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É um movimento



Competência Informacional

• Nasce, em meados de 1970, nos Estados Unidos, o termo 
information literacy

• Toma corpo com um programa governamental no estado da 
Califórnia que aplicou a metodologia e avaliou os resultados a 
partir da resposta a um questionário, em 1987, com 30.000 
respondentes.

• Chega ao Brasil como prática em 2002

• Esta se consolidando como metodologia a medida que a 
educação avança e traz novas exigências para a formação de 
leitores com habilidades metodológicas e sensíveis ao processo 
de pesquisa.



Competência Informacional

É um método





Competência Informacional

É a habilidade de ajudar o 
estudante no desenvolvimento 
de outras habilidades



“Desenvolve-se ao redor de quatro 
aspectos: a sociedade da informação, 
as teorias educacionais 
construtivistas, a tecnologia da 
informação e a biblioteca”



Precisa que a biblioteca tenha participação legitimada 
na escola e compromisso com a aprendizagem dos 
estudantes



) 

Prevê resultados





https://memeguy.com/photo/200471/information-vs-
knowledge-vs





) 

Nove evidências para a competência 
informacional



Competência informacional

1. O aluno que tem competência informacional 
acessa a informação de forma eficiente e efetiva.

2. O aluno que tem competência informacional avalia 
a informação de forma crítica e competente. 

3. O aluno que tem competência informacional usa a 
informação com precisão e com criatividade. 

Nove evidências para a competência informacional



Aprendizagem independente

4. O aluno que tem capacidade de aprender com independência possui 
competência informacional e busca informação relacionada com os seus 
interesses pessoais com persistência. 

5. O aluno que tem capacidade de aprender com independência possui 
competência informacional e aprecia literatura e outras formas criativas de 
expressão da informação.

6. O aluno que tem capacidade de aprender com
independência possui competência informacional e se esforça para obter 
excelência na busca de informação e de geração de conhecimento.

Nove normas para a competência informacional



Responsabilidade social

7. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de aprendizagem e 
para a sociedade tem competência informacional e reconhece a importância da 
informação para a sociedade democrática.

8. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de aprendizagem e 
para a sociedade tem competência informacional e pratica o comportamento 
ético em relação à informação e à tecnologia da informação.

9. O aluno que contribui positivamente para a comunidade de aprendizagem e 
para a sociedade informacional tem competência informacional e participa 
efetivamente de grupos, a fim de buscar e gerar informação.

Fonte: AMERICAN ASSOCIATION OF SCHOOL LIBR ARIANS/ ASSOCIATION FOR EDUCATIONAL COMMUNICATIONS AND TECHNOLOGY. Information power: building
partneships for learning. Chicago: ALA, 1998. p. 8-9 (tradução: http://bogliolo.eci.ufmg.br/downloads/CAMPELO%20Competencia%20Informacional.pdf

Nove normas para a competência informacional

http://bogliolo.eci.ufmg.br/downloads/CAMPELO Competencia Informacional.pdf




Dúvidas, Perguntas?
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