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Competências informacionais: case de estratégia de aprendizagem para 

profissionais de informação 

 

 

RESUMO 

 
Este trabalho apresenta como estudo de caso o treinamento técnico sobre o sistema operacional 

Pergamum, utilizado na rede de bibliotecas do SESI-SP, realizado durante o II Encontro Técnico de 

Bibliotecários da rede SESI-SP em 2019. Tem o propósito de investigar a transmissão de informação 

técnica e a utilização de estratégias de aprendizagem em explanações orais – palestras técnicas, para 

gerar conhecimento proporcionando o aprimoramento de competências informacionais para atuação em 

biblioteca escolar. A abordagem utilizada foi a pesquisa exploratória no referido encontro técnico, 

associada a pesquisa bibliográfica e de campo. Obteve-se como resultado que o uso de estratégias.de 

aprendizagem baseadas em conteúdos educacionais e informacionais relevantes influem positivamente 

durante a explanação oral de uma palestra técnica e ocasionam grande impacto na aprendizagem do 

profissional da informação proporcionando o aprimoramento de suas competências. O que se pode 

concluir, é que, segundo a percepção dos respondentes é necessário um conjunto de fatores combinados 

para que um treinamento técnico possa transformar a informação em conhecimento informacional e 

colaborar com o desenvolvimento da competência informacional nas atividades desenvolvidas na 

biblioteca escolar, e deste modo, contribuir para o desenvolvimento do 4º Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, que é a educação de qualidade. 

 

Palavras-chave: Treinamento Técnica. Competência. Conhecimento Informacional. Biblioteca 

Escolar. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

ABSTRACT 

This paper presents as a case study the technical training on the Pergamum operating system, used in 

the SESI-SP library network, held during the II Technical Meeting of SESI-SP Librarians in 2019. Its 

purpose is to investigate the transmission of technical information and the use of learning strategies in 

oral explanations - technical lectures, to generate knowledge providing the improvement of 

informational skills for acting in a school library. The approach used was exploratory research in the 

referred technical meeting, associated with bibliographic and field research. As a result, the use of 

learning strategies based on relevant educational and informational content positively influences the oral 

explanation of a technical lecture and has a great impact on the information professional's learning by 

improving his or her skills. What can be concluded is that, according to the respondents' perception, a 

set of combined factors is necessary so that technical training can transform information into 

informational knowledge and collaborate with the development of informational competence in the 

activities developed in the school library, and this thus contribute to the development of the 4th Agenda 

2030 Sustainable Development Goal (SDG), which is quality education. 

 

Keywords: Technical Training Competence. Informational Knowledge. School library. Sustainable 

Development Goals. 

 

  



 
 

Introdução 

Com o desenvolvimento tecnológico e científico pós Segunda Guerra Mundial surge a 

Ciência da Informação, contudo essa história começa muito antes, pois foi após o boom da 

Revolução Industrial, no final do século XIX que o mundo mergulhado nas informações 

advindas do desenvolvimento das novas tecnologias começa a se preocupar com a 

documentação e a recuperação das informações geradas e produz várias iniciativas, mas de 

acordo com Oliveira (2011, p.10): 

A iniciativa mais importante foi assumida pelos advogados belgas Paul Otlet e Henri 

La Fontaine, que acreditavam poder solucionar o problema que era o de levar ao 

conhecimento de cientistas e interessados toda a literatura científica e todos os 

produtos do conhecimento gerados no mundo. Para isso, planejaram a criação de uma 

biblioteca universal a fim de divulgar, em fichas, os dados bibliográficos relativos a 

todos os documentos indexados. A biblioteca universal seria de referência dos 

produtos e não de reunião de acervos. Para coordenar tais atividades foi criado o 

Instituto Internacional de Bibliografia (IIB), que começou a criar ferramentas para 

registrar, de forma sistemática e padronizada, as referências dos documentos. 

As referências que são imprescindíveis para conseguirmos caracterizar e classificar a 

informação, e este trabalho segundo Oliveira (2011, p. 10-11) foi uma das primeiras 

preocupações do IIB: 

(...)desenvolver um sistema de classificação único, a ser adotado por todos na 

indexação dos documentos, uma vez que a biblioteca universal seria uma biblioteca 

de referências. Assim surgiu a Classificação Decimal Universal (CDU), que oferecia 

a possibilidade de tratar outros tipos de documento além do livro e de outros produtos 

impressos. Outro fato relevante foi a elaboração, por Paul Otlet, do conceito de 

documento, que passou a ser “o livro, a revista, o jornal, a peça de arquivo, a estampa, 

a fotografia, a medalha, a música, o disco, o filme e toda a parte documentária que 

precede ou sucede a emissão radiofônica. São amostras, espécimes, modelos fac-

símiles e, de maneira geral, o que tenha caráter representativo, com três dimensões e, 

eventualmente, em movimento”. Essa nova visão de registros de conhecimento 

modificou a atuação do IIB, que foi transformado, em 1931, em Instituto Internacional 

de Documentação (IID), já com a preocupação de fornecer meios de controle para os 

novos tipos de suporte do conhecimento. Em 1938, esse instituto foi transformado em 

Federação Internacional de Documentação – FID, órgão máximo da área, que 

permanece atuante até hoje. 

