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1. Projeto 

1.1. Introdução 

 

O LTi iniciou suas atividades em 2009, contando com o apoio do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através do edital 

014/2009 Universal e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), 

e do Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX) da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), mantido com recursos próprios da própria Universidade, e que tem o propósito 

de contribuir para a formação acadêmica dos estudantes dos cursos de graduação e das 

escolas técnicas, a partir da experiência em extensão universitária. 

A abordagem metodológica utilizada no LTi tem um caráter participativo, tanto em 

nível da articulação com o espaço sócio-institucional quanto em nível da abordagem 

teórica. Nesse sentido, adotam-se a premissa da responsabilidade social da Ciência da 

Informação, conforme Wersig e Neveling (1975) e Freire (2001), e os construtos do 

regime de informação, como proposto por González de Gómez (1999, 2002, 2003), das 

tecnologias intelectuais e inteligência coletiva, de Lévy (1994, 2000), de competências em 

informação, conforme Belluzzo (2001), Hattschbach (2002) e Dudziak (2003; 2008), de 

projeto (Lück, 2001; Freire, 2004) e da pesquisa-ação, como proposto por Thiollent (1997) 

e experimentado por Freire (1998), Espírito Santo; Freire (2006 e 2009) no campo da 

Ciência da Informação. 

Como urdidura para os fios do nosso relato, apresentamos, a seguir, a perspectiva 

a partir da qual propõe-se promover uma integração entre pesquisa-ensino-extensão, no 

escopo do LTi. Dessa forma, espera-se ampliar a discussão sobre o valor da informação 

na sociedade contemporânea e a necessária democratização do acesso a fontes e a 

competências informacionais relevantes. 

 

1.1.1 Objetivos Gerais 

 

Trata-se de uma ação de informação integrando pesquisa – ensino – extensão, 

com vistas ao desenvolvimento de tecnologias intelectuais que facilitem o acesso livre à 

informação científica e tecnológica, promovendo competências para produção e uso da 

informação, na comunidade acadêmica e na sociedade em geral. Esta ação de 

informação tem como objetivos gerais: 
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a) Desenvolver ações com vistas a promover o acesso à Internet e à formação de 

competências em informação para docentes, discentes e servidores da UFPB e 

da sociedade em geral. 

b) Propiciar a troca produtiva de conhecimentos e experiências entre consultores, 

instrutores e usuários do LTi. 

c) Contribuir para a elaboração de políticas e desenvolvimento de modelos de 

ação de informação para acesso à internet e competências em informação.   

 

1.2. Fundamentação Teórica 

 

Nosso contexto, no tear interdisciplinar da Ciência da Informação, será tecido a 

partir da urdidura constituída por três fios conceituais, dos quais ‘tecnologias intelectuais’, 

proposto por Lèvy (1994), é nosso construto operatório. Pois, como Lévy (1994, p.42), 

consideramos essas tecnologias “tanto as formas de expressão simbólica [...] quanto as 

tecnologias de informação em si mesmas (p.ex., a escrita em tabuinhas de barro, as 

iluminuras medievais, a imprensa e os computadores)”. Ainda de acordo com Lévy (1994, 

p.42), essas tecnologias intelectuais.  

[...] situam-se fora dos sujeitos cognitivos, como este computador sobre 

minha mesa ou este [texto] em suas mãos. Mas elas também estão entre 
os sujeitos como códigos compartilhados, textos que circulam, programas 
que copiamos, imagens que imprimimos e transmitimos por via hertziana. 

[...]  As tecnologias intelectuais estão ainda nos sujeitos, através da 
imaginação e da aprendizagem. (Negrito nosso).  
 

Neste enunciado, identificamos as tecnologias de organização, processamento e 

busca de informação relevante para um dado grupo de usuários na sociedade 

contemporânea, produzidas no campo da Ciência da Informação. 

