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Introdução

Esta comunicação é resultado de diálogos recorrentes entre os autores, cujas reflexões 
tem origem em suas pesquisas: tese de doutorado em fase de desenvolvimento no Programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, intitulada 

“Regime de informação das políticas públicas estaduais para a população LGBTI+ no Bra-

sil”; dissertação de mestrado concluída no Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia 

na Universidade Federal do Cariri, intitulada “Filmes LGBT como memória e resistência: 

análise fílmica aplicada na construção de um catálogo temático para a formação e o desen-

volvimento de coleções”.
Apresenta referencial teórico acerca da competência e apropriação da informação de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais, bem como demais indivíduos 

com identidade, sexualidade e expressão de gênero reunidos pela sigla LGBTI+, relacionando 

com o desenvolvimento histórico e epistemológico da Ciência da Informação (CI), com foco no 

paradigma social da informação. 
O fenômeno da informação está cada vez mais presente na vida atual, inclusive carac-

terizando a sociedade contemporânea como sociedade da informação, ou seja, “aquela em que 

o regime de informação caracteriza e condiciona todos os outros regimes sociais, econômicos, 

culturais, das comunidades e do Estado” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1999, p. 2). 
Na realidade, reconhecemos a informação como elemento fundamental no desenvolvi-

mento histórico da sociedade. Freire e Freire (2010, p. 12) apontam que quando ainda não havia 
registro das informações, e as pessoas as transmitiam através de narrativas míticas, “que davam 

conta tanto das informações práticas para o grupo social” (por exemplo, a localização de caça 

em determinada região ou época do ano), “ou a criação de um arquétipo coletivo para atender 

às necessidades de informação da comunidade”. Freire (2006, p. 7) complementa que, 

[...] desde os primórdios da evolução da humanidade, a informação, no sentido geral 
de comunicação, esteve presente através da técnica e da linguagem, ou seja, da ma-
neira sobre como fazer determinados objetos [...], e da forma de transmitir o conheci-
mento sobre esse fazer.

Portanto, o fenômeno informacional existe há um longo tempo e sempre esteve mais 

ou menos presente no cotidiano humano. Contudo, desde a Segunda Guerra Mundial a sua 
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importância real ou percebida mudou e essa mudança contribuiu para o surgimento da Ciência 

da Informação na contemporaneidade (WERSIG; NEVELING, 1975, p. 127). Desde então, a 
CI vem contribuindo na compreensão de um corpo de problemas, processos e estruturas asso-

ciados à informação e ao conhecimento, bem como ao comportamento humano frente à estes 

fenômenos, desenvolvendo um corpo organizado de conhecimentos, tecnologias, técnicas e 

competências profissionais. 
Nossa pesquisa caracteriza-se como descritiva e bibliográfica/documental. Descritiva, 

haja vista que tem por finalidade identificar, registrar e analisar características, fatores ou va-

riáveis que se relacionam com o fenômeno ou processo (BARROS; LEHFELD, 2007). Biblio-

gráfica, porque engloba uma “metodologia de busca e acesso a fontes de informação que auxi-
liam na compreensão de conceitos acerca da produção do conhecimento sobre um determinado 

tema” (BENTES PINTO; CAVALCANTE, 2015, p. 17). A partir do levantamento bibliográfico 
e documental, construiu-se revisão de literatura embasada em uma reflexão sobre o desenvolvi-
mento histórico e epistemológico da CI, focando no paradigma social de Capurro e sua relação 

com o grupo social reunido sob a sigla LGBTI+.
No caso da discussão sobre os LGBTI+, consideram-se inicialmente as reflexões epis-

temológicas de Freire (2004) e Wersig e Nevelling (1975) acerca da responsabilidade social da 

Ciência da Informação, abordadas por Santos, Targino e Freire (2017). Os autores apresentam 
a CI como uma ciência social aplicada, que tem a responsabilidade social de apoiar o desen-

volvimento dos demais campos científicos, já que se ocupa dos processos de comunicação, 
disseminação e compartilhamento de informação. Freire (2004) destaca a função social da CI:

[...] embora a informação sempre tenha sido uma poderosa força de transformação, 
o capital, a tecnologia, a multiplicação dos meios de comunicação de massa e sua 
influência na socialização dos indivíduos deram uma nova dimensão a esse potencial. 
Com isso, crescem as possibilidades de serem criados instrumentos para transferência 
efetiva da informação e do conhecimento, de modo a apoiar as atividades que fazem 
parte do próprio núcleo de transformação da sociedade.

González de Gómez (2009, p. 107) ressalta o fator humano/social, ao colocar os in-

divíduos como “[...] agentes e atores sociais cuja intervenção na produção, acesso ou uso de 
informação, afeta a vida de terceiros, por vezes na extensão indefinida de coletivos em redes”. 

