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1 
notAs científicAs e tecnológicAs

As mudanças tecnológicas consequentes da Revolução Indus-
trial têm modificado o cotidiano de universidades, centros de pes-
quisa, governos, empresas, bibliotecas, arquivos, museus e demais 
setores da sociedade. Tais modificações estão vinculadas aos avan-
ços da técnica e da tecnologia, e propiciam a produção e o uso de ar-
tefatos tecnológicos cada vez mais integrados ao cotidiano das pes-
soas. Cresce a produção de ambientes de informação, bem como a 
interação entre os sujeitos, dos sujeitos com as organizações e entre 
as próprias organizações. Esses ambientes necessitam ser projeta-
dos considerando, além das questões tecnológicas, as necessidades, 
os comportamentos, a cultura, a história e as subjetividades dos 
sujeitos que os acessam e usam.

Emerge um movimento tecnológico de integração de ambientes 
analógicos com ambientes digitais, por meio da criação de camadas 
informacionais que os intersecionam, facilitando a experiência do 
sujeito nesses ambientes. Temos visto ainda um fenômeno ecológi-
co em que uma mesma informação deve estar acessível em um am-
biente analógico, em um website, em um aplicativo para tablets, em 
um aplicativo para smartphones ou em uma televisão digital. Com-
preendemos que essa informação necessita amoldar-se ao contexto 
e ao dispositivo utilizado para acessá-la, o que torna mais comple-
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xas as questões arquiteturais da informação em cada ambiente, 
em cada dispositivo e gera a necessidade de repensar a experiência 
tecnológica para torná-la mais integrada e holística.

Nesse contexto, a Arquitetura da Informação e os aspectos in-
formacionais e tecnológicos que permeiam os setores da socieda-
de pós-moderna constituem produto de um contínuo processo de 
evolução histórica e cultural marcado pelo avanço da técnica e pelo 
desenvolvimento tecnológico que subsidia a construção de ferra-
mentas, produtos e processos informacionais.

Essa realidade suscitou a realização deste livro como contri-
buto à área de Ciência da Informação. A presente obra deriva e ao 
mesmo tempo revisita o processo de pesquisa que gerou a tese de 
doutorado intitulada Arquitetura da informação pervasiva, de au-
toria de Henry Pôncio Cruz de Oliveira. Em função das demandas 
informacionais e arquiteturais solicitadas atualmente, a referida 
pesquisa problematizou a Arquitetura da Informação do ponto de 
vista teórico-metodológico. A partir de um olhar criterioso sobre 
o objeto de investigação, utilizou-se uma metodologia fenomeno-
lógica-sistêmica para construir um conhecimento teórico sobre a 
Arquitetura da Informação Pervasiva. 

O presente livro visa a apresentar os fundamentos teóricos de 
uma Arquitetura da Informação Pervasiva enquanto demanda in-
formacional e tecnológica da pós-modernidade. Este livro é um 
produto científico que contribuirá diretamente com pesquisas em 
desenvolvimento na área de Ciência da Informação, com apoio do 
CNPq,1 que envolvem a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 
(Unesp) e a Universidade Federal do Ceará (UFC). 

 1 Projeto MCTI/CNPQ/Universal Processo n. 459.853/2014-7. Projeto 
PQ n. 312.544/2013-8. Projeto MCTI/CNPQ/Universal Processo n. 
486.147/2011-8. Edital CNPq – CHSSA Processo n. 407.149/2012-0. PQ 
308443/2010-1. PQ- 307299/2012-0. Projeto MCTI/CNPQ/Universal 
456624/2014-7. Edital CNPq – Humanas Processo n. 406.054/2012-6.
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Cientificidade pós-moderna

As mudanças sociotecnológicas que se intensificaram histori-
camente têm provocado um debate analítico e terminológico para 
classificar/categorizar a sociedade atual. Nesse sentido, o termo 
pós-modernidade tem sido adotado como expressão para refe-
renciar, representar e caracterizar a sociedade atual, bem como as 
modificações ocorridas nas últimas quatro décadas do século XX. 
(Bauman, 1997; Hall, 2006; Habermas, 1990; Lyotard, 1993).

Categorizar a sociedade em função de características que dife-
renciam o atual arranjo político, econômico, social e cultural é um 
desafio enfrentado por diversos estudiosos e gera, além da expres-
são pós-modernidade, expressões como sociedade da informação 
(Bell, 1973), sociedade do conhecimento (Squirra, 2005), sociedade 
da aprendizagem (Pozo, 2004), modernidade líquida (Bauman, 
2003), hipermodernidade (Lipovetsky; Charles, 2004), moderni-
dade tardia (Giddens, 2002), aldeia global (Mcluhan, 1972), entre 
outras. 

Segundo Oliveira (2014), essas terminologias são tentativas 
teóricas de categorizar e diferenciar com certo nível de precisão 
um contexto antropológico e sociocultural marcado por fortes 
mudanças no campo das ciências, das artes, das tecnologias, das 
identidades, das subjetividades e que produzem novas concepções 
de espaço, tempo e movimento. Diante do rol de possibilidades 
teórico-conceituais, defendemos o termo sociedade pós-moderna, 
em função das aplicações da noção de pós-modernidade na Ciência 
da Informação e na Arquitetura da Informação, lugares de pesquisa 
fundamentais para a construção deste livro. Vale salientar que ao 
adotarmos a pós-modernidade como plano de referência não pre-
tendemos problematizar e discutir as diferentes correntes que des-
crevem a pós-modernidade, porém nos parece razoável descrever o 
que compreendemos como pós-modernidade. 

O que chamamos de pós-modernidade diz respeito a uma con-
tínua e complexa tentativa de ruptura com as visões iluministas e 
da Revolução Industrial, que estruturaram o modelo moderno de 
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pensar, de fazer ciência, de racionalizar educação, de organizar a 
sociedade, de disseminar informação e de produzir tecnologia.

Gatti (2005) esclarece que o debate sobre a pós-modernidade 
intensificou-se a partir da segunda metade do século XX. A autora 
supracitada assevera que tal século “[...] construiu caminhos histó-
ricos da sociedade e de seus conhecimentos que acabaram por pro-
blematizar as grandes utopias e modelos de análise produzidos nos 
séculos anteriores [...]”, na consagrada era da modernidade (Gatti, 
2005, p.596). Adotar a pós-modernidade como referência discur-
siva significa contrapor, desconstruir, desamarrar, (re)pensar as 
noções de tempo e espaço, sujeito e objeto, técnica e tecnologia, ob-
jetividade e subjetividade, identidade, arte, ciência e senso comum, 
rompendo com o modo binarista de categorizar o que se apresenta 
como realidade.

Para François Lyotard (1993), a pós-modernidade se define 
pela incredulidade em relação aos metarrelatos, ou seja, pelo rom-
pimento com as grandes narrativas que objetivavam invocar expli-
cações universais, únicas, válidas e correspondentes à realidade.

Entretanto, não é possível falar em ciência pós-moderna sem 
refletir e delinear as concepções científicas consolidadas na moder-
nidade, o que implica compreender como as ciências se modificam 
a partir da construção/desconstrução/reconstrução de paradigmas. 
Kuhn (2003) nos ajuda a compreender que um paradigma é aquilo 
que os membros de uma comunidade partilham e, inversamente, 
uma comunidade científica consiste em pessoas que partilham um 
paradigma. Do ponto de vista etimológico, a palavra paradigma 
vem da expressão grega paradeigma, que significa: exemplar, mos-
trar (déiknumi) uma coisa fazendo referência (pará) à outra coisa. 
Ou seja, o paradigma é um modelo que nos permite ver uma coisa 
em analogia a outra (Kuhn, 2003). 

O pensamento de Kuhn (2003) nos permite compreender que a 
construção, manutenção e/ou ruptura de paradigmas, concebidos 
como partilha ideológica dos sujeitos que produzem ciência, é um 
processo sócio-histórico contínuo e tensionado por questionamen-
tos e tentativas de dar respostas aos problemas relacionados aos 
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diversos objetos/fenômenos de investigação. Assim, o que chama-
mos de modernidade, pós-modernidade ou qualquer outra catego-
rização da sociedade ou da ciência é na realidade um tensionamen-
to de paradigmas que tentam preservar sua validade e fragilizar 
a validade de outros paradigmas que se apresentem antagonistas 
(Oliveira, 2014).