 

1.2.1. A PERSPECTIVA DO ‘REGIME DE INFORMAÇÃO’  

O segundo fio da nossa teia conceitual é constituído pelo construto de ‘regime de 

informação’, proposto por González de Gómez (1999; 2002; 2003; 2004), o qual designa 

o modo de produção informacional numa formação social, no qual ficaria estabelecido 

quem são os sujeitos, as organizações, as regras e as autoridades normativas no campo 

da informação. Trata-se do conjunto de determinações onde estão definidos os 

elementos que compõem o fluxo estrutural da produção, organização, comunicação e 

transferência de informações em um dado espaço social.
1
  

                                                 
1
  González de Gómez (2004, p.128) entende que na sociedade contemporânea o ‘regime de informação’ “caracteriza 
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Nesse modelo ― e enquanto ação de informação ― a informação se refere a um 

conjunto de estratos heterogêneos e articulados que se manifestam através de três 

modalidades: 

 

 mediação
2
  ‒  quando atrelada aos fins e orientação de uma outra ação, ou 

seja, “quando a informação enquanto tal faz parte de uma ação de informação 

que intervém como mediação no contexto de outra ação social [...] seu domínio 

de constituição é a praxis
3
. (GONZALEZ DE GOMÈZ, 2003a, p. 36) 

 

 formação
4
  ‒  quando orientada à informação não como um meio, mas como 

sua finalização, sendo “Gerada por sujeitos sociais heurísticos ou 

“experimentadores”, transformando os modos culturais de agir e de fazer [...], 

iniciando um novo domínio informacional. Trata-se de uma manifestação no 

domínio da poiesis.
5
 (GONZALEZ DE GOMÈZ, 2003a, p. 36) 

 

c)  relação  ‒  quando busca intervir em uma outra ação para dela obter direção e 

fins.
6
 “Diz-se quando uma ação de informação intervém em outra ação, 

duplicando o seu espaço de realização [Portanto agem no domínio da legein]”. 

(GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2003a, p. 37) 

 

São, também, constituintes de um regime de informação: 

 

 os Dispositivos de informação, que podem ser considerados um mecanismo 

operacional, ou um conjunto de meios composto de regras de formação e de 

transformação desde o seu início, ou como González de Gómez (1997, p. 63) 

exemplifica, como ”um conjunto de produtos e serviços de informação e das ações 

de transferência de informação”. 

 

                                                                                                                                                                  
e condiciona todos os outros regimes sociais, econômicos, culturais, das comunidades e do estado”. 

2
  No caso do LTi, as mídias direta ou indiretamente vinculadas ao Projeto (site do LTi, revista PBCIB, blog De Olho 

na CI, bem como os tutoriais disponibilizados na web). 
3
  No campo científico, entendemos a práxis como uma prática profissional em que os atores sociais atuam a partir de 

uma teoria que é a base para sua ação no mundo.  
4
  No caso do LTi, diz respeito aos alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFPB que 

atuam no Projeto. 
5
  No LTi, mediante, especialmente, os projetos de ensino.  

6
  A ação de informação constituída pelo LTi está atrelada aos fins e orientação da tríplice atuação da universidade 
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 os Atores sociais, “... que podem ser reconhecidos por suas formas de vidas e 

constroem suas identidades através de ações formativas existindo algum grau de 

institucionalização e estruturação das ações de informação”. (GONZÁLEZ DE 

GÓMEZ, 2003a, p. 35). 

 

 os Artefatos de informação, que são os modos tecnológicos e materiais de 

armazenagem, processamento e de transmissão de dados, mensagem, 

informação. (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 2002, 2003a). 

 

Nesse contexto, as ações de pesquisa e as ações de informação integram um 

mesmo domínio de orientações estratégicas e, como consequência, “[...] a política e a 

gestão da informação formarão parte do mesmo plano decisional e prospectivo ao qual 

pertence a política e a gestão da ciência e tecnologia (C&T)” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 

2003, p. 61) 

Com esta abordagem, argumentamos que o campo da Ciência da Informação 

pode proporcionar recursos teóricos e tecnológicos que promovam as competências 

necessárias para a socialização da informação. Neste caso, é possível propor uma ação 

que possibilite a união desses contextos em um espaço social onde cientistas e 

profissionais da informação possam desenvolver ações com vistas à gestão de recursos 

para promover a inclusão na Sociedade da Informação e do Conhecimento.  

Aos fios desse contexto, entrelaçam-se o de uma área que vem adquirindo 

relevância para as ações de informação, principalmente no que diz respeito à capacitação 

para o uso de tecnologias intelectuais e digitais para produção, busca, recuperação e 

propagação da informação por diversos grupos, na sociedade.   