Nesse sentido, os atores sociais que compõem a CI devem pensar sistematicamente 

a responsabilidade social do campo científico, propondo ações de informação para a trans-

formação e desenvolvimento sustentável da sociedade, como elementos de conscientização e 

empoderamento no combate à exclusão. Desse modo, poderia promover espaços de pluralidade 
na produção de novos conhecimentos, cidadania e na segurança para os grupos de indivíduos, 

enfaticamente as minorias sociais, grupos marginalizados em uma sociedade conservadora 

(AQUINO, 2010). Por outro lado, a falta de informação, ou mesmo a disseminação de informa-

ções errôneas, favorece a ignorância, o preconceito, a aversão e a negação do que é diferente.
O levantamento bibliográfico/documental aponta que estudos sobre esse grupo social 
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possui ainda pouca representatividade na literatura em CI, no Brasil, apesar dos avanços dos úl-

timos anos, conforme demonstrado por Lima e Santos (2018). É nesse cenário que adentraremos 
nos estudos realizados pela Ciência da Informação.

Ciência da Informação: contextualização histórica e epistemológica

A Ciência da Informação surge após a Segunda Guerra Mundial, diante do avanço tec-

nológico, do uso militar da Ciência e do caos informacional gerado nesse contexto, buscando 

solucionar o problema do aumento exponencial da produção de informação. A CI nasce e 
se desenvolve visando resolver as questões relacionadas à recuperação da informação dessa 

massa documental. Segundo González de Gomez (1993, p. 217), “os estudos e as tecnologias 
que têm como referente a informação organizam-se em torno de conceitos-chave, tais como 

recuperação da informação, disseminação da informação, entre outros.” De acordo com Sou-

za (2008, p. 3, grifo nosso): 

Pelo menos três perspectivas históricas procuram explicar as bases da origem da 
Ciência da Informação, fundamentadas no desenvolvimento de atividades e estudos 
em seus contornos práticos e teóricos: a Documentação de Paul Otlet (1868-1944), a 
Biblioteconomia de Jesse Shera (1903-1982) e a Recuperação da Informação de Van-
nevar Bush (1890-1974). A primeira na Europa e as duas últimas nos Estados Unidos. 

Partindo dessas três perspectivas apresentadas por Souza (2008), a Biblioteconomia é, 

cronologicamente, a origem mais remota e/ou indireta da CI. Considerada uma arte milenar, a 
Biblioteconomia é um marco no contexto da organização dos registros de conhecimento, espe-

cialmente no que tange as coleções reunidas em bibliotecas. Silva e Freire (2012) apontam que, 
no decorrer da história, os homens vêm tentando arregimentar formas de classificar, registrar, 
organizar e difundir a informação nas mais diversas áreas. Contudo, havia a necessidade de uma 
área específica, de caráter transcendente à Biblioteconomia, para tratar os problemas relativos à 
informação enquanto fenômeno social. Capurro e Hjorland (2007, p. 150), ressaltam que 

[...] a introdução do conceito de informação, por volta de 1950, no domínio da Bi-
blioteconomia Especializada e da Documentação tem tido, por si mesmo, sérias con-
sequências para os tipos de conhecimento e teorias desenvolvidos em nosso campo.

Saracevic (1996, p. 49) apresenta as diferenças entre Biblioteconomia e Ciência 
da Informação:

(1) seleção dos problemas propostos e a forma de sua definição; (2) questões teóricas 
apresentadas e os modelos explicativos introduzidos; (3) natureza e grau de experi-
mentação e desenvolvimento empírico, assim como o conhecimento prático/compe-
tências derivadas; (4) instrumentos e enfoques usados; e (5) a natureza e a força das 
relações interdisciplinares estabelecidas e sua dependência para o avanço e evolução 
dos enfoques interdisciplinares.
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Estas diferenças apontadas por Saracevic (1996) nos levam à conclusão que Biblio-

teconomia e CI são dois campos distintos com uma forte relação interdisciplinar, e não um 

único campo em que um consiste na evolução do outro. A Documentação surge, nesse contex-

to, aperfeiçoando os catálogos e bibliografias, buscando diferenciar-se da Biblioteconomia 
a partir de sua preocupação com a análise do conteúdo dos documentos e serviços de infor-

mação especializada, em detrimento de tratamento para organização de suportes, especifica-

mente o livro (ORTEGA, 2004). E então, no contexto da explosão informacional, temos a 
recuperação da informação, que:

[...] conduziu a estudos teóricos e experimentais sobre a natureza da informação, a 
estrutura do conhecimento e seus registros (incluindo bibliometria), o uso e os usuá-
rios, levando a estudos do comportamento humano frente à informação; a interação 
homem-computador, com ênfase no lado humano da equação; relevância, utilidade, 
obsolescência e outros atributos do uso da informação juntamente com medidas e 
métodos de avaliação dos sistemas de recuperação da informação; economia, impacto 
e valor da informação, dentre outros. (SARACEVIC, 1996, p. 45)

O conceito de Ciência da Informação como um campo científico emergiu no início dos 
anos 1960. As discussões nessa época foram sintetizadas por Borko (1968), em um dos concei-
tos de CI mais citados pela literatura:

Ciência da Informação é a disciplina que investiga as propriedades e o comporta-
mento da informação, as forças que governam seu fluxo, e os meios de processá-la 
para otimizar sua acessibilidade e uso. A CI está ligada ao corpo de conhecimentos 
relativos à origem, coleta, organização, estocagem, recuperação, interpretação, trans-
missão, transformação e uso de informação... Ela tem tanto um componente de ciência 
pura, através da pesquisa dos fundamentos, sem atentar para sua aplicação, quanto um 
componente de ciência aplicada, ao desenvolver produtos e serviços.

