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Resumo: Objetiva-se nessa pesquisa fazer uma tessitura teórica articulando o 

Paradigma Social da informação no tocante aos ambientes informacionais digitais 

voltados a comunidade LGBTQ de modo a dar suporte aos usuários no processo de 

recuperação, acesso e uso da informação. O ensaio aplica técnica de pesquisa 

bibliográfica, por meio da seleção de textos que o embasaram. Temos como uma 

reflexão a esse trabalho a adequação e dinamização dos recursos das Tecnologias de 

Informação e Comunicação em benefício social, no que diz respeito à otimização do 

acesso dos ambientes digitais que se tornam instrumentos de construção do 

conhecimento para os diversos tipos de sujeitos informacionais. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Na era pós-industrial, a informação passou a exercer impacto sobre as forças 

produtivas que governavam a sociedade, na medida em que as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) evoluíram, modificando significativamente a 

produção, comunicação do conhecimento, e por consequência disso, o cotidiano das 

pessoas. (CASTELLS, 2016). 

A denominada Sociedade da Informação se instituiu no decorrer dos anos, e de 

acordo com Freire e Araújo (2013) permite acesso e colaboração a um enorme fluxo 

informacional buscando atingir os mais variados tipos de sujeitos informacionais. 

Num sentido mais específico dentro das TIC é importante lembrar que todas 

essas tecnologias formam um conjunto de ambientes informacionais digitais como 

sites, mídias sociais e blogs e que todo esse grupo é adaptável, visando o uso de um 

tipo específico de usuário ou até mesmo um conjunto deles. 

Diante do exposto, podemos exemplificar tal afirmação nos apoiando na 

comunidade das Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Travestis e Queer (LGBTQ), 

uma população ativa e que utiliza dessas tecnologias como forma de ampliação e 

manifestação e que deve ser considerada nos estudos da Biblioteconomia pautados 

numa abordagem de cunho social.  

A comunidade LGBTQ apresenta uma diversidade linguística específica de sua 

comunidade e os ambientes informacionais digitais devem estar adequados às 

necessidades, às competências e aos comportamentos informacionais desses usuários, 

para que o público venha a construir conhecimento a partir das informações 

encontradas no ambiente web. (OLIVEIRA, 2014)  

O objetivo deste trabalho é fazer uma tessitura teórica articulando o Paradigma 

Social da Informação no tocante aos ambientes informacionais digitais voltados a 

comunidade LGBTQ de modo a dar suporte aos usuários no processo de recuperação, 

acesso e uso da informação. O ensaio aplica técnica de pesquisa bibliográfica, por meio 

da seleção de textos que o embasaram.Aborda-se o Paradigma Social da Informação e 



185 
 

Anais 36º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 

2 a 4 de agosto de 2018 – Instituto Federal de Santa Catarina – São José/SC 

o diálogo possível com os ambientes informacionais digitais, por fim apresenta-se as 

considerações finais e referências utilizadas. 

 

2 O PARADIGMA SOCIAL DA INFORMAÇÃO  

 

Capurro (2003) afirma que a origem da Ciência da Informação (CI) teria duas 

raízes: a Biblioteconomia clássica e a Tecnologia, a primeira sendo responsável pelos 

aspectos sociais e culturais relacionados ao mundo humano e a segunda, por sua vez, 

encarregada dos impactos gerados pela tecnologia, principalmente digital, e todo o 

fluxo de produção, arquivamento, organização e disseminação da informação.  

Neste sentido, Capurro (2003) traz a tona o conceito de Paradigma Social que, 

em linhas gerais, vem para complementar as discussões feitas no Paradigma Físico, no 

qual o importante é que a mensagem chegue ao receptor exatamente igual ao que foi 

enviada pelo emissor, e o Paradigma Cognitivo que, embora se preocupe com o ser 

humano, ainda o vê enquanto um indivíduo, sem influências sociais, que recebe aquela 

mensagem, ou informação. 

Mas a “informação não é algo que duas cápsulas cognitivas comunicam com 

base em um sistema tecnológico [...] Só tem sentido falar em conhecimento como 

informativo em relação a um pressuposto conhecido e compartilhado com outros [...]” 

(CAPURRO, 2003, não paginado, tradução nossa). Sendo assim o Paradigma Social, 

como o próprio nome sugere, deve considerar as interações sócias no processo de 

transmissão do conhecimento. E, quando entendemos que se deve considerar o social, 

entendemos que isso não significa que tais discussões não tenham espaço no âmbito 

tecnológico. 