 

1.2.2. AS ‘COMPETÊNCIAS EM INFORMAÇÃO’
7
 

Em 1989, o Comitê Presidencial da American Library Association (ALA) publicou 

um Relatório reconhecendo a importância da Information Literacy para a manutenção de 

uma sociedade democrática. Neste documento, são definidas como ‘competentes em 

informação’ pessoas capazes  

[...] de reconhecer quando a informação é necessária e [têm] a habilidade 
de localizar, avaliar e usar efetivamente esta informação [Essas pessoas] 
aprenderam como aprender. Elas sabem como aprender porque sabem 
como a informação é organizada, como encontrá-la e como usar a 
informação de forma que os outros também possam aprender com ela. 

                                                                                                                                                                  
pública, qual seja ensino – pesquisa - extensão. 

7
  Adotamos a proposta por Hatschbach (2002) como tradução para Information Literacy. 
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(ALA, 1989)  

 

Dois anos depois, Kuhlthau (1991) contribuiu para a fundamentação teórica da 

Information Literacy com um estudo sobre o comportamento dos estudantes, concluindo 

que não se trata apenas de possuir habilidades, mas, sobretudo, de uma maneira de 

aprender, ressaltando que “a busca de informação é um processo de construção que 

envolve a experiência de vida, os sentimentos, bem como os pensamentos e as atitudes 

de uma pessoa” (KUHLTHAU, 1991, p. 362).  

Logo depois, Doyle (1994) publicou um trabalho onde narra a história, o 

desenvolvimento e a importância da Information Literacy como aspecto significante para a 

organização e o desenvolvimento da sociedade contemporânea O estudo apresenta um 

levantamento dos atributos para uma pessoa ser considerada ‘competente em 

informação’, os quais, de acordo com a autora, são: 

• Reconhecer que uma informação precisa e correta é a base para uma 
tomada de decisão inteligente; 
• Reconhecer a necessidade de informação; 
• Formular questões baseadas em necessidades de informação; 
• Identificar fontes potenciais de informação; 
• Desenvolver estratégias de pesquisa bem sucedidas; 
• Saber acessar diversas fontes de informação, incluindo o computador e 
outras tecnologias; 
• Avaliar a informação; 
• Organizar a informação para aplicação prática; 
• Integrar informações novas a conhecimentos já adquiridos; 
• Utilizar a informação de uma forma crítica e para a resolução de 
problemas. (DOYLE, 1994, p.3)  

 

Baseada na literatura especializada, Hattschbach (2002) propõe que as 

competências em informação sejam vistas como habilidades e capacidades em utilizar a 

informação e o conhecimento sobre a sistemática, o movimento da informação. Além da 

capacitação no uso das ferramentas para a recuperação da informação, a autora inclui 

nesse conjunto o conhecimento de fontes, o pensamento crítico, a formulação de 

questões, a avaliação, a organização e a utilização da informação. Nesse sentido, 

Belluzzo (2001), em trabalho sobre a questão da educação na Sociedade da Informação, 

afirma que a “gestão da informação — nos diferentes níveis: pessoais, organizacionais e 

sociais — é o grande desafio dos tempos atuais, constituindo-se no próximo estágio de 

alfabetização do homem”. A autora que outra, o processo de ensino-aprendizagem 

deveria centrar-se “na fluência científica e tecnológica e no saber utilizar a informação, 

criando novo conhecimento” (BELLUZZO, 2001).  

A nosso ver, a abordagem de ‘competências em informação expande a noção da 

educação ou treinamento de usuários, até então restrita à formação para a utilização da 
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informação em ambientes formais de estudo e pesquisa, como escolas, universidades, 

bibliotecas, centros de informação. Nesta perspectiva, é possível abordar, além das 

habilidades para a busca de informação em bibliotecas e bases de dados, as habilidades 

cognitivas e tecnológicas de estudo e pesquisa para uso da informação e sua 

transformação em novo conhecimento. 

 

1.3. Metodologia 

 

A abordagem metodológica do projeto Laboratório de Tecnologias Intelectuais – 

LTi se pauta no caráter interativo presente tanto nas tecnologias digitais de informação e 

comunicação quanto na participação da comunidade no processo de construção de 

interfaces de organização e comunicação da informação. Nesse sentido, adotamos o 

modelo da pesquisa-ação, de Thiollent (1997; 2000).  

