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Resumo: São necessárias outras formas de ensinamento além do teórico, dentro das 
universidades, um tipo de ensino seria o letramento informacional, objetivos centrais 
seriam auxiliar os alunos ingressantes na universidade na parte da pesquisa e escrita, 
a metodologia utilizada foi uma pesquisa descritiva, por fim vimos a necessidade de 
criação de uma minicurso com 3 matérias bases retirados do QSL do Bacharelado em 
Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 
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MINI-COURSE OF INFORMATIONAL LITERACY: informational 
competence 

 
Abstract: Other forms of teaching are needed in addition to the theoretical, within 
universities, one type of teaching would be information literacy, central objectives 
would be to help students entering the university in research and writing, the 
methodology used was descriptive research, finally we saw the need to create a short 
course with 3 basic subjects taken from the QSL of the Bachelor of Library Science at 
the Federal University of Rio Grande – FURG. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo da nossa vida acadêmica somos ensinados ao letramento didático, 

que é o como ler e escrever, mas durante a faculdade, são necessários outros tipos 

de letramento, como o informacional. Se trata do ensino de competências de 

conhecimento e habilidades utilizados principalmente nas mídias digitais. Maciel 

(2011, p.328) mostra a relevância descrita por Paulo Freire de se construir “uma 

educação a partir do conhecimento do povo e com o povo provocando uma leitura da 

realidade”, ou seja, as universidades deveriam considerar a vida do acadêmico 

anterior a faculdade para construir um aprendizado mais aprimorado, não tendo 

apenas matérias de cunho técnico.  

 Sabendo que a leitura tanto do mundo quanto a informacional são 

fundamentais e que ler é a interpretação dos símbolos em que damos sentido a partir 

da nossa visão de mundo. Foi vista uma necessidade, quando conversado com 

colegas de outros cursos, sobre ser feito um minicurso de letramento midiático, de 

nível básico, utilizando os operadores booleanos, e mostrando as principais bases de 

dados, com os alunos da graduação entre o primeiro e o último ano dos cursos 

oferecidos na Universidade Federal do Rio Grande – FURG, sobre competência 

informacional, ensinando onde e de que forma será mais eficiente, com isso poderiam 

oferecer um conjunto de habilidades, e ações que envolvem desde o acesso ao uso 

da informação de forma eficaz.  

 Zatti (2007, p.68) nos descreve conforme as ideias de Kant e Freire que “a 

educação que busca promover a autonomia do sujeito deve ser dialógica” como uma 

conversa interativa sendo a vida um eterno aprendizado, e com o auxílio da internet 

a procura do conhecimento foi facilitada. Temos por objetivo geral elencar formas de 

pesquisa para aumentar a precisão e relevância para obter a maior quantidade de 
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documentos e informações necessárias de modo a tornar a parte da pesquisa mais 

simples ao usuário. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Quando construímos competências, devemos pensar no contexto de toda a 

aprendizagem, no contexto em que o indivíduo se encontra, pois isso afeta 

diretamente na sua tomada de decisão, a resolução de situações e o próprio processo 

de busca à informação. Dessa maneira, a procura, percepção e avaliação podem ser 

deturpadas e a resolução da solução corrompida, de acordo com Belluzzo (2018, 

p.34) “todas essas situações envolvem os princípios da Competência em Informação 

(CoInfo)”.  

 A Competência em Informação (CoInfo) de acordo com a American Library 

Association (1998) é um “conjunto de habilidades indispensáveis ao indivíduo para 

reconhecer quando uma informação é necessária e ter habilidades para localizá-la, 

avaliá-la e usá-la eficazmente”. Grogan (2005) estipula 8 passos do serviço de 

referência, no qual ele mostra as etapas na construção da solução de um problema, 

são eles: problema, necessidade de informação, questão inicial, questão negociada, 

estratégia de busca, processo de busca, resposta e solução.  

 Nesse cenário em que se insere a CoInfo, em situação de 

ensino/aprendizagem, as pessoas aprendem a identificar e a descobrir 

conhecimentos, mobilizá-los de forma contextualizada. Um meio de buscar essas 

informações são as bases de dados, as mais conhecidas podem ser encontradas no 

site do Portal de Periódicos da CAPES, como a Library and Information Science 

Abstract (LISA), o Scielo como o portal de periódicos, os repositórios digitais e o 

Google Acadêmico como ferramenta de pesquisa. 

As citações diretas (transcrições) devem ter indicação de onde inicia e onde 

termina a frase original: início da frase com letra maiúscula ou uso de elipses ([...]), 

final da frase com a pontuação original (ponto final) ou elipses. Da mesma forma, 
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elipses podem ser utilizadas para se omitir parte do texto transcrito quando 

necessário. A exceção é para citação de expressões isoladas, não vinculadas a uma 

frase ou sentença (conforme exemplo D a seguir). Exemplos: 

a)      transcrição de toda a sentença original - “Tudo parece mero pretexto para 

tornar o deslocamento uma atividade recorrente, pois nada desta animação se 

traduz em ação.” (MATOS, 2007, p. 112); 

b)     supressão do início da sentença original - No filme “[...] a grande busca de 

Antonioni é o plano vazio, o plano desabitado.” (DELEUZE, 2007, p. 18); 

c)      supressão do final da sentença original - “Ninguém foi mais longe nesta direção 

do que Antonioni [...]” (DELEUZE, 2013, p. 227); 

d)  citação de uma expressão isolada - Segundo Morais (1995, p. 32), há 

“croncreções de bauxita” no rio.; 

e)    supressão no meio da sentença original - Diz Deleuze (1990, p. 35): “Ao mesmo 

tempo que o olho acede a uma função de vidência [...]  a imagem inteira deva 

ser ‘lida’ não menos que vista, legível tanto quanto visível.”.   

 

3 METODOLOGIA 

 

Pesquisa descritiva, de natureza básica de abordagem qualitativa, sendo os 

instrumentos utilizados os operadores booleanos para maior precisão e relevância 

sobre os assuntos. Por se tratar de um relato de experiência da vivência das três 

autoras não houve população e amostra da pesquisa. 

 

4 RESULTADOS 

 

 Pelo nosso entendimento advindo da vivência, os ingressantes não têm 

conhecimento suficiente sobre esses aspectos da competência informacional, visto 

que o ensino básico (do fundamental ao médio) não abrange essas competências. De 



 

|   
XLIII Encontro Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão da Informação (ENEBD) Virtual. 
ISBNXXXX, ANO.   

acordo com as aulas que já tivemos em comparação com outros cursos, entendemos 

que o melhor seria contemplar 3 matérias do Quadro de Sequência Lógica (QSL) de 

Bacharelado em Biblioteconomia como matéria base, seriam elas: “Fontes de 

Informação”, “Metodologia e Ciência da Pesquisa em Ciência da Informação” e 

“Normalização da Produção Intelectual”. Nossa proposta é desenvolver e aprimorar 

as habilidades informacionais de cada aluno, utilizando recursos não-textuais para 

isso, promovendo as competências informacionais e midiáticas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por fim, deveria ser abordado sobre a anatomia de um artigo e da monografia 

(trabalho de conclusão de curso - TCC), juntamente onde e como pesquisar e como 

referenciar. Cremos que este minicurso seria uma base aos alunos para a produção 

TCC da graduação, a dissertação do mestrado e a tese do doutorado, o que tornaria 

toda a parte da elaboração dos trabalhos acadêmicos muito mais fácil e produtiva. 
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