Definir informação não é tarefa fácil, já que o termo ultrapassou a marca de mil defini-
ções, presentes em diversas áreas do conhecimento. Freire e Freire (2010, p. 9) afirmam que o 
objeto de estudo da CI, a informação, 

[...] é um fenômeno que não se prende facilmente a conceitos e teorias gerais, estando 
relacionado a todas as áreas do conhecimento e se moldando aos interesses de cada 
uma delas. [...] a partir do olhar das várias disciplinas com as quais a Ciência da 
Informação se relaciona, há sua complexa relação com o contexto histórico da 
sociedade ocidental, o que resulta em uma multiplicidade de abordagens.

Para González de Gómez (2000, p. 6), “o objeto de estudo da Ciência da Informação tem 
que ser considerado como uma construção de segundo grau a partir das práticas e ações de informa-

ção, que constitui seu domínio fenomênico”. Assim, as definições teórico-metodológicas não devem 
ser feitas a partir de uma escola, uma teoria, uma temática ou uma técnica, mas de uma confluência 
teórico-metodológica que possibilite contemplar o problema de estudo de forma holística. 

Freire (2003, p. 55) apresenta as características da nova área, conforme relacio-

nadas por Borko:



Competência e Mediação da Informação: percepções dialógicas entre ambientes abertos e científicos

134134

Em 1968, Borko resumiu as características fundamentais da nova disciplina científica: 
interdisciplinaridade, forte inter-relação entre teoria e prática, interface com outros 
campos científicos. Seu artigo tornou-se relevante no campo da ciência da informação 
por seu propósito de esclarecer não apenas “o que é ciência da informação”, mas, em 
especial, “o que faz um cientista da informação.

Saracevic (1996, p. 42) apresenta três características do surgimento e evolução da CI: 

Primeira, a CI é, por natureza, interdisciplinar [...]. Segunda, a CI está inexoravelmen-
te ligada à tecnologia da informação. O imperativo tecnológico determina a CI, como 
ocorre também em outros campos. Em sentido amplo, o imperativo tecnológico está 
impondo a transformação da sociedade moderna em sociedade da informação, era 
da informação ou sociedade pós-industrial. Terceira, a CI é, juntamente com muitas 
outras disciplinas, uma participante ativa e deliberada na evolução da sociedade da 
informação. [...].

Essas três características expostas por Saracevic estabelecem o modelo para compreen-

são do passado, presente e futuro da CI e dos problemas e questões que esse campo científico 
enfrenta. Nestas últimas décadas, a CI vem desenvolvendo um corpo organizado de conheci-
mentos teóricos e competências profissionais ligados ao fenômeno informação, proporcionando 
contribuições que influenciam o modo como a informação é manuseada na sociedade, com o 
apoio das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), o que permitiu melhor 

compreensão para um corpo de problemas, processos e estruturas associados ao conhecimento, 

à informação e ao comportamento humano frente à informação.
Nesse contexto, a Ciência da Informação se define como área do conhecimento que tem 

como uma de suas principais características a interdisciplinaridade. Na sua evolução histórico
-epistemológica, estabelece relações com diversas áreas, tanto nas ciências exatas quanto nas 

humanidades e sociais: Documentação, Biblioteconomia, Computação, Filosofia, Linguística e 
Comunicação, dentre outras disciplinas que contribuem, em maior ou menor proporção, para 

a construção do conhecimento na CI, na medida em que seu corpo conceitual e seus modelos 

metodológicos são empregados em novas abordagens acerca do objeto informação (BORKO, 

1968; LE COADIC, 1996; SARACEVIC, 1996; WERSIG, 1993). 
O filósofo Rafael Capurro, em um estudo epistemológico sobre a origem da Ciência 

da Informação, fundamentou o aparecimento e evolução desta disciplina em três paradigmas 

científicos. De acordo com o autor, paradigma é “um modelo que nos permite ver uma coisa 
em analogia à outra”, e dessa forma, a CI deve considerar as “relações análogas, equívocas e 

unívocas entre diversos conceitos de informação e respectivas teorias e campos de aplicação” 

(CAPURRO, 1986). Partindo desse ponto, o autor apresenta os três paradigmas epistemológi-
cos da CI, associados a diferentes abordagens sobre a informação: o paradigma físico, o para-

digma cognitivo e o paradigma social.
Preliminarmente, é importante destacar que os três paradigmas não se constituem em 

uma evolução gradativa dos estudos teóricos da CI. De fato, cada paradigma ofereceu histori-
camente uma visão para o entendimento dos estudos acerca da informação, mas as abordagens 
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cronologicamente anteriores continuaram sendo essenciais em diferentes aspectos analisados 

nos novos paradigmas, tornando-se assim complementares.
No paradigma físico, propõe-se a definição de informação ligada ao suporte físico, como 

um objeto que tenha valor informativo. Ele postula que o emissor utiliza-se de um objeto físico 
(algo tangível, como livros, documentos etc.) na comunicação com um receptor. Nesse cenário, 
a CI é vista como teoria da busca e recuperação da informação, com forte influência da teoria 
da informação de Shannon e Weaver e da cibernética de Wiener, bem como da Biblioteconomia 

e da Documentação (CAPURRO, 1986).
Quanto ao paradigma cognitivo, a busca da informação tem origem na necessidade do 

usuário de resolver um problema, integrando assim o ser humano ao processo de pesquisa. A 
ênfase está nas necessidades do usuário e suas relações com o sistema de informações. Maimo-

ne e Silveira (2007, p. 61) distinguem o novo paradigma do anterior: 