Contribuindo com a disseminação das boas práticas da Ciência da Informação, área de 

conhecimento que perpassa a contemporaneidade já que vivemos na era da informação, 

envoltos em dados e que segundo Delors (2012) “essa livre circulação de imagens e de palavras 

que prefigura o mundo de amanhã” é característica da sociedade globalizada “e que transformou 

tanto as relações internacionais quanto a compreensão do mundo pelas pessoas”. 

Desta forma, para contribuir com o desenvolvimento de nossa sociedade globalizada e 

proporcionar uma educação de qualidade, conforme os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis propostos pela ONU, e alinhado aos valores pregados pela Instituição em pesquisa 

e conhecimento informacional, o Serviço Social da Indústria do Estado de São Paulo – SESI-

SP com sua rede de 133 bibliotecas e 13 salas de leitura, em sua supervisão de tecnologias de 



 
 

apoio à aprendizagem planejou e realizou o II Encontro Técnico de Bibliotecários da rede SESI-

SP, na cidade de Campinas, nos dias 26 a 28 de março de 2019. 

O Encontro Técnico visa o desenvolvimento holístico e integral do bibliotecário, 

preocupados com o ser humano pleno, foram realizadas palestras técnicas e motivacionais, além 

de oficina sobre o sistema operacional utilizado na Rede SESI-SP, o Pergamum, pois é 

necessário aprimorar as competências de nossos profissionais informacionais para 

aplicabilidade nas atividades, em sua ação diária de acordo com Le Boterf (1994, p. 16): 

Possuir capacidades não significa ser competente. Pode-se conhecer técnicas ou regras 

de gestão contábil e não saber aplicá-las no momento oportuno. Pode-se conhecer o 

direito comercial e redigir contratos mal escritos. Todos os dias a experiência mostra 

que as pessoas que possuem conhecimentos ou capacidades não sabem mobilizá-los 

de modo pertinente e no momento oportuno, em uma situação de trabalho. A 

atualização daquilo que se sabe em um contexto singular (marcado por relações de 

trabalho, por uma cultura institucional, por eventualidades, imposições temporais, 

recursos...) é reveladora da passagem "a competência. Esta realiza-se na ação.  

Sendo assim, a palestra técnica visou a transmissão de informação para geração de 

conhecimentos e sua aplicabilidade no dia a dia da biblioteca escola, pois segundo Côrte e 

Bandeira (2011, p. 7): 

A matéria-prima da biblioteca escolar, em qualquer um dos papéis que desempenha, 

é a informação, a qual está intimamente ligada à geração e construção do 

conhecimento e é responsável direta pela formação profissional do aluno. O 

conhecimento adquirido na biblioteca escolar o acompanhará durante toda a vida. 

Em função do exposto tem-se como problema de pesquisa: em palestras técnicas a 

utilização de estratégias de aprendizagem possibilita o aprimoramento de competências 

informacionais para aplicação em biblioteca escolar? 

O objetivo deste trabalho é verificar se durante a palestra técnica sobre o sistema 

operacional Pergamum, com utilização pelo palestrante de estratégias de aprendizagem 

possibilita na visão do profissional da informação – bibliotecário aprimorar as suas 

competências informacionais para aplicabilidade e impacto nas atividades desenvolvidas 

diariamente na biblioteca escolar, bem como os aspectos relevantes deste processo. 

 

Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa foi realizada após a conclusão do II Encontro Técnico de Bibliotecários pela 

área responsável pelo treinamento do SESI-SP sem a participação dos organizadores e 

responsáveis pela rede de bibliotecas escolares para garantir a idoneidade do trabalho, e possui 

enfoque qualitativo conforme perspectiva abordada por Sampieri, Collado e Lúcio (2013, p.36), 

fundamentando-se “na compreensão e interpretação dos fenômenos, por meio das percepções e 

dos significados produzidos pelas experiências dos participantes”.  