A escolha da pesquisa-ação traduz a tentativa de abordar a comunicação da 

informação como ação transformadora, no sentido que lhe atribui Araújo (1994), criando 

espaço para intervenção empírica em uma dada situação. Segundo Thiollent (19997), a 

pesquisa-ação “consiste essencialmente em acoplar pesquisa e ação em um processo no 

qual os atores implicados participam, junto com os pesquisadores, para chegarem 

interativamente a elucidar a realidade em que estão inseridos” (THIOLLENT, 1997, p.15).  

O Projeto LTi será implementado através de uma rede de projetos
8
, em 

correspondência às atividades acadêmicas da UFPB e em conformidade com o ‘método 

de projeto’, considerado por Lück (2003, p.13) como uma “ferramenta básica do gestor, 

que [...] fundamenta, direciona e organiza a ação de sua responsabilidade [e] possibilita o 

seu monitoramento e avaliação”.  

Dessa forma, espera-se que as ações desenvolvam entre os participantes uma 

sinergia para o trabalho a ser empreendido, com o propósito de promover benefícios às 

pessoas e organizações. Representa, também, a oportunidade para os pesquisadores 

tecerem, no tear da Ciência da Informação, um padrão que (re)una informação e 

informática em nível da integração entre pesquisa, ensino e extensão, na práxis 

acadêmica. 

 

 

 

                                                 
8
  Cf. FREIRE, 2004. 
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2. Plano de Trabalho 

2.1. Objetivos específicos, relevância, vinculação ao projeto e resultados 

esperados. 

 

2.1.1 - Gerenciar as redes sociais; 

 Alta vinculação com o projeto LTi. Trata-se da atualização dos posts e manutenção 

das redes sociais digitais (Facebook e Twitter). 

 O resultado esperado é uma produção semelhante ao blog De olho na CI em 

relação ao conteúdo e sua confiabilidade. 

2.1.2 - Adotar um horário de plantão; 

 Alta vinculação com o projeto LTi. Trata-se da elaboração de um período de 

permanência para troca de informações através das redes sociais. 

 O resultado esperado é uma colaboração junto ao usuário da proposta do blog de 

disseminação da informação. 

2.1.3 - Monitorar as fontes de informação no twitter; 

 Alta vinculação com o projeto LTi. Trata-se de observar as informações postadas 

por outras instituições que se segue no twitter, e delas retirar as que são de 

interesse do blog para serem publicadas. 

 O resultado esperado é o aumento da produção do blog, mantendo o caráter de 

confiabilidade de informação. 

2.1.4 - Pesquisar por fontes de informação nas redes sociais digitais; 

 Alta vinculação com o projeto LTi. Trata-se de pesquisar por perfis nas redes 

sociais (Facebook e Twitter), a procura de possíveis fontes de informações que 

acrescentem as fontes já existentes do blog. 

 O resultado esperado é que com isso, possamos expandir ainda mais o poder de 

disseminação da informação, proposto pela criação das redes sociais para o blog 

De olho na CI. 

2.1.5 - Produzir relatórios de acompanhamento das atividades. 

 Alta vinculação com o projeto LTi. Trata-se de contribuir para o registro e 

compartilhamento da experiência. 

 O resultado esperado é obter um modelo de pesquisa e coleta de informações 

através das redes sociais digitais. 
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2.2. Cronograma de atividades e viabilidade de execução [0 - 1 ponto] 

(Apresentar as metas semestrais). 

 

 

OBJETIVOS 2012 2013 

Editar o blog De olho na CI; 
A partir de 

Agosto 

A partir de 

Janeiro 

Incorporação de plug-ins (redes sociais); 
A partir de 

Agosto 

A partir de 

Janeiro 

Produção dos números do blog De olho na CI; 
A partir de 

Agosto 

A partir de 

Janeiro 

Desenvolver ferramentas para auxiliar no 

desenvolvimento de relatórios de gerência. 

. A partir de 

Agosto 

A partir de 

Janeiro 

Produzir relatórios de acompanhamento das 

atividades. 
- 

A partir de 

Janeiro 

 


