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Resumo: Atualmente a comunidade composta pelo público de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transexuais, Travestis e Transgênerose demais identidades(LGBT+) carece 

cada vez mais de informações sobre seus direitos e outras informações voltadas para 

um convívio em harmonia com a sociedade em geral.Este trabalhotem como objetivo 

principalabordagem as possíveis necessidades informacionais da comunidade LGBT+ 

e trazer ao conhecimento do leitor,a partir de conceitos relacionados às fontes de 

informação, competência em informação e respectivas dimensões. Os dados obtidos 

nesse trabalho se referem a artigos científicos recuperados na Biblioteca Eletrônica 

Scielo e no catálogo online da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de 

Santa Catarina (BU-UFSC). Como resultado, relata o êxito no cumprimento dos 

objetivos, e considerações acerca das dimensões da competência em informação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A procura por assuntos relacionados à comunidade deLésbicas, Gays, Bissexuais, 

Transexuais, Travestis e Transgêneros e demais identidades (LGBT+) cresce 

constantemente a cada dia, seja nas escolas, no ambiente de trabalho ou na convivência 

social do cidadão. Consequentemente, os canais de informação formais e informais 

precisam estar em constante atualização com a intenção de proporcionar a usuários e 

profissionais bibliotecários o maior número de informação possível, a fim de satisfazer 

as necessidades informacionais de ambos. 

Este trabalho tem como objetivo abordar as possíveis necessidades 

informacionais da comunidade LGBT+. Além disso, o estudo tem como objetivo 

apresentar conceitos sobre fontes de Informação, competência em informação e suas 

dimensões. 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo aborda as possíveis fontes de informação voltadas à comunidade 

LGBT+, visto que as necessidades desse público têm crescido de forma rápida em todos 

os âmbitos da sociedade. De acordo com Marconi e Lakatos (2003), é possível definir 

o estudo como uma pesquisa de caráter exploratório, uma vez que, esse tipo de 

pesquisa consiste em investigações empíricas cujo objetivo é a formulação de questões 

com a finalidade de desenvolver hipóteses e aumentar a familiaridade do pesquisador 

com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais 

precisa.  

Nesse caso, o estudo busca identificar necessidades informacionais de um grupo 

específico de indivíduos, trazendo possíveis fontes de informação que possam 

satisfazer tais necessidades. O levantamento bibliográfico foi realizado na Biblioteca 

EletrônicaScielo e no catálogo online da Biblioteca Universitária da Universidade 

Federal de Santa Catarina (BU-UFSC) e não houve delimitação do tempo ou local 

específico na elaboração da pesquisa. 
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3 FONTES DE INFORMAÇÃO E COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO 

As fontes de informação são a base do conhecimento científico e os processos de 

identificação, localização, acesso, interpretação e avaliação da informação são cruciais 

em qualquer área técnica (CUNHA,2010). Araújo e Fachin (2016, p. 84) definem de que 

“as fontes de informações são referências sobre o que está registrado e disponível ao 

ser humano, possibilitando reinventar ou compreender melhor seu objeto de estudo”.  

Segundo Campello, Cendón e Kremer (2000) existem dois tipos de comunicação: 

a informal e a formal. A primeira trata-se de uma comunicação de caráter pessoal, 

podendo ser uma pesquisa não concluída, que esteja em andamento. Já a segunda são 

publicações com ampla divulgação, como livros e periódicos. Sendo que desses 

últimos os mais importantes são artigos publicados em periódicos científicos.  

Para Araujo e Fachin (2016), o avanço da tecnologia possibilitou o acesso e a troca 

de informações muito mais rápida entre os pesquisadores. Já que estes se utilizavam 

de bases de dados disponibilizadas em disquetes e CD-ROM e hoje utilizam as 

publicações de revistas científicas, livros digitais, repositórios, redes sociais, 

marcadores de conteúdo, entre outros. 