[no paradigma cognitivo], ao contrário do modelo apresentado por Shannon e Weaver 
no paradigma físico, o sujeito não é passivo, ele busca a informação por se encontrar 
em um estado anômalo (imperfeito) de conhecimento, ou seja, o sujeito é ativo tendo 
a necessidade de procurar informações que sanem o estado de anomalia [...]. O conhe-
cimento permanece o mesmo até que uma informação desconhecida seja incorporada, 
resultando em um novo conhecimento. Então, o processo de construção de um novo 
conhecimento se dá com base em um conhecimento prévio e na assimilação de uma 
informação.

Portanto, no paradigma cognitivo, o conhecimento é resultado de uma junção de um 

conhecimento prévio adquirido e um conhecimento extraído de uma informação.
Por fim, Capurro apresenta o paradigma social, que teve início com as críticas de 

Frohman à visão reducionista do paradigma cognitivo, já que o indivíduo está sempre integrado 

a um contexto social, o qual influencia seu comportamento informacional. Sendo assim, não se 

pode estudar o fenômeno informacional, interesse da CI, sem considerá-lo inserido dentro de 

grupos sociais, comunidades e organizações. 
Destarte, ressaltamos, novamente, a complementariedade dos paradigmas de Capurro e o 

entendimento da forma integrada dos três, que fornece subsídios para a compreensão dos funda-

mentos epistemológicos da CI. Implicam, também, na relação que pretendemos construir acerca 
dos estudos sobre competência em informação pelo grupo social reunido pela sigla LGBTI+. 

Competência em informação

No âmbito da Ciência da Informação, têm-se desenvolvido estudos sobre o domínio do 

fluxo informacional e sua influência na vida dos indivíduos. Compreender todo o processo de cria-

ção, organização, busca, recuperação, avaliação, uso e comunicação da informação contribui para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem autônoma e ao longo da vida, fornecendo habilidades para 

a resolução de problemas e para a tomada de decisões, bem como um meio para o exercício da cida-

dania. (BELLUZZO, 2007; BELLUZZO; FERES, 2015; SILVA; OTTONICAR; YAFUSHI, 2017). 
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Denominado no Brasil de competência em informação (Coinfo), o termo foi criado 

pelo bibliotecário americano Paul Zurkowski, então presidente da Information Industry As-

sociation. No relatório intitulado “The information service environment relationships and 

priorities”, Zurkowski recomendou um programa nacional para a aquisição de ‘information 

literacy’, termo em inglês para competência em informação, e apresentou uma série de pro-

dutos e serviços providos por instituições privadas e suas relações com as bibliotecas.
Desde então a competência em informação tem sido tema recorrente na literatura em 

Ciência da Informação, conforme o levantamento bibliográfico/documental sobre a temática 
da Coinfo: por vezes aplicada na resolução de problemas, por meio do aprendizado de téc-

nicas e habilidades no uso de ferramentas para a busca, recuperação e acesso à informação 

(ZURKOWSKI, 1974); incluindo a noção dos valores ligados à informação para a cidadania 

(DUDZIAK, 2003); proposição de programas educacionais para o desenvolvimento de ha-

bilidades para o uso de tecnologias nos sistemas de informação e bibliotecas, e criação de 

programas educacionais começaram a serem implementados (DUDZIAK, 2003); aplicação 

na educação básica, ressaltando a função pedagógica das bibliotecas escolares como parte do 

processo educacional, a integração da competência em informação ao currículo escolar e o 

amplo acesso aos recursos informacionais e as tecnologias intelectuais de informação, vistos 

como importantes ferramentas de aprendizado (CAMPELLO, 2006; KUHLTHAU, 1996); 

aplicação na educação superior, ampliando o conceito de educação de usuários, a partir de 

experiências lideradas por bibliotecas universitárias (BREIVIK; GEE, 1989).
Dudziak (2003, p. 23) define a competência em informação como:

o processo contínuo de internalização de fundamentos conceituais, atitudinais e de 
habilidades necessárias à compreensão e interação permanente com o universo infor-
macional e sua dinâmica, de modo a proporcionar um aprendizado ao longo da vida. 

Na mesma linha de pensamento, Belluzzo (2005, p. 22) entende essa competência como 
sendo um procedimento contínuo de:

interação e internalização à compreensão da informação e de sua abrangência, em 
busca da fluência e das capacidades necessárias para a geração de conhecimentos no-
vos e sua aplicabilidade ao cotidiano das pessoas e das comunidades ao longo da vida.
 

