DECLARAÇÃO DE MACEIÓ
DECLARAÇÃO DE MACEIÓ SOBRE A COMPETÊNCIA EM
INFORMAÇÃO
Realizamos em Maceió o XXIV Congresso Brasileiro de
Biblioteconomia e Documentação em parceria com a Associação
Alagoana dos Profissionais em Biblioteconomia. Foram dias intensos
de trabalho, de troca de experiências de interação com os colegas e
de contato com os novos produtos e serviços para a área de
Biblioteconomia e Ciência da Informação.
Tivemos também eventos paralelos como o “Seminário sobre
Competência em Informação” onde foi produzida a “Declaração de
Maceió sobre Competência em Informação : cenários e
tendências”, com o apoio do IBICT e da UNB e da FEBAB, que
transcrevemos a seguir.
Agradecemos a presença expressiva dos profissionais da área de
Biblioteconomia, Ciência da Informação e correlatas.
Um grande abraço!
Diretoria da FEBAB
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INFORMAÇÃO
Vivemos em uma sociedade mediada pela informação, porém, os
recursos para seu acesso, uso, avaliação e comunicação são
insuficientes para atender às demandas da cidadania. Em
decorrência, é necessária a formação para o desenvolvimento da
Competência em Informação que atenda a essas demandas.
Os Grupos de Trabalho do Seminário Competência em
Informação: cenários e tendências, realizado no XXIV Congresso
Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da
Informação, consideram importante transmitir à sociedade as suas
principais reflexões:
1 As bibliotecas e outras instituições relacionadas com a
informação estão conclamando a fomentar a melhoria dos níveis

educacionais de toda a população, mediante formação para o
desenvolvimento humano e profissional, atividades de promoção
da leitura, para o exercício da cidadania e o aprendizado ao longo
da vida.
2 As bibliotecas e outras instituições relacionadas com a
informação devem estabelecer parcerias para ações estratégicas e
políticas públicas envolvendo o sistema de educação obrigatória.
Destaca-se a base inicial para a capacitação no uso da informação,
o papel social da biblioteca escolar como centro de recursos para
a aprendizagem e o desenvolvimento de Competência em
Informação.
3 As escolas de formação em Biblioteconomia e Ciência da
Informação deverão integrar conteúdos relativos à Competência
em Informação nos seus projetos político-pedagógicos.
4 As associações profissionais deverão dar prioridade a oferta de
atividades de formação contínua, incluindo desafios decorrentes
da necessidade da Competência em Informação, a fim de
propiciar atualização de acordo com as tendências
contemporâneas.
5 As bibliotecas, instituições, organismos e profissionais
interessados no fomento e promoção da Competência em
Informação deverão estabelecer relações locais, regionais,
nacionais e internacionais, para a coordenação e desenvolvimento
de ações conjuntas.
Os participantes do Seminário sobre Competência em
Informação: cenários e tendências se comprometem a envidar
esforços junto às instituições, organismos e associações de sua
abrangência profissional e geográfica, para conquistar o apoio
público no reconhecimento das considerações deste documento.
Maceió, Alagoas, Brasil, 09 de agosto de 2011.