Por muito tempo as bibliotecas foram o centro da informação científica e eram os 

principais recursos de armazenamento, recepção e disseminação dos formatos 

impressos e multimídias. Nos dias atuais, cada vez mais os meios de comunicação 

formal e informal utilizam-se da divulgação digital. 

A organização ea recuperação da informação precisam satisfazer as necessidades 

do usuário e isso depende, em grande parte, da habilidade e dos conhecimentos do 

profissional da informação. Portanto, pode-se dizer que quanto mais competente em 

informação é o profissional, maior será a precisão de sua pesquisa. Para Vitorino e 

Piantola (2009), a origem e destino da informação parte da sociedade que a gera e a 

transforma em conhecimento, e ao profissional da informação cabe agregar as 

necessidades do tratamento desta informação nasua formação. É preciso compreender 

sua origem e suas finalidades sociais, saber utilizá-la para gerar conhecimento. Sendo 
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assim, fica evidenciada a necessidade da competência em informação, que é própria 

das profissões que fazem uso intensivo da informação. 

Também é possível perceber a competência em informação abrange não apenas 

profissionais da informação, mas a comunidade em geral, e , no caso deste trabalho, a 

comunidade LGBT+, conforme se aborda na próxima seção. 

4 POSSÍVEIS FONTES DE INFORMAÇÕES VOLTADAS PARA O PÚBLICO LGBT+ 

Mesmo nos dias atuais, ao abordar temas relacionadosà comunidade LGBT+, 

pode-se identificar entre as pessoas reações de várias naturezas como receio, descaso, 

rejeição e, o mais comum, preconceito. Há uma luta constante presente em todos os 

locais por parte dos integrantes desse movimento social buscando visibilidade e 

aceitação. Pompeu e Souza (2018) afirmam que: “as pessoas homossexuais são 

estigmatizadas em nossa sociedade e tratadas como inferiores, exatamente por não 

seguirem o padrão heterossexual de comportamento imposto”. 

Segundo Vianna (2015, p. 795): “o movimento LGBT recorre a uma rede imensa 

com diversos protagonistas e posições políticas distintas, aglutinando demandas e 

reivindicações”. 

Louro (2001) afirma que nos últimos dois séculos a sexualidade chamou a atenção 

de diversos estudiosos, sejam eles religiosos, psiquiatras, antropólogos, educadores, 

passando a constituir, efetivamente, uma “objeto de estudo”. “Desde então, ela vem 

sendo descrita, compreendida, explicada, regulada, saneada, educada, normatizada, a 

partir das mais diversas perspectivas”, aponta a autora (LOURO, 2001, p. 541). 

De acordo com Pompeu e Souza (2018), o público LGBT+ está em constante 

conflito com o conservadorismo, que insiste em não aceitar em seu meio comum os 

representantes do movimento.Esse conflito é gerado pelo fato de que tal 

conservadorismo atribui como padrão a heteronormatividade e repudia qualquer um 

que venha a se manifestar a esse conceito, o que acaba gerando homofobia, 

heterossexismo, homossexofobia, homossexismo, homonegativismo e anti-

homossexualidade, desses o mais encontrado na literatura é homofobia. 
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Existem no Brasil diversos programas e movimentos que visam os direitos do 

movimento LGBT+. Tais programas se tornam as principais fontes de informação para 

a comunidade. 

Foi aprovado em 2009 o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 (PNDH-3), 

que contemplaas Resoluções aprovadas na 11ª Conferência Nacional de Direitos 

Humanos (CNDH), realizada em dezembro de 2008, em Brasília. O PNDH-3 é um 

documento de natureza propositiva que visa ampliação da promoção dos Direitos 

Humanos no Brasil. Ele foi precedido por outros dois programas: o PNDH-I, de 1996, 

que tratava apenas de direitos civis e políticos e o PNDH-II, de 2002, que tinha o 

objetivo de incorporar ao primeiro direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. 

