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Apresento o tutorial do curso Ética da informação, baseado na minha experiência com 

a disciplina Ética da informação nos Cursos de Bacharelado em Arquivologia e 

Biblioteconomia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a partir de 2010.
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Dentre as competências e qualidades inerentes ao profissional da informação, destaca-

se a ética e sua aplicação no contexto onde este profissional está inserido. Considerando que o 

profissional da informação, arquivista ou bibliotecário, trabalha com uma diversidade de 

informações para uma variedade de usuários, uma das qualidades mais relevantes para este 

profissional é justamente o comportamento ético.   

Para trabalhar o desenvolvimento das qualidades do profissional da informação os 

Cursos de Graduação em Arquivologia e Biblioteconomia elaboram seus Projetos Político-

Pedagógicos em consonância com as políticas educativas da UFPB. Dessa forma, o PPP de 

cada curso delineia um perfil ético, político e social de um profissional capaz de refletir não 

somente sobre os fundamentos teóricos e tecnológicos da informação como, especialmente,  

compreender sua profissão como um campo de possibilidades numa sociedade em que se 

processam grandes transformações.   

Na abordagem teórica da disciplina Ética da informação, a ideia de um Bem ao qual 

devemos aspirar, enquanto seres humanos que somos, dialoga com a possibilidade de um 

‘livre arbítrio’ que nos orientaria, qual daimon
2
 socrático, no exercício da profissão 

informativa na sociedade. Esta ideia pode ser considerada como fundamento para ações de 

responsabilidade social no campo da informação, tal como sugerida por Freire (2001), as 

quais se iniciam nos indivíduos e se espalham, como uma corrente pelo Bem nos grupos dos 

quais esses indivíduos participam. Destarte, essa ideia está relacionada à proposição de  Lévy 

(2000) sobre a possibilidade da criação de inteligências coletivas, nos diversos grupos sociais 

                                                
1 O presente Tutorial, finalizado em 10 de maio de 2018, é resultado de atividade de pesquisa desenvolvida 

durante Licença para Capacitação (Qüinquênio 2018-2013) no Departamento de Ciência da Informação do 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal da Paraíba. Sou grata ao mestrando Jayro Pita 

Brito, do PPGCI da UFPB, por sua contribuição à publicação do tutorial no Portal LTi. 
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 “Daemon ou daimon (transliteração do grego: dáimon, tradução "divindade", "espírito"), é um tipo de ser que 

em muito se assemelha aos gênios da mitologia árabe. São intermediários entre os deuses e os homens. [...].” 

Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Daemon>. Acesso em 13 abr. 2013. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnio
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que compartilham formas de vida relacionadas à produção e disseminação do conhecimento 

científico na sociedade contemporânea. 

O plano de desenvolvimento a partir do tutorial Ética da informação está estruturado 

em oito módulos sequenciais, como segue: 

1 Introdução, abordando a evolução da vida e do ser humano, as questões éticas na 

contemporaneidade, o aparente paradoxo entre Amor e Conhecimento, os valores 

humanos fundamentais e a diferença entre Ética e Moral. A perspectiva do amor 

cristão como arquétipo é explicitada e alguns dos exercícios em sala de aula são 

compartilhados. Os materiais são diversificados: textos e vídeos. 

 

2 Pensamento antigo, abordando as origens da cultura ocidental cristã, situada na 

Mesopotâmia. Somos herdeiros da inteligência e da argúcia dos sumérios, da 

invenção dos deuses e da organização da comunidade voltada para um único Deus, 

os hebreus. Os materiais são principalmente vídeos da Série Grandes Civilizações. 

 

3 Pensamento grego, abordando as origens do pensamento ocidental, situado na 

Grécia e representado pela trindade Sócrates, Platão e Aristóteles. Nos materiais de 

apoio, além de textos e notas há vídeos onde filósofos apresentam e discutem o 

pensamento desses três pensadores. Destacamos também os vídeos da série Breve 

Vida e Obra. 

 

4 A Boa Nova, apresentando o Sermão da Montanha como inspiração para uma ética 

cristã. Nos materiais, textos, um exercício sobre o Sermão da Montanha e um vídeo 

lindo com Renato Russo cantando Monte Castelo, com direito à epístola de S. 

Paulo aos Coríntios como legenda. 

 

5 Pensamento cristão, apresentando as reflexões dos grandes pensadores e teólogos 

da Igreja Católica, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Textos e vídeos 

compõem o material desse módulo.  

 

6 Iluminismo, apresentando a perspectiva filosófica e científica que acompanhou as 

grandes navegações e promoveu o desenvolvimento da modernidade. Os materiais 

são, principalmente, vídeos, destacando-se a Série Breve Vida e Obra. 

 

7 Século XX, apresentando alguns dos filósofos e cientistas que se destacaram, a partir 

de textos e apresentações em slides. 

 

8 Sociedade em rede, apresentando o pensamento sobre a Ética da informação na 

comunidade da Ciência da Informação no Brasil, destacando os trabalhos sobre a 

Mandala das Virtudes, produzidos no âmbito da disciplina Ética da informação nos 

Cursos de Arquivologia e Biblioteconomia da UFPB. 

 

E agora, desfrute do tutorial, mergulhe na memória do tempo para emergir numa sociedade 

onde cada indivíduo é um ponto criador e criativo de uma rede de comunicação para o Bem, 

que se estende cada vez mais no nosso lindo planeta Terra. 
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