 
 

Quanto aos fins, a pesquisa realizada adquiriu caráter exploratório, já que a instituição 

nunca realizou um treinamento técnico do sistema operacional, pois, conforme definido por 

Vergara (2016), trata-se de uma área em que há pouco conhecimento acumulado e sistematizado 

cujo objeto de estudo é a transmissão de informações gerando conhecimentos com 

aplicabilidade e impacto na biblioteca escolar.  

Este artigo, ressalta a importância do estudo em função da necessidade de produzir 

conhecimento e disseminá-lo dado a importância do papel do profissional da ciência da 

informação - bibliotecário em nossa sociedade para fomentar a pesquisa, documentar, recuperar 

e organizar a informação disponível. 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi o preenchimento de questionário via forms, 

enviados aos respondentes em 29 de março de 2019.  

A amostra é composta por 125 bibliotecários (a mostra foi composta por 125 

bibliotecários, pois no momento da pesquisa possuíamos 125 bibliotecas, mas hoje a rede 

aumentou e possuímos 133 bibliotecas), com 94 respondentes constituindo 75,2% da amostra. 

A amostra foi realizada por acessibilidade dos pesquisadores envolvidos, já que a área 

responsável pelo treinamento disponibilizou as informações, e de acordo com Vergara (2016), 

tendo selecionado elementos por conveniência a eles, portanto trata-se de amostra não 

probabilística. 

O trabalho é um estudo de caso realizado no campo, pois foi baseada no treinamento 

técnico do sistema operacional utilizado na rede de bibliotecas do SESI-SP, o Pergamum, 

segundo Vergara (2016) uma investigação realizada no local onde ocorreu um fenômeno ou 

que dispõe de elementos para explicá-lo. A fundamentação teórica foi realizada a partir de 

consulta bibliográfica. 

 

Resultados 

Quanto ao resultado da aplicação dos questionários aos bibliotecários da rede SESI-SP 

tem-se que 64 bibliotecários acreditam que as estratégias de aprendizagem utilizadas no 

treinamento técnico durante o II Encontro Técnico contribuíram para o seu aprendizado, o que 

corresponde a 68% dos respondentes. Conforme quadro abaixo: 

 



 
 

 
Quanto a geração de impacto das ações educativas desenvolvidas durante o evento para 

o desempenho das atividades do bibliotecário, tem-se que 79 dos bibliotecários acreditam que 

tenham alto impacto em suas funções, o que corresponde a 84% do público do evento. 

Conforme quadro abaixo: 

 
Tem-se como resultado da aplicação dos questionários junto aos bibliotecários que os 

envolvidos acreditam ter conseguido transformar a informação técnica a partir do uso de 

estratégias de aprendizagem em conhecimento para aprimorar suas competências 

informacionais, para utilização em suas atividades diárias na biblioteca escolar.  

Percebemos a partir dos dados acima que o treinamento técnico baseado em estratégias 

de aprendizagem são as bases para a transformação da informação em conhecimento, de acordo 

com o perfil intelectual, nível de conhecimentos, de interesses e de expectativas do ouvinte 

(bibliotecário) a ser persuadido pelo apresentador (palestrante) sempre focado no 

aprimoramento de competências já que vivemos na era da sociedade do conhecimento. 

Conforme Peterossi e Itocazu (2005, p. 103-104): 

A chamada sociedade do conhecimento (Schaff, 1990) permite que as capacidades 

intelectuais do homem sejam ampliadas, e nessas condições o fator determinante do 

sucesso das organizações e das pessoas passa a ser a capacidade de dominar um 

conjunto de saberes que possibilite o acesso às fontes de informação e viabilize a 

otimização da formulação de estratégias, permitindo a tomada de melhores decisões. 

Desta forma, tem-se que o aprimoramento de competências é a ferramenta para o 

desenvolvimento do homem em nossa sociedade e o desafio do trabalho foi determinar a 



 
 

efetividade da transmissão da informação técnica com base em estratégias de aprendizagem 

para gerar conhecimentos com impacto e aplicabilidade no dia a dia do bibliotecário. 

 

Considerações  

A pesquisa realizada denota que com o domínio apropriado do assunto tem-se a 

oportunidade de transformar a informação recebida em conhecimento gerada para aplicação nas 

atividades do bibliotecário durante sua rotina na biblioteca escolar. 

Por tratar-se de um estudo preliminar de caráter exploratório, conclui-se que o artigo 

retrata percepções introdutórias sobre a transmissão da informação para geração do 

conhecimento e aplicabilidade na biblioteca escolar, deste modo, verifica-se necessidade de 

serem realizadas novas contribuições acadêmicas e estudos sobre os resultados apresentados. 
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