
32º Painel Biblioteconomia em SC

Paradigmas da Biblioteconomia e 
Ciência da Informação: estudo de 
caso em uma Unidade de 
Informação Especializada

Diego de Castro Vieira
Lages/SC - 2014





Paradigmas 
Biblioteconomia e CI

UI

Objetivo



INSTITUIÇÃO

Rede de Bibliotecas - Coordenação

Gestão de tratamento técnico da 
coleção

Assistência ao usuário

 Serviços de informação tecnológica

ESCOLAR/
UNIVERSITÁRIA

ESPECIALIZADA

CLIENTE



Mas por que uma 
Biblioteca 

Especializada?



Assuntos Específicos



UI 
observada



Atender uma demanda do Presidente 
(sala de leitura + especializada)





12h30 às 
17h30



Literatura Negócio
Memória 

Institucional
Leitura

Focos da Biblioteca



Números do Acervo



Dados 2014 até 23/08.

Número de empréstimos



Frequência Usuários

Nº funcionários Sede: 800
Nº funcionários total: 9.500

Média 185



Investimentos
Investimento/funcionário

R$ 7,75



Mas o que é 
Paradigma?



“É um conjunto de ideias, realizações e 
perspectivas que uma determinada 
comunidade de cientistas aceita como 
suficiente para explicar um determinado 
objeto de estudo” (VERGARA, 1993, p.119).



PARADIGMA

MODELO

REPRESENTAÇÃO DE UM 
PADRÃO A SER SEGUIDO



Quais 
Paradigmas?



Biblioteconomia

Biblioteca em si, vista como uma 
organização social bem definida e 

exclusiva.

Dar acesso à sua coleção de documento.

Documento mais importante do que a 
informação nele contida.

Pouca preocupação com o interagente.

CI

Grupo de ideias relativas ao processo 
que envolve o movimento da informação 
em um sistema de comunicação humana.

Privilegia o fluxo da informação de 
acordo com as necessidades dos 

interagentes.

Foco no conteúdo, desde a sua produção 
até  a sua organização e distribuição 

(informação científica).

Trabalho coletivo, fluxos de informação e 
utilização de tecnologias.



Paradigmas 
Observados



1) Considerar o documento mais importante 
do que a informação nele contida



2) Pouca preocupação com o usuário



3) [...] não permitiu 
considerar aspectos 
cognitivos da 
informação e nem a 

forma como o desejo
dos usuários pode 
afetar o processo



4) Foco = Acervos de Livros 



5) ...novo modelo informacional que muda o foco do 
documento para o conteúdo desde a sua produção 

até a sua organização e distribuição (foco na 
informação científica)



6) Visão Técnica 



Proposta de 
Melhorias



Curto LongoMédio

› Promover ações na UI para atrair os
colaboradores e possibilitar sua utilização
como um espaço de convivência/leitura.

› Desenvolver ações de endomarketing
para divulgação da UI (divulgar os serviços
ofertados e sua localização)

› Manter, avaliar e desenvolver novos
projetos para a UI

› Realizar um planejamento das principais
ações de curto prazo (urgências) a serem
realizadas pela UI

› Promover treinamentos › Conhecer as necessidades dos interagentes e do negócio da
organização, a fim de revisar os processos e serviços ofertados pela
UI

› Realizar planejamento de longo prazo, elencando as principais necessidades
de investimentos, tecnologias e projetos

› Aplicar a Disseminação Seletiva da Informação de acordo com as
necessidades das áreas de negócio

› Desenvolver projetos com o envolvimento das áreas da organização para
promover a integração dos colaboradores com a UI

› Disponibilizar acesso da UI aos dependentes dos colaboradores

› Captar recursos de fontes internas e
externas

› Criar mecanismos eficientes de
interação com os integrantes da Rede
de Bibliotecas da instituição



...compreender a 
ordem social de 

uma maneira 

inovadora

Subjetivismo x Objetivismo



Obrigado!


