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RESUMO: Aborda o letramento informacional e o desenvolvimento da consciência crítica do 
sujeito, em consonância com a cultura de desinformação ora instalada. Sobrepõe-se à 
problemática disseminação de conteúdos falaciosos, intencional, danosa e extremamente 
desafiadora pela forma como se estabelece. Objetiva discorrer teoricamente sobre o 
letramento informacional e o desenvolvimento da consciência crítica à luz da cultura de 
desinformação. Parte do pressuposto que o letramento informacional é condicionante da 
criticidade, razão pela qual pode contribuir para dirimir a desinformação. Constitui estudo 
teórico-descritivo, de natureza qualitativa. Comporta referencial em artigos de periódicos e 
capítulos de livros prioritariamente da Ciência da Informação, apesar de estabelecer 
interlocução com áreas como a Educação, também dedicada a este cerne de estudos. Aplica 
revisão de literatura nos temas em questão, com vistas a embasar sua teorização. Demonstra, 
preliminarmente, o acinte desinformacional instalado e o potencializado via mídias sociais e 
os aspectos contributivos do letramento informacional para sua minimização, evidenciando o 
papel do usuário nessa questão e a importância da conjugação dos fatores humano e 
tecnológico nessa causa. Conclui-se que é preciso pensar em uma intersecção entre o 
letramento informacional e o desenvolvimento da consciência crítica, suplantada pelo 
fenômeno da desinformação, já tornada evidente e que requer múltiplas soluções. 
Palavras-chave: criticidade. desinformação. letramento informacional. usuário da 
informação. 
 

INTRODUÇÃO 

O letramento informacional (LI) se materializa pela assertividade nas ações de busca, seleção, 

acesso e avaliação de informações. Embora atrelado à fluência no manuseio de conteúdos, é 

elemento condicionante da própria autonomia do usuário, facultando-lhe a capacidade de 

analisar e questionar cada informação que chega ao seu alcance.  
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Insta-se, pois, correlacionar o letramento informacional à formação da consciência crítica do 

sujeito. Em contextos informacionais cada vez mais desafiadores, proporcionados pelo meio 

digital, a quantidade de informação é o menor dos problemas quando se tem uma enormidade 

de mídias, formatos, fontes e estruturas, permeada por conjuntos distorcidos, falseados e 

transmutados de verdade. 

Hodiernamente, praticam-se novas formas de expressão na Internet, onde usuários se tornam 

ativos de corporações como Google e Facebook, na medida em que seus dados de navegação 

são revestidos em publicidade (LOPES; BEZERRA, 2019). A produção de informações 

também tem crescido nesses meios (ZATTAR, 2017), que se apoiam em estratégias de 

indexação do conteúdo, com vistas à maior visibilidade (FERNANDEZ JÚNIOR; SOUZA, 

2020).  

Neste ensejo, constituem-se representações que não condizem com o caráter essencial de 

informar (RIPOLL; MATOS, 2020). Redefine-se, até mesmo, a forma de se produzir notícias 

(FERNANDEZ JÚNIOR; SOUZA, 2020). Tem-se, com isso, uma linha bastante tênue para a 

desinformação, que acaba encontrando terreno fértil pela fácil identificação do cidadão com 

informações prontas (BRISOLA; ROMEIRO, 2018), rapidamente se espalhando pelas redes 

sociais (LEITE; MATOS, 2017). 

Mormente, a desinformação, caracterizada como informação falsa, enganosa ou imprecisa 

(MOURA; FURTADO; BELLUZZO, 2019), é projetada para ser vista como verdadeira e, 

assim, se propagar (FURTADO; OLIVEIRA, 2020), configurando elemento desafiador na 

recuperação e apropriação de conteúdos (SANTOS; SANTOS; LAVIGNE, 2020). Na 

verdade, a desinformação acaba sendo potencializada no meio digital pela rapidez com que 

este permite sua propagação, desafiando a criticidade do sujeito e sua condição de analisar e 

ponderar sobre sua autenticidade. 

À vista disso, a pesquisa em questão busca discorrer teoricamente sobre o letramento 

informacional e o desenvolvimento da consciência crítica à luz da cultura de desinformação. 

O problema central abarca a dinâmica de disseminação falseada de informações e, na busca da 

compreensão do fenômeno, o estudo se presta à sua discussão pela fundamentação em 

instâncias emanadas da esfera diretamente envolvida e profundamente impactada, que é o 

usuário da informação. 
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Bezerra e Beloni (2019) alertam para a necessidade de haver mais do que formulações 

teóricas gerais sobre o sentido crítico atrelado à competência em informação. Todavia, 

entende-se o respaldo teórico nesse entorno como fundamental, sobretudo tendo o letramento 

informacional como foco, já que este não deve ser utilizado como sinônimo dos outros 

conceitos (GASQUE, 2010) que lhe são consonantes. 