Para Coneglian, Santos e Casarin (2010, p. 260), pessoas que tem competência em informação, 

podem desenvolver habilidades relativas ao manuseio dos diversos recursos informa-
cionais, conhecimentos sobre as diversas fontes de informação existentes, valores que 
permitem que o indivíduo reconheça suas necessidades informacionais e saibam aces-
sar, avaliar e apropriar as informações recuperadas e atitudes para pensar criticamente 
diante do universo informacional.

Ao definirem-na como um processo de internalização da compreensão da informação 
e seu fluxo, os autores abordam a Coinfo para além das habilidades para uso de bibliotecas, 
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catálogos e demais tecnologias de manipulação da informação. Englobam habilidades de 
estudo, cognitivas e de interação social dos sujeitos, no processo de busca, recuperação, 

avaliação, uso e comunicação da informação de forma efetiva, construindo conhecimentos 

para atingirem suas metas pessoais, sociais, ocupacionais e educacionais, com aprendizado 

independente e ao longo da vida.
Dudziak (2003) resumiu as ações que a competência em informação pode desenvolver, 

que consistem em formar cidadãos que: saibam determinar a natureza e extensão de sua neces-

sidade de informação como suporte a tomada de decisão; conheçam o mundo da informação e 

sejam capazes de identificar e manusear fontes de informação de forma eficiente e eficaz; ava-

liem criticamente a informação, segundo critérios de relevância, objetividade, lógica, ética etc.; 
façam uso da informação, incorporando as informações selecionadas ao seu próprio sistema de 

valores e conhecimentos; comuniquem a informação, com um propósito específico, gerando 
novas informações e criando novas necessidades informacionais; considerem as implicações 

de suas ações e dos conhecimentos gerados, assim como aspectos éticos, políticos, sociais e 

econômicos; cultivem uma aprendizagem independentes e ao longo da vida.
Diante do excesso de informações que vivemos atualmente, Farias e Vitorino (2008, p. 

11) consideram a competência em informação um direito humano básico que promove a inclu-

são na sociedade informacional que está sendo construída em todas as nações. Posto, desde a 
segunda metade do século XX temos vivenciado o momento de “diversidade de pensamentos e 

a pluralidade de atores incluindo as minorias sociais, políticas e sexuais” (ESPÍNDOLA, 2015, 

p. 2). A sociedade contemporânea tem experimentado o desenvolvimento das tecnologias digi-
tais de informação e de comunicação, concomitantemente a momentos de rupturas de paradig-

mas, repensando diversas concepções normativas, inclusive àquelas ligadas a sexualidade e às 

identidades de gênero. De acordo com Ottonicar et al. (2019, p. 489), “a comunidade LGBTQ 
está em crescente evidência diante da sociedade, uma vez que seu contexto tem conquistado 

espaço nas mídias televisivas e sociais, além de instituições de ensino e organizacionais”. 
Obstante, acompanhado de rupturas e avanços tem-se o contrafluxo. A disseminação de 

informações manipuladas ou mesmo falsas nos meios de comunicação e mídias sociais contra 

o grupo social LGBTI+ é constante1. Este mal-uso da informação acaba resultando em LGBT-

fobia, ou seja, preconceito, ignorância, aversão, ódio e ações discriminatórias, como a homofo-

bia, a lesbofobia, a bifobia e a transfobia. Apesar de próximos, os termos em foco mantêm sua 
particularidade e trazem visibilidade aos grupos reunidos na sigla LGBTI+. 

Historicamente, pessoas LGBTI+ têm com frequência sido excluídas de suas famílias e 

assistido à negação de sua cidadania e de seus direitos civis, silenciado gestos de afeto, escon-

dido suas relações amorosas, lidado com a segregação, deboches, piadas, bullying, demissão 

do emprego, e atentados de violência verbal e física, culminando, em casos extremos, com o 

assassinato em decorrência de orientação sexual ou identidade de gênero diferente ao padrão 

da heterossexualidade. 

1 Exemplo: https://revistahibrida.com.br/2018/10/18/10-fake-news-sobre-a-comunidade-lgbt/ 
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E nesse contexto, a informação é, sempre, elemento-chave para a inclusão, conscien-

tização e qualidade de vida dos cidadãos, rompendo com conceitos preestabelecidos, sejam 

eles advindos da cultura machista ou do conservadorismo. De acordo com Santos, Targino e 
Freire (2017, p. 122) a informação é um “[...] elemento de conscientização que pode romper 
com preconceitos e desigualdades, propiciando espaços de pluralidade na produção de novos 

conhecimentos, na promoção da cidadania e na segurança dos indivíduos pertencente à co-

munidade LGBTQ”.
Por conseguinte, a Ciência da Informação deve continuar desenvolvendo estudos e pes-

quisas sobre a Coinfo, propondo ações que resultarão em uma sociedade que compreende a 

diversidade como elemento basilar de sua formação, com reconhecimento de sua identidade, 

cidadania e garantindo respeito a todos os cidadãos (RIGHETTO, 2018; SERAFIM; FREIRE, 

