacionais) que visam auxiliar na formação 
acadêmica e técnica dos profissionais da Biblioteconomia, 
Documentação e Arquivologia, a fim que os dispositivos 
digitais possam ser compreendidos e aplicados nas 
unidades de informação. 
É nesse contexto que este primeiro número da revista 
Convergências em Ciência da Informação entrevista a 
professora Aurora Cuevas-Cerveró, enfatizando suas 
experiências no âmbito da alfabetização informacional. 
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Nos últimos anos têm havido grandes avanços tecnológicos relativos ao 
armazenamento e circulação da informação na sociedade. Tais avanços trazem 
no seu bojo importantes potencialidades para os cidadãos, porém, ao mesmo 
tempo, apresentam desafios para aqueles não familiarizados aos usos e 
linguagens das ferramentas tecnológicas. Na opinião da senhora, quais são as 
atuais tendências de estudos na Ciência da Informação para o empoderamento 
social a partir da informação no suporte digital? 
 

Partiendo de la base de que no soy una experta en Tecnología me gustaría que mi 

respuesta se tomara sólo como una opinión basada en mi experiencia.  En los inicios 

de mi carrera académica e investigadora mi interés se centró en el área de 

alfabetización informacional, obviamente este campo de conocimiento incluye la 

inclusión digital, en la que he visto grandes avances en los últimos años, si bien más 

centrados en los aspectos meramente relacionados con acceso a la tecnología y no 

a la información propiamente dicha, aspectos cognitivos y axiológicos. El acceso a 

la tecnología es ya una realidad mayoritaria en muchos países de Iberoamérica pero 

lamentablemente no lo es para todos, y esta situación se revela especialmente 

significativa en lo que se refiere a la ciudadanía y concretamente a la población más 

vulnerable, me estoy refiriendo por ejemplo a adultos mayores, personas con 

diversidad funcional y personas en riesgo de exclusión social. La denominada 

accesibilidad informacional es uno de los grandes desafíos que debemos enfrentar. 

En este contexto el papel de la alfabetización informacional es fundamental, tanto en 

la detección de las necesidades informacionales de los usuarios como al servir de 

nexo  entre el profesional de la información y el usuario, promoviendo la formación 

en competencias digitales e informacionales necesarias para la plena inclusión y la 

accesibilidad universal.   Precisamente en estos últimos años he podido observar 

que las tendencias se dirigen a atender las necesidades de la ciudadanía, así se 

evidencia en los esfuerzos que muchos organismos nacionales e internacionales 

están realizando. Especialmente significativo en el caso de la Unión Europea con el 

desarrollo del modelo de competencias DigComp, 

http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/DIGCOMP.html  o la IFLA otorgando un papel 

clave a la dimensión social y educativa de las bibliotecas  que vemos reflejado en 

sus informes de tendencias (IFLA Trend  Report)  y en su plan estratégico 2016-2021 

donde especifica. “Las bibliotecas en la sociedad empoderaremos al sector de 

servicios de bibliotecas e información para construir sociedades alfabetizadas, 
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informadas y participativas. Desarrollaremos estrategias y herramientas que 

permitan que las bibliotecas sean proveedoras clave de información, educación, 

investigación, cultura y participación social”.  

Ainda no tocante aos desafios contemporâneos relacionados à explosão 
informacional, gostaria que a senhora falasse sobre quais são os 
conhecimentos, habilidades e atitudes imprescindíveis na formação 
acadêmica dos profissionais das áreas de Biblioteconomia, Arquivologia e 
Documentação da Espanha e do Brasil. Além disso, na sua opinião, as matrizes 
curriculares dos referidos cursos contemplam tais demandas?  
 

Las competencias de los profesionales representan uno de los grandes desafíos 

contemporáneos. En un entorno tecnológico y profesional tan cambiante como el que 

vivimos las instituciones deben reflexionar y estar al día sobre las tendencias y los 

perfiles profesionales del área y es importante también para que pueda reflejarse en 

los objetivos curriculares, los contenidos, métodos y medios para conformar y 

desarrollar los planes de estudio y líneas de investigación en Ciencias de la 

Información. El punto de partida para definir el perfil será el concepto de biblioteca, 

desde mi perspectiva se trata de un lugar para el conocimiento, el trabajo, el 

aprendizaje y la convivencia. Un espacio de encuentro en el que hay tecnología (con 

mayúsculas, todo tipo de tecnología) pero sobre todo hay personas. En un mundo 

tan digital si la biblioteca es un espacio de encuentro el bibliotecario desvirtualiza al 

usuario ofreciéndole un lugar para aprender, trabajar, lleno de experiencias en donde  

se abren muchas posibilidades, poder reunirse  pero también encontrar un espacio 

para la reflexión o para compartir lecturas o para conectarme a internet. ¿Qué 

competencias necesitan los bibliotecarios para atender las necesidades de los 

usuarios en una sociedad digital?. A mi entender la suma de competencias 

tradicionales, educativas y sociales pero sobre todo necesita estar en posesión de 

las competencias digitales que refleja el marco DigComp: Información y tratamiento 

de datos, comunicación y colaboración, creación de contenido digital, seguridad y 

resolución de problemas. Así lo refleja una infografía que diseñé con motivo de una 

presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México). 

A senhora vem realizando, há alguns anos, estudos sobre temáticas 
relacionadas à Cultura da Informação, que está relacionada à necessidade de 
que os cidadãos dominem os usos e linguagens advindos da informação no 
suporte digital, como condição para o exercício da cidadania no século XXI. 
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Fale um pouco sobre os avanços e desafios para a realização de modelos 
formativos nessa vertente teórica. 
 

Esta pregunta enlaza justo con las competencias del modelo DigComp de las que 

hablaba y que están orientadas a la ciudadanía. Este modelo integra las 

competencias Informacionales, la alfabetización mediática y las competencias 

informáticas, además de otras competencias generales o relativas al aprendizaje con 

medios colaborativos, participativos y sociales. Se trata de una iniciativa cuyo 

objetivo es Identificar y describir los componentes claves de la competencia digital 

en términos de conocimiento, habilidades y actitudes procurando aunar la 

multiplicidad de iniciativas dispersas y diversas en un marco común que aúne 

competencias informacionales, digitales, mediáticas y sociales ofreciendo una 

herramienta para la implementación, medición, desarrollo del currículo, 

competencias del profesorado, certificación y autoevaluación. Con el valor añadido 

de ser un marco que no permanece estático sino que va evolucionando e incluyendo 

mejoras según se va testando y la sociedad va evolucionando.  

Es muy importante disponer de un marco de referencia   que sea adaptable a las 

necesidades de cada colectivo y al que se pueda recurrir (No todos los ciudadanos 

tienen que tener todas las competencias digitales que se enuncian) que sea 

descriptivo, no prescriptivo, exhaustivo y extensivo, pero no dogmático, que 

mantenga y actualice las competencias digitales en un proceso continuo y cambiante 

acorde con la evolución de las tecnologías y las nuevas necesidades y demandas de 

la ciudadanía. Además la singularidad de DigComp es que conecta las competencias 

que necesita la ciudadanía con las bibliotecas como centros de conocimiento donde 

pueden adquirir esas habilidades a la vez que lo hacen las escuelas y universidades, 

esto le proporciona a la biblioteca relevancia social, solvencia y credibilidad ante los 

políticos y la ciudadanía 

 

A partir da sua experiência com a realização de projetos de cooperação 
internacional entre universidades da Espanha e do Brasil, fale quais são, na 
sua visão, os avanços e limites dessas parcerias para o desenvolvimento de 
ações acadêmicas no campo da Ciência da Informação. 
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La internacionalización de la universidad ofrece extraordinarias posibilidades, 

especialmente para la mejora de la investigación y la docencia pero también para la 

vinculación, articulación y fortalecimiento institucional. Promover convenios con las 

universidades de diferentes países es muy importante pero no es suficiente, esos 

acuerdos hay que dinamizarlos, ponerlos en marcha y eso sólo se consigue con la 

motivación de los profesores e investigadores y con soporte institucional a la hora de 

apoyar acciones, becas, movilidad, publicaciones o eventos conjuntos. Los 

convenios funcionan si la comunidad académica colabora, si los profesores 

participan y la universidad apoya las iniciativas. La política institucional de apoyo a 

la internacionalización es esencial. Otro aspecto importante que debemos destacar 

es que la internacionalización   incide en toda la comunidad universitaria, profesores, 

alumnos y personal de administración y servicio lo cual redunda en un beneficio 

global. 

 

Me gustaría terminar esta entrevista señalando uno de los productos resultado del 

convenio suscrito entre la UCM y la UNB, se trata del Seminario Hispano Brasileño 

de investigación en Información, Documentación y Sociedad que comenzó su 

andadura en 2012. El pasado año celebró su V edición en Aracaju y este año celebra 

su VI edición en Madrid, del 12-14 de Noviembre. Nació como un pequeño Seminario 

y fue creciendo y afianzándose con la participación de un numeroso grupo de 

universidades e Instituciones brasileñas y españolas. Están todos ustedes invitados 

a participar y les esperamos en España.  

 

Un caluroso saludo a los lectores de esta revista a la que deseo grandes éxitos! 

 