Considera-se, pois, o vínculo entre letramento informacional e consciência crítica, ciente de 

que o usuário é elemento responsivo que representa o elo para que o fenômeno da 

desinformação possa ser minimizado. Entende-se que, nessa via, a pesquisa pode contribuir 

com a evidência contributiva do letramento informacional e o estabelecimento de ações e 

projetos em seu entorno, atrelados à condição analítica, reflexiva e interpretativa do sujeito. 

Destarte, a relevância do estudo está na teorização desse pilar fundamental no universo 

informacional, que muito tem a agregar na busca de soluções para a cultura de desinformação. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é de caráter teórico-descritivo e de natureza qualitativa. O estudo se institui a 

partir do aporte metodológico da revisão de literatura, visando alcançar a teorização proposta 

na ótica da Ciência da Informação (CI), tendo por base a relevância do tema “desinformação” 

para a área (HELLER; JACOBI; BORGES, 2020). Todavia, ciente de que outras áreas têm se 

dedicado à explicitação do ato de desinformar e, mesmo, do processo de letramento 

informacional, recorre-se, por ora, à interlocução com a Educação. 

A pesquisa envolve trabalhos sobre as temáticas: letramento informacional, consciência 

crítica e desinformação. Priorizou-se, até o momento, produção científica na forma de artigos 

de periódicos e capítulos de livro, pelo caráter recente das discussões motivadas pela 

transfiguração dos conteúdos na Internet, pela desvirtuação extremada das falas e discursos e, 

pela manipulação das informações orientada à controvérsia e ao estímulo à polarização, 

condizente com publicações céleres, difundidas em formatos dessa ordem. 

 

LETRAMENTO INFORMACIONAL E CONSCIÊNCIA CRÍTICA  

O letramento informacional é um processo de aprendizagem (GASQUE; FIALHO, 2017) 

“necessário para lidar com a quantidade de informação disponível em todas as áreas do 
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conhecimento, incluindo questões políticas e sociais” (ALMEIDA, 2014, p. 125). Em função 

disso, ultrapassa a dimensão do ensino e da formação do sujeito, agindo em prol do caráter 

emancipador e ativo no uso das informações para o bem comum. 

Desdobramentos de ordem política, econômica e científica, pós Segunda Guerra Mundial, 

incitaram o próprio desenvolvimento do letramento informacional (GASQUE; FIALHO, 

2017). Dessa forma, o LI adquire contornos de um processo aplicado, especialmente devotado 

à condição de buscar, analisar e aplicar a informação, seja em uma ação de natureza laboral, 

técnica, instrutiva ou mesmo recreativa. 

Ainda que grandemente associado ao contexto das bibliotecas, pode-se afirmar que os 

bibliotecários não conseguiram articular ações coletivas e permanentes em prol do letramento 

informacional, embora tenham responsabilidade pela questão (CAMPELLO, 2010). Ademais, 

muitos são os desafios que surgem na manipulação das informações, sobretudo com o aporte 

do meio digital. De modo que, sua operacionalização, não pode ficar restrita a esse 

profissional. 

A informação está presente em uma diversidade de meios (LEITE; MATOS, 2017). Tornou-

se, afinal, “sinônimo de tudo que habita a web” (RIPOLL; MATOS, 2020, p. 88). Brisola e 

Romeiro (2018, p. 71) ressaltam que a informação “antes restrita ou se moldava a um suporte 

de comunicação (imagens estáticas e texto em impressos, áudio no rádio, áudio-visual no 

cinema ou TV), com o advento da internet convergem para um mesmo ambiente digital”.  

O ambiente web se estabelece, pois, a partir de uma enormidade de plataformas, portais e 

canais pelos quais conteúdos diversos repercutem em mídias e suportes variados, embora 

também represente um espaço notório de disseminação de inverdades. Moura, Furtado e 

Belluzzo (2019, p. 37) esclarecem que: 

Com a ampla disseminação de informações proporcionada pela massificação 
dos recursos tecnológicos na sociedade contemporânea, é comum nos 
depararmos com informações adulteradas disseminadas nos mais diversos 
meios de comunicação. A literatura atribuiu a esse fenômeno o termo 
Disinformation ou sua tradução em português “Desinformação”. 

A comprovação da veracidade das informações acaba dificultada, assim como a conferência 

das fontes originais se torna cada vez mais complexa (LEITE; MATOS, 2017). O próprio 

usuário é agora produtor de conteúdo, de modo que a validação de tudo que a Internet dispõe 

se torna humanamente impossível, não apenas pela crescente propagação, como também pelo 
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caráter difuso e heterogêneo, que vai de texto a imagem, áudio e vídeo, sem certificação ou 

mesmo validação real de sua procedência e consistência informativa. 