2012). Belluzzo (2007) destaca os aspectos ético e sociais da Coinfo enquanto habilidade hu-

mana. Dessa forma, à medida que as pessoas se tornam competentes em informação, compreen-

dem melhor o contexto social em que vivem, com potencial de combater o preconceito advindo 

da desinformação.
O levantamento bibliográfico também apontou a relação entre os estudos sobre com-

petência em informação e os paradigmas de Capurro. Belluzzo (2007) ressalta a competência 
em informação sob três diferentes concepções, em um paralelo aos estudos epistemológicos 

da Ciência da Informação: a concepção digital, que tem ênfase no domínio das tecnologias da 

informação e da comunicação; a concepção da informação, que foca nos processos cognitivos 

do fluxo informacional; e a concepção social, que consiste em uma visão integrada de aprendi-
zagem ao longo da vida, voltada para a inclusão social e o exercício da cidadania. 

Dudziak (2003) também desenvolveu uma pesquisa sobre a competência em informa-

ção que apresenta mais indícios da relação entre a competência em informação e os paradigmas 

da CI de Capurro. A autora avaliou a competência em informação em três contextos distintos, 
conforme a evolução de seu conceito: “concepção da informação (com ênfase na tecnologia 

da informação); a concepção cognitiva (com ênfase nos processos cognitivos); a concepção da 

inteligência (com ênfase no aprendizado)” (DUDZIAK, 2003, p. 30). 
A concepção da tecnologia da informação, tem como foco principal o acesso à informa-

ção, valorizando o conhecimento sobre mecanismos de busca, recuperação e o manuseios dos 

diversos suportes informacionais e capacidade de integrar essa mesma tecnologia aos afazeres 

cotidianos. Percebemos traços do paradigma físico de Capurro, em que o uso da tecnologia é 
fundamental para a busca e acesso à informação e o uso de diversas fontes de informação etc. 
(DUDZIAK, 2003).

Na concepção cognitiva, a competência em informação é compreendida como um pro-

cedimento cognitivo que envolve o domínio sobre processos por meio dos quais a informação 

está codificada. Ou seja, seu foco é indivíduo, na forma como ele compreende e usa a informa-

ção dentro de seu contexto particular. Esta concepção relaciona-se com o paradigma cognitivo 
de Capurro, que nos estudos sobre Coinfo envolve a questão da necessidade de informação do 
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usuário, que se constitui em ponto inicial do modelo de competência em informação, e segue na 

compreensão de como a informação está codificada, saber avaliar as fontes, usá-la na resolução 
de problemas, além da evocação de habilidades como ética, raciocínio lógico, liderança, criati-

vidade, entre outras. (DUDZIAK, 2003).
Na última concepção apresentada por Dudziak (2003), a concepção da inteligência 

tem ênfase no aprendizado autônomo e contínuo, que ocasionam mudanças individuais e 

sociais. Envolve competências como: atualização e educação continuada, capacidade de tra-

balhar em grupo, assim como a multiplicação da Coinfo, através da educação de usuários, 

etc. Assim como o paradigma social, que considera a influência do contexto social no com-

portamento informacional do indivíduo, inseridos em organizações ou não, a pesquisa visa 

perceber de que forma a informação modifica a realidade de indivíduos de um mesmo grupo 
social, as pessoas LGBTI+. 

Conforme já exposto, os paradigmas de Capurro são complementares e o entendimento 

da amplitude dos três, de forma integrada, fornece subsídios para a compreensão dos funda-

mentos epistemológicos da CI e a demarcação teórica das temáticas em estudo nesta pesquisa. 
Evidencia-se também que a Ciência da Informação, em sua condição de Ciência Social Apli-

cada, pode e deve dedicar sua atenção à execução de pesquisas sobre esses fenômenos sociais, 

propondo ações que atinjam os indivíduos LGBTI+ (foco das pesquisas que esta comunicação 

compõe), e cumprindo ainda sua responsabilidade social. 

À guisa de informação

Notamos que em sua trajetória histórica e teórica para estabelecimento como campo cien-

tífico, a Ciência da Informação aponta a informação como um fenômeno social, que acompanha as 
transformações do mundo. Agora a informação precisa atravessar as fronteiras, e estabelecer-se como 
“[...] a mais poderosa força de transformação do homem” com a “capacidade ilimitada de transformar 
culturalmente o homem, a sociedade e a própria humanidade como um todo”. (ARAÚJO, 1994, p. 82). 

Ou seja, a Ciência da Informação precisa voltar-se para a sociedade, e especificamente 
as minorias sociais, aqueles grupos marginalizados quanto ao acesso à informação, que se impõe 

como um direito fundamental para a inclusão e o exercício da cidadania. Nesse campo científico, 
a competência em informação pode estabelecer-se como norteadora de ações que combatam o 

preconceito e a desinformação e promovam a diversidade. Desse modo, sugere-se o avanço no 
entendimento do assunto, como por exemplo, estudos sobre práticas, indicadores e padrões de 

competência em informação aplicados a realidade de grupos LGBTI+, ou mesmo o desenvolvi-

mento de cursos e conteúdos relacionados com os direitos humanos e o exercício da cidadania.
Trata-se de uma responsabilidade social da CI propor ações que solucionem questões de 

informação para que gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais possam se inserir e parti-

cipar ativamente da sociedade, frente ao preconceito e a discriminação, contribuindo para uma 

sociedade justa e igualitária.



Competência e Mediação da Informação: percepções dialógicas entre ambientes abertos e científicos

140140

Referências

AQUINO, Mirian de Albuquerque. Políticas de informação para inclusão de negros afrodescen-

dentes a partir de uma nova compreensão da diversidade cultural. Inclusão Social, Brasília, v. 
3, n. 2, p. 26-37, jan./jun. 2010.

ARAÚJO, Vania Maria Rodrigues Hermes de. Sistemas de recuperação da informação: nova 

abordagem teórico conceitual. 1994. 240 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Escola de Co-

municação, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 1994.

BARROS, Aidil Jesus Paes; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de meto-

dologia científica. 3. ed. São Paulo: Makron, 2007.

BELLUZZO, Regina Célia Baptista. Construção de mapas: desenvolvendo competências em 

informação e comunicação. Bauru: Autores Brasileiros, 2007. 

BELLUZZO, Regina Célia Baptista. Competências na era digital: desafios tangíveis para 
bibliotecários e educadores. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E 
DOCUMENTAÇÃO, 21., 2005. Anais... Curitiba: ABPR; FEBAB, 2005.

BELLUZZO, Regina Célia Baptista; FERES, Glória Georges. Competência em informação, 
redes de conhecimento e as metas educativas para 2021: reflexões e inter-relações. In: BEL-

LUZZO, R. C. B; FERES, G. G.; VALENTIM, M. L. P. (Orgs.). Redes de conhecimento e 
competência em informação: interfaces da gestão, mediação e uso da informação/organiza-

ção. Rio de Janeiro: Interciência, 2015. 414 p. p. 1-35. 

BENTES PINTO, Virgínia; CAVALCANTE, Lídia Eugênia. Pesquisa bibliográfica e docu-

mental: o fazer científico em construção. In: BENTES PINTO, Virgínia; VIDOTTI, Silvana 
Aparecida Borsetti Gregório; CAVALCANTE, Lídia Eugênia. Aplicabilidades metodológi-

cas em Ciência da Informação. Fortaleza: UFC, 2015. p. 15-34.

BORKO, Harold. Information Science: what is it? American Documentation, v. 19, n.1, 
p. 3-5, Jan. 1968. Disponível em: https://www.marilia.unesp.br/Home/Instituicao/Docentes/
EdbertoFerneda/k---artigo-01.pdf. Acesso em: 19 set. 2016.

BREIVIK, Patricia Senn; GEE, Elwood Gordon. Information literacy: revolution in the li-

brary. New York: Collier Macmillan, 1989.



Competência e Mediação da Informação: percepções dialógicas entre ambientes abertos e científicos

141

CAMPELLO, Bernadete Santos. A escolarização da competência informacional. Revista 

Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 63-77, dez. 2006.

CAPURRO, Rafael. Hermeneutik der fachinformation. Freiburg: Alber Verlag, 1986.

CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. O conceito de informação. Perspectivas em Ciên-

cia da Informação, Belo Horizonte, v. 12, n. 1, p. 148-207, jan./abr. 2007.

CONEGLIAN, A. L. O.; SANTOS, C. A.; CASARIN, H. C. S. Competência em informação 
e sua avaliação. In: VALENTIM, Marta (Org.). Gestão, mediação e uso da informação. São 
Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.

DUDZIAK, E. A. Information literacy: princípios, filosofia e prática. Ciência da Informação, 
Brasília, v. 32, n. 1, p. 23-35, jan./abr. 2003.

ESPÍNDOLA, Carolina Bonoto. Cidadania na sociedade em rede: o ciberativismo e o comba-

te à LGBTfobia. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORA-

NEIDADE, 3. 2015, Santa Maria. Anais... Santa Maria: UFSM, 2015. 

FARIAS, Christianne Martins; VITORINO, Elizete Vieira. Competência informacional e di-
mensões da competência do bibliotecário no contexto escolar. Perspectivas em Ciência da 

Informação, v. 14, n. 2, p.2-16, maio/ago. 2008.

FREIRE, Gustavo Henrique de Araújo. Ciência da Informação: temática, histórias e funda-

mentos. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 11, n. 1, p. 6-19, jan./
abr. 2006.

FREIRE, Gustavo Henrique de Araújo; FREIRE, Isa Maria. Introdução à Ciência da Infor-

mação. João Pessoa: UFPB, 2010.

FREIRE, Isa Maria. A responsabilidade social da Ciência da Informação na perspectiva da cons-
ciência possível. DataGramaZero: Revista de Ciência da Informação, v. 5, n. 1, fev. 2004.

FREIRE, Isa Maria. O olhar da consciência possível sobre o campo científico. Ciência da In-

formação, Brasília, v. 32, n. 1, p. 50-59, jan./abr. 2003.

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida. A representação do conhecimento e o conhecimento 
da representação: algumas questões epistemológicas. Ciência da Informação, v. 22, n. 3, p. 
217-222, set.\dez. 1993.



Competência e Mediação da Informação: percepções dialógicas entre ambientes abertos e científicos

142

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida. O caráter seletivo das ações de informação. Infor-

mare, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 7-31, 1999.

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida. Desafios contemporâneos da ciência da informa-

ção: as questões éticas da informação. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA IN-

FORMAÇÃO, 10., 2009, João Pessoa. Anais... João Pessoa: UFPB, 2009. p. 106-126. 

GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida. Metodologia de pesquisa no campo da Ciência da 
Informação. DataGramaZero: Revista de Ciência da Informação, v. 1, n. 6, dez. 2000.

KUHLTHAU, Carol Collier. Seeking meaning: a process approach to library and information 

services. Norwood: Ablex, 1996.

LE COADIC, Yves-François. A Ciência da Informação. Brasília: Briquet de Lemos, 1996.

LIMA, Gláucio Barreto de; SANTOS, Raimundo Nonato Ribeiro dos. Presença da temática 
LGBTI+ nos catálogos de bibliotecas das IFES no Ceará. Revista ACB, Florianópolis, v. 23, 
n. 3, p. 473-486, ago./nov. 2018.

MAIMONE, Giovana Deliberali; SILVEIRA, Naira Christofoletti. Cognição humana e os pa-

radigmas da Ciência da Informação. Revista Eletrônica Informação e Cognição, v. 6, n. 1, 
p. 55-67, 2007.

ORTEGA, Cristina Dotta. Relações históricas entre Biblioteconomia, Documentação e Ciên-

cia da Informação. DataGramaZero: Revista de Ciência da Informação, v. 5, n. 5, out. 2004. 
Disponível em: http://www.dgz.org.br/out04/Art_03.htm/. Acesso em 06 abr. 2-12.

OTTONICAR, S. L. C. et al. Competência em informação no âmbito da comunidade LGBTQ: 
um levantamento das publicações científicas nacionais e internacionais. Informação & Infor-

mação, Londrina, v. 24, n. 1, p. 484-512, jan./abr. 2019.

RIGHETTO, Guilherme Goulart. Competência em informação de minorias sociais: pessoas 

transexuais da região de Florianópolis, Santa Catarina. 2018. 353 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. 
Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/186804/PCIN0174-D.
pdf?sequence=-1&isAllowed=y. Acesso em: 15 jul. 2018. 



Competência e Mediação da Informação: percepções dialógicas entre ambientes abertos e científicos

143

SANTOS, Raimundo Nonato Ribeiro dos; TARGINO, Maria das Graças; FREIRE, Isa Maria. 
A temática diversidade sexual na Ciência da Informação: a perspectiva da responsabilidade 

social. Rebecin: Revista Brasileira de Educação em Ciência da Informação, v. 4, n. 1, p. 114-
135, jan./jun. 2017. Disponível em: http://abecin.org.br/portalderevistas/index.php/rebecin/
article/view/57/pdf. Acesso em: 24 jul. 2018. 

SARACEVIC, Tefko. Ciência da Informação: origens, evolução e relações. Perspectivas em 

Ciência da Informação, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 41-62, jan./jun. 1996.

SERAFIM, Lucas Almeida; FREIRE, Gustavo Henrique de Araújo. Ação de responsabilidade 

social para competências em informação. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo 

Horizonte, v. 17, n. 3, p. 155-173, jul./set. 2012. 

SILVA, Jonathas Luiz Carvalho; FREIRE, Gustavo Henrique de Araújo. Um olhar sobre a 
origem da Ciência da Informação: indícios embrionários para sua caracterização identitária. 
Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, v. 17, n. 
33, p. 1-29, jan./abr., 2012.

SILVA, Rafaela Carolina da; OTTONICAR, Selma Letícia Capinzaiki; YAFUSHI, Cristiana 

Aparecida Portero. A competência em informação e midiática voltada à cidadania: o uso da 
informação governamental para a participação na democracia. Revista Digital de Biblioteco-

nomia e de Ciência da Informação, v. 15, n. 3, p. 604-628, set./dez. 2017.

SOUZA, Edivanio Duarte de. Dimensões teórico-metodológicas da Ciência da Informação: dos 
desafios à consolidação epistemológica. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM 
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 9., 2008, São Paulo. [Anais...]. São Paulo: ANCIB, 2008.

WERSIG, Gernot. Information science: the study of postmodern knowledge usage. Informa-

tion Processing & Management, v. 29, n. 2, p. 229-239, 1993.

WERSIG, Gernot; NEVELING, Ulrich. The phenomena of interest to information science. 
The Information Scientist. v.9, n.4, 1975.

ZURKOWSKI, Paul G. The Information services enviroment relationships and priorities. 
Washington: National Comission on Libraries, 1974.


	_GoBack
	_Hlk8134385
	_Hlk8134439
	_Hlk8134482
	Interfaces sociais da Ciência da Informação: competência em informação por pessoas LGBTI+
	Raimundo Nonato Ribeiro dos Santos
	Gláucio Barreto de Lima
	Isa Maria Freire