A principal ideia difundida por Capurro neste Paradigma Social é, 

principalmente, a importância da sociedade como uma influenciadora no processo de 

construção de conhecimento realizada pelo indivíduo. Portanto, ao se falar, neste caso, 

de um usuário pertencente a uma comunidade LGBTQ, é preciso falar da realidade 

desta comunidade, deste ambiente que é influenciador e, por vezes, determinante na 
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busca de informação e nas fontes utilizadas por tais pessoas. E é por isso que se faz 

necessário um diálogo entre os ambientes informacionais digitais que são amplamente 

consultados pela comunidade LGBTQ e o Paradigma Social proposto por Capurro. 

 

3 AMBIENTES INFORMACIONAIS DIGITAIS PARA A COMUNIDADE LGBTQ: 

UM DIÁLOGO POSSÍVEL  

 

A visão social da Informação no contexto da web destaca um dos principais 

desafios da Ciência da Informação: transformar a massa de dados operacionais 

disponíveis diariamente em informações consistentes que permitam a tomada de 

decisões e agreguem valor às atividades (SANTOS; VIDOTTI, 2009, p.7). 

 Vieira (2016) comenta que é comum confundir a tecnologia com a técnica. 

Contudo, a vertente tecnicista da Biblioteconomia e que é discutida em paralelo com a 

vertente humanística é que prioriza a técnica por si só, mas a tecnologia pode ser 

trabalhada sim a partir de um olhar humanístico e, portanto, social, dado que esta pode 

ser vista enquanto meio para se chegar o usuário.  

Bembem et al (2015, p 190) afirma que o referido paradigma é entendido a partir 

dos seus condicionamentos sociais e materiais. Os sujeitos, que não são apenas 

usuários, mas participantes ativos da construção do conhecimento são centrais para a 

definição e elaboração de dispositivos que considerem sua visão de mundo nos 

processos de recuperação da informação.  

Brito; Silva; Matias (2017, p 28) comenta que observou-se o crescimento do 

acesso ao websites que discutem gênero e sexualidade por públicos diferenciados, o 

que corrobora para a inserção da comunidade LGBTQ nas atividades, mostrando as 

dimensões abrangentes que esse público atingiu nos últimos anos. 

Por essa razão, considera-se o paradigma social como o fator predominante e 

facilitador de incorporação das novas TIC, principalmente no que diz respeito ao 

desenvolvimento de ambientes informacionais digitais para a comunidade LGBTQ. As 

necessidades dos usuários da comunidade LGBTQ e a diversidade de linguagens 

informacionais, e o tempo de aprendizagem dos sujeitos como um contínuo são 
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características fundamentais do paradigma social da Ciência da Informação que 

devem ser observadas no desenvolvimento de ambientes informacionais digitais.  

Além disso, embora o bibliotecário Jesse Shera, tenha abordado o conceito de 

uma disciplina chamada Epistemologia Social, também é utilizado como um dos 

pesquisadores que se enquadraria no paradigma proposta por Capurro. Neste sentido, 

Shera (1977) afirma que a sociedade deveria aprender a conviver com o avanço 

tecnológico por meio da teoria que próprio autor defende e, portanto, seria feita uma 

‘aculturação da máquina’.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A CI, a partir de seu caráter interdisciplinar, apresenta a as TIC como uma forma 

de viabilizar a estruturação de espaços informacionais digitais. A transação dos 

usuários pela diversidade de espaços informacionais, sendo eles digitais ou não, lança 

desafios aos postulados pelo desenvolvimento tecnológico.  

Para nós, bibliotecários, entender o paradigma social e estendê-lo às nossas 

práticas profissionais não só favorece aos usuários que passam a se sentir melhor 

representados dentro das unidades de informação como fomenta a valorização da área 

como um todo perante a sociedade. As tecnologias que surgem em especial os 

ambientes digitais são ferramentas que auxiliam o trabalho do bibliotecário e que 

devem ser pensadas não apenas como um instrumental que otimize o trabalho, mas, 

também, como um meio para se chegar a certos públicos. 

O público LGBTQ que hoje é discutido em meio científico por muito tempo 

ficou à margem não só das discussões de área, mas da própria realidade profissional. 

Com isso, a Biblioteconomia que, historicamente, foi tão atrelada ao tecnicismo, pensar 

em públicos com necessidades específicas de informação é um desafio, ainda nos dias 

de hoje.  
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