Nessa via, a vultosa difusão de conteúdos adulterados na web e a configuração de conjuntos 

informacionais sem clareza, mas, estrategicamente elaborados (FURTADO; OLIVEIRA, 

2020), demanda um olhar mais atento para o letramento informacional e seu potencial de 

intervenção nesse cenário. Especialmente ao se compreender a desinformação como “uma 

forma particularmente problemática de informação” (MOURA; FURTADO; BELLUZZO, 

2019, p. 39), verdadeiramente oposta ao ato de informar (RIPOLL; MATOS, 2020), que age 

em desfavor do usuário, induzindo, confundindo, iludindo e transpondo a verdade. 

O usuário será, pois, agente primordial de olhar seletivo e analítico, que precisa ter suas 

habilidades em informação desenvolvidas e ampliadas, em condições de filtrar, da 

enormidade de conteúdos difundidos no meio digital, o que é realmente pertinente. Sobretudo 

em razão da desinformação ser convincente (SANTOS; SANTOS; LAVIGNE, 2020) e 

estrategicamente imperceptível (FURTADO; OLIVEIRA, 2020). 

Para além dessa característica da desinformação, é preciso lembrar que a informação 

disseminada na web forma opiniões e, pretensamente, constrói conhecimentos (LEITE; 

MATOS, 2017). Destarte, flui rapidamente e, portanto, acaba sendo aceita enquanto crença 

pelo modo como se configura, na medida em que pode ser gerada por qualquer pessoa que faz 

uma postagem, insere um vídeo ou deixa um comentário em uma dada plataforma. 

A desinformação faculta o teor ilusório e pode levar a prejuízos de ordem social, política, 

sanitária, econômica e etc. Em razão disso, o letramento informacional representa um 

caminho para habilitar o usuário a selecionar, avaliar, utilizar e aplicar a informação que lhe 

chega por mídias diversas. Além do que, permite influenciá-lo a olhar atentamente o teor de 

cada conteúdo antes de difundi-lo, permitindo que se interrompa a insidiosa cadeia de 

disseminação de desinformação, com toda ordem de prejuízos dela decorrente. 

Entretanto, não se pode fugir ao contexto informacional ora instalado, configurado “pela 

constante produção, disseminação e consumo de informações via Web, principalmente por 

meio dos compartilhamentos nas redes sociais (Facebook, Twitter) e nos aplicativos de 

mensagens instantâneas (Whatsapp)” (LEITE; MATOS, 2017, p. 2335-2336). Essa realidade 

precisa ser enfrentada. 
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Em certa medida, a cruzada documentário-informacional, no passado estabelecida pela 

Biblioteconomia em busca do controle bibliográfico e de princípios organizativos para os 

acervos, volta novamente à tona. Dessa vez, resguardada também na Ciência da Informação, 

com o fito de desenvolver instrumentos, procedimentos e metodologias para gerenciar e 

organizar os conteúdos e, ao mesmo tempo, condicionar a acurácia informacional do usuário, 

sobretudo no ambiente digital, já que muitas são as estruturas de disseminação nesse meio. É 

preciso considerar que: 

é imperativo criar novos modelos capazes de dar conta da tarefa de 
classificar a informação na internet e diferenciar as informações 
inconsistentes das consistentes ou as verdadeiras das enganosas, já que este 
ambiente possui um modo particular e sem precedentes e um contexto onde 
a mudança é rápida. (COSTAL; ZATTAR, 2018, não paginado) 

O fator tecnológico precisa, pois, ser combinado ao fator humano. Até porque a 

desinformação serve a propósitos pessoais e institucionais (LEITE; MATOS, 2017), que se 

apropriam da rapidez e do alcance das mídias sociais. De modo que, toda essa agilidade de 

disseminação de informações na Internet acaba, também, sendo um fator dificultador no 

combate àquelas de teor falacioso, favorecendo a distorção e a manipulação intencional de 

conteúdos. 

Outrossim, o desenvolvimento de estruturas tecnológicas combativas da desinformação pode 

agregar ao usuário e até mesmo ao bibliotecário, em sua ação cotidiana de representação da 

informação, que também é desafiado quanto à falibilidade da mesma. Nesse sentido, então, 

todos ganham. 

Dentro desse entendimento, pode-se afirmar que letrar informacionalmente o usuário não se 

resume a desenvolver capacitações no uso da informação e na divulgação das diversas fontes 

e suportes informacionais, implicando necessariamente em um entorno estruturante pelo qual 

se possa filtrar e observar as informações que destoam do real. Por isso a importância de 

fomentar a crítica. O usuário precisa ter condições de julgar, de reconhecer o inconteste e agir 

na interrupção de seu ciclo de difusão. 

Um letramento informacional consistente, que não se resuma ao caráter de treinamento, 

eventual e transitório, pode repercutir na formação de um sujeito consciente e crítico, que 

pondera, interpreta e previne o comportamento mecânico de repassar tudo o que lhe chega por 

suas mídias sociais, mas também, incorpora-se enquanto sujeito ativo na sociedade, 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

344 

contribuindo com seu progresso tanto quanto com a problemática operacionalização das 

informações, em função da crise informacional vivenciada, que sugestiona expressões como 

desinformação pós-verdade e fake news (LEITE; MATOS, 2017).  

Abordagens hodiernas na Ciência da Informação dão conta do conceito de competência crítica 

em informação, entendida como mecanismo “chave para o uso e propagação éticos da 

informação e uma compreensão e apropriação da política, cidadania e ciência” (BRISOLA; 

ROMEIRO, 2018, p. 70). Entretanto, parte-se aqui de perspectiva anterior ao estágio da 

competência propriamente dita, no entendimento de que, para alcançá-la, o usuário precisa 

antes ser letrado em informação. Mormente, deve ser habilitado a selecionar o conteúdo 

condizente com sua necessidade, assim como ler e interpretar esse conjunto com recorte 

analítico e crítico, de modo a atingir, aos poucos, o estágio de sujeito competente em 

informação. 

Nesse sentido, advoga-se em prol de um caminho gradual envolvendo os processos de 

letramento e de competência, até chegar ao estágio de criticidade, com suporte de 

profissionais como o bibliotecário e participação ativa do usuário, capaz de permitir avançar 

sobremaneira no uso feito da informação, sobretudo naquela difundida cotidianamente via 

mídias sociais. Todavia, isso constitui um cenário que necessita de constância, obstinação e 

esmero, envolvendo a sociedade nesse revisitar de propósitos plenos de se informar com 

fundamento. 

Finalmente, há que se ressaltar que a consciência crítica torna-se cada vez mais necessária 

nesse mar de conteúdos velados, de teor modificado e com caráter particular de desinformar o 

cidadão. Todavia, a formação educacional voltada para a consciência crítica e a reflexão está 

repleta de necessidades e lacunas (SILVA, 2005). 

Em verdade, cada vez mais absortos na hegemonia dos meios de comunicação de massa, 

resta-nos pouca capacidade distintiva (BRISOLA; ROMEIRO, 2018). Leite e Matos (2017, p. 

2336) chegam a afirmar que “a atual emergência do fenômeno da desinformação sugere que 

atividades usuais como a própria leitura e interpretação tenham perdido parte de seu poder de 

criticidade”. 

Ainda assim, é preciso desenvolver formas para que o pensamento crítico se estabeleça em 

detrimento de toda e qualquer dificuldade. Afinal, a informação é um artefato para exercício 
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consciente da cidadania (SILVA; SOUSA; DANTAS, 2016). Ademais, elaboram-se 

desinformações para causar os mais diversos tipos de reação (FURTADO; OLIVEIRA, 2020), 

o que acaba representando um perigo real ao avanço de extremismos, de ações conflitantes, de 

deliberações polarizadas e etc. 

É preciso pensar, então, em uma intersecção cada vez mais sólida entre o letramento 

informacional e o desenvolvimento da consciência crítica, suplantada pelo fenômeno da 

desinformação. A educação para a informação pressupõe, afinal, o desenvolvimento da 

criticidade do usuário, capaz de ajudar a dirimir conteúdos de teor inconteste e corporificar-se 

como verdadeiro agente informacional.  

 

CONCLUSÃO 

A pesquisa buscou discorrer teoricamente sobre o letramento informacional e o 

desenvolvimento da consciência crítica à luz da cultura de desinformação. Evidenciou-se, 

nesse sentido, a importância do papel ativo do usuário na avaliação dos conteúdos e na 

consideração de sua pertinência. 

Torna-se crucial, também, atentar para o potencial de intervenção do letramento 

informacional no mar inconteste de conteúdos transvestidos de verdade. Do mesmo modo, há 

necessidade de desenvolver a acurácia informacional dos sujeitos, que somente assim poderão 

agir com criticidade frente ao caráter disruptivo da desinformação.  

Outro ponto destacado no estudo diz respeito à conjugação de esforços envolvendo fator 

humano e tecnológico. Até mesmo em razão da dinâmica envolvida no combate à 

desinformação, que requer estruturas planejadas para atuar em auxílio do usuário e na 

formação de sua consciência crítica. 

Estudos futuros podem se pautar à sistematização teorizante envolvendo mais amplamente as 

áreas de Ciência da Informação e de Educação na discussão da desinformação, assim como a 

fazer especificações sobre a consciência crítica à luz do letramento e da competência em 

informação. 
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