Tal programa traz as propostas aprovadas nas diversas conferências temáticas 

nacionais que ocorreram desde 2003, inclusive a LGBT (MELLO; AVELAR; MAROJA, 

2012). Ainda segundo os autores Mello, Avelar e Maroja (2012) esses eixos orientadores 

subdividem-se em 25 diretrizes e 82 objetivos estratégicos, os quais se desdobram em 

521 ações programáticas. Entre essas, 22 ações, em algum nível, dizem respeito à 

população LGBT+. 

O PNDH-3 causou certo desconforto ao ser publicado, principalmente por 

abordar questões que divergem da opinião do conservadorismo, como por exemplo, a 

união civil e a adoção por casais homossexuais. Porém, não se pode negar que o 

PNHD-3 é um aliado a comunidade LGBT+ no sentido de promover os Direitos 

Humanos e fortalecer a democracia. 

Com relação a direitos, segurança e esclarecimentos e atuação dos órgãos 

públicos junto à população LGBT+, o próprio site do Ministério da Justiça (2018),por 

meiode uma busca simples, dá acesso a várias informações importantes e relevantes. 

É possível obter na internetfontes formais e informais como, por exemplo, o Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) (2018), que traz uma série de notícias 

referentes à família e também a comunidade LGBT.O site OAB/SC (2018) é outra fonte 

de informação abrangente com relação aos direitos da comunidade LGBT, com 

domínios virtuais para vários estados do Brasil. 
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Em maio de 2004 o Governo Federal lançou o programa Brasil sem Homofobia 

com o objetivo de combater a violência e o preconceito contra a população LGBT por 

meio de um caderno que seria distribuído nas escolas na forma de um guia para 

educadores. Esse programa chegou a ser considerado um marco histórico na luta da 

comunidade LGBT+, porém foi vetado pelo próprio Governo Federal, em 2011, 

quando estava pronto para ser impresso, cedendo a pressão de setores conservadores 

da sociedade e do Congresso Nacional que iniciaram uma campanha contra o projeto 

(VIANNA, 2015). Apesar de vetado, o manual ainda pode ser encontrado disponível 

para download na internet.4 

Com o veto do programa Brasil sem Homofobia pode-se levantar a questão de 

que se as escolas não seriam um canal de informação tanto para educadores quanto 

para os estudantes em contato cada dia maior com a comunidade LGBT+. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a pesquisa, foi possível observar uma quantidade significativa de canais 

formais de informação destinadosà proteção de direitos legais da comunidade LGBT+. 

A internet proporciona aos usuários e profissionais da informação diversos domínios 

com informações a respeito do assunto, apontando leis e instituições que podem ser 

consultados em caso de dúvida ou mesmo no caso de violação desses direitos. Com 

relação a isso, o site da Justiça Federal se mostrou eficiente na busca e recuperação 

dessas informações, relacionando-se diretamente com as dimensões política e técnica 

da competência em informação, no sentido de fornecer informações pertinentes aos 

direitos da comunidade LGBT+, dando ao usuário os meios de como proceder em caso 

de alguma necessidade. 

Outro ponto considerado importante é o fato de que a maioria dos artigos 

recuperados se direciona principalmente aos direitos legais da comunidade LGBT+. 

Isso significa que o foco da maioria dos pesquisadores se dá à luta pelos direitos de 

                                            
4 Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf 
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quem já assumiu sua identidade de gênero e luta pelo reconhecimento da sociedade, 

mas pouco se fala sobre um estudo ou pesquisa que apoie a pessoa que está passando 

pelo processo transição. Nesse caso, as pessoas têm muito mais a aproveitar dos canais 

informais de informação, como por exemplo, os sites de Blog ou o Youtube, onde muitos 

membros da comunidade LGBT+ divulgam suas próprias experiências, relatando as 

dificuldades e conquistas que tiveram em seu período de transição. Nesse aspecto, 

revelam-se as outras dimensões da competência em informação, ética e estética, no 

sentido de proporcionar respostasàs pessoas e ajudar na construção da trajetória de 

vida em sociedade. 
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