O modelo de racionalidade que orienta a ciência moderna fir-
ma-se a partir da revolução científica do século XVI propiciada 
pelo desenvolvimento das ciências naturais. O paradigma moderno 
propicia a ruptura com os modelos dogmáticos e de autoridade 
(teocentrismo). As crises social e moral do fim da Idade Média e 
os vestígios nascentes da sociedade industrial fazem o paradigma 
moderno avançar no campo científico por meio da produção de um 
conhecimento baseado na observação sistemática, na objetividade 
e na experimentação. Em tal perspectiva, a matemática fornece à 
ciência moderna os requisitos para a análise e estruturação lógica 
de investigação. Nesse sentido, conhecer está relacionado a quanti-
ficar, e o que não pode ser mensurado é cientificamente irrelevante 
(Santos, 1988). Essa conjuntura se vincula ao pensamento iluminis-
ta do século XVIII, cultivando um solo adequado para o surgimen-
to das ideias positivistas,2 dominantes na modernidade. 

Outro ponto a ser pensado na perspectiva da modernidade é a 
noção de sujeito, marcada pelas ideias de centralidade, individua-
lidade, integralidade, soberania e racionalidade (Hall, 2006). O su-
jeito desenhado na ótica moderna e positivista tudo pode conhecer, 
desde que existam as condições adequadas para a produção deste 
conhecimento.

 2 Este termo foi empregado pela primeira vez por Saint-Simon para designar 
o método exato das ciências e sua extensão para a filosofia. Foi adotado por 
Augusto Comte para a sua filosofia e, graças a ele, passou a designar uma 
grande corrente filosófica que, na segunda metade do século XIX, teve nume-
rosíssimas e variadas manifestações em todos os países do mundo ocidental. A 
característica do positivismo é a romantização da ciência, sua devoção como 
único guia da vida individual e social do homem, único conhecimento, única 
moral, única religião possível (Abbagnano, 2007, p.767).
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O paradigma moderno dinamiza o desenvolvimento das ciên-
cias naturais e, em virtude do sucesso da matemática aplicada ao 
mundo físico, cogita-se sua aplicação em qualquer outro campo 
de produção do conhecimento. Em tal contexto, especula-se, para 
os métodos matemáticos e estatísticos, igual sucesso no campo das 
ciências sociais (Brookes, 1980).

A consequência de tal pretensão é a existência de uma tensão 
paradigmática no cerne das ciências sociais, produzindo um movi-
mento de oscilação em torno de dois eixos, um de adoção dos pres-
supostos teórico-metodológicos das ciências naturais e outro de 
defesa de uma identidade teórico-metodológica própria, justificada 
pela complexidade dos objetos de investigação das ciências sociais 
(Oliveira, 2014).

O primeiro eixo funciona como uma possibilidade de elevação 
e reconhecimento das ciências sociais por meio da adequação aos 
pressupostos positivistas a partir de uma analogia sistemática feita 
entre as ciências sociais e as ciências naturais. Nesse sentido, as 
premissas positivistas aplicadas às ciências sociais entendem que a 
sociedade é regida por leis invariáveis, independentes da vontade e 
da ação humana. Defende ainda a existência de uma relação de ana-
logia entre a realidade social e a realidade físico-natural, o que jus-
tificaria a utilização dos métodos, conceitos e linguagem oriundos 
das ciências naturais nas investigações das ciências sociais. Dentro 
dos contornos modernos, as ciências sociais devem primar pela a 
observação e pela explicação causal dos fenômenos de forma objeti-
va, livre de juízos de valor, de noções prévias e de posturas ideoló-
gicas (Löwy, 1987).

Embora o modelo de racionalidade científica com pressupostos 
positivistas da modernidade perdure até os dias de hoje, ele expres-
sa sinais de fragilidade e crise no contexto acadêmico e social. “São 
hoje muitos e fortes os sinais de que o modelo de racionalidade cien-
tífica [...] atravessa uma profunda crise [...]” (Santos, 1988, p 54).

O segundo eixo teórico-metodológico que faz oscilar as ciências 
sociais acredita em uma proposta idiossincrásica, cuja defesa argu-
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mentativa se baseia na tese de que a experiência social e humana é 
fundamentalmente subjetiva. Por conseguinte, os comportamentos 
humanos e fenômenos sociais são contrários aos fenômenos natu-
rais (Santos, 1988). Essa visão sugere que os métodos quantitativos 
cedam lugar aos métodos qualitativos no processo de investigação 
científica.

A crise do modelo racionalista estabelece um contexto de tran-
sição e anúncio de um paradigma emergente, que tem sido deno-
minado pós-modernidade por estar marcado por singularidades 
que estabelecem diferenças fundamentais em relação ao paradigma 
moderno (Oliveira, 2014).

Embora não seja trivial superar a modernidade enquanto mode-
lo de racionalidade (Habermas, 1990), a história registra o declínio 
das relações dicotômicas na produção do conhecimento e emergên-
cia de outro paradigma. Segundo Santos (1988), o conhecimento 
do paradigma emergente tende assim a ser um conhecimento não 
dualista, um conhecimento que se funda na superação de distinções 
tão familiares, óbvias e insubstituíveis, como natureza/cultura, na-
tural/artificial, vivo/inanimado, mente/matéria, observador/ob-
servado, subjetivo/objetivo, coletivo/individual, animal/pessoa.

Para a pós-modernidade todo conhecimento científico-natural 
é científico-social, todo conhecimento é total e local, todo conhe-
cimento é autoconhecimento e todo conhecimento científico visa 
a constituir-se num novo senso comum, o que desconstrói as bases 
epistêmicas da modernidade (Santos, 1988).

A relação entre ciência e senso comum é outro ponto que merece 
reflexão. A emergência de um paradigma pós-moderno promove 
uma revisão, uma ressignificação e uma nova valoração do senso 
comum.

Estamos de novo regressados à necessidade de perguntar pelas 
relações entre a ciência e a virtude, pelo valor do conhecimento 
dito ordinário ou vulgar que nós, sujeitos individuais ou coletivos, 
criamos e usamos para dar sentido às nossas práticas e que a ciência 
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teima em considerar irrelevante, ilusório e falso; e temos finalmente 
de perguntar pelo papel de todo o conhecimento científico acumu-
lado no enriquecimento ou no empobrecimento prático das nossas 
vidas, ou seja, pelo contributo positivo ou negativo da ciência para 
a nossa felicidade. (Santos, 1988, p.47)

A pós-modernidade desconstrói a rigidez identitária do sujeito 
moderno com certa radicalidade. Para Hall (2006), a globalização 
influencia na formação das identidades culturais e produz um su-
jeito pós-moderno desprovido de uma identidade fixa, essencial 
ou permanente. As identidades são compreendidas como móveis, 
fluidas, mutáveis e reguladas pelos diversos sistemas culturais que 
nos entornam. O sujeito desenhado na pós-modernidade é uma 
tessitura complexa de diversos fragmentos indentitários.

Na compreensão de Santos (1987), as fissuras que temos apre-
sentado em relação ao pensamento moderno tornaram-se mais vi-
síveis justamente em função do grande avanço do conhecimento 
produzido pela modernidade. A identificação dos limites e das 
insuficiências estruturais do paradigma científico moderno é o re-
sultado do grande avanço no conhecimento que ele propiciou. O 
aprofundamento do conhecimento permitiu ver a fragilidade dos 
pilares em que ele se funda (Santos, 1987, p.24).

De extrema relevância para os estudiosos da Ciência da Infor-
mação é a percepção de que, no interior do que chamamos de pós-
-modernidade, existe um cenário irreversível de expansão dos mer-
cados informacionais baseados em grandes estruturas de dados que 
necessitam ser gerenciados/processados por aparatos computacio-
nais e disseminados de forma facilitada pelas estruturas de teleco-
municações. Tal processamento de dados permite que a informação 
digital seja acessada e usada no cotidiano dos sujeitos, dos diversos 
grupos sociais, das organizações e dos governos (Oliveira, 2014). 
Trata-se necessariamente de uma revolução tecnológica atrelada a 
avanços na técnica e na tecnologia.
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Técnica, tecnologia e revolução tecnológica

Para Castells (1999), uma revolução se anuncia pelo aconteci-
mento de eventos importantes e faz uma marcação espaçotemporal 
capaz de indicar a proximidade de um novo momento, uma nova 
era, um novo modelo de sociedade. O autor defende que no final do 
século XX presenciamos momentos dessa natureza, o que implicou 
uma transformação de nossa cultura material por meio de um pa-
radigma tecnológico organizado em torno do desenvolvimento da 
técnica e das tecnologias, em especial as tecnologias de informação 
e comunicação. 

Tal revolução, justificada por sua penetrabilidade em todas as 
esferas da atividade humana, promovendo mudanças irreversíveis 
na economia, na cultura e na sociedade de modo geral, foi construída 
ao longo da história e pode ser evidenciada no rol de apontamentos 
históricos (Castells, 1999). Em forma de síntese, apresentamos tais 
apontamentos históricos por entender que seu traçado se associa às 
noções de técnica e tecnologia, fundamentais para contextualizar o 
lugar que a informação e a Arquitetura da Informação ocupam na 
sociedade pós-moderna.

Uma revolução de natureza tecnológica se vincula a um con-
junto de significados atribuídos à técnica e à tecnologia, o que nos 
impele a distinguir, teoricamente, as categorias supracitadas. Ao 
tratar do impacto epistemológico da tecnologia, Agazzi (1997) as 
distingue em função de divergências semânticas e falta de padro-
nização no uso desses termos em diferentes países. Nesse sentido, 
Agazzi (1997, p.1, tradução nossa) argumenta que

[...] existem idiomas como o inglês, onde se utiliza habitual-
mente “tecnologia”, e praticamente não se usa, salvo em um sen-
tido pouco usual (em geral, para designar as maneiras concretas 
e especiais de realizar uma determinada operação) a palavra “téc-
nica”. Em espanhol e italiano, assim como em outros idiomas, ao 
contrário, se utilizam ambos os termos com significado similar. 
É por isso que me proponho a aproveitar esta dupla possibilidade 
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para tomar o termo “técnica” em sentido muito geral e o termo 
“tecnologia” em um sentido mais particularizado. 

Oliveira (2014) assevera que no Brasil também se percebe o 
efeito polissêmico sobre os termos técnica e tecnologia, inclusive as 
variações dependem da área do conhecimento que discursa sobre 
tais categorias. Para explicitar as noções de técnica e tecnologia 
adotadas neste livro, recorremos às reflexões filosóficas de Evandro 
Agazzi e do brasileiro Álvaro Vieira Pinto (Agazzi, 1997; Pinto, 
2005).

O italiano Evandro Agazzi, discursando num seminário intitu-
lado El Impacto Epistemológico de la Tecnología, na Universidade 
de Sevilla, argumenta que a técnica diz respeito a um conjunto de 
conhecimentos eficazes que o homem tem desenvolvido ao longo 
dos séculos para melhorar seu modo de vida, de modo que a técnica 
é tão antiga quanto a própria humanidade (Agazzi, 1997). Essa 
perspectiva dialoga com as noções gregas de téchne encontradas 
em Platão e em Aristóteles, evidenciando os aspectos materiais da 
técnica enquanto legado de conhecimentos e habilidades que se 
adaptam conforme as sociedades se modificam.

Analisando a tecnologia do ponto de vista etimológico, Agazzi 
(1997) destaca o sufixo “logia” e afirma que “[...] quando aparece 
o sufixo “logia” se quer indicar a existência de uma certa doutrina 
elaborada, uma teoria acerca do assunto em questão [...]”, nesse 
caso a técnica (Agazzi, 1997, p.1, tradução nossa). Para Oliveira 
(2014), a tecnologia diz respeito ao que ocorre no interior da traje-
tória da técnica ao produzir, sobretudo na civilização ocidental, co-
nhecimentos teóricos hábeis para justificar e viabilizar a replicação 
de certos aparatos ou modos de fazer, considerados eficazes.

O estudioso Álvaro Vieira Pinto, no livro intitulado O conceito 
de tecnologia, faz uma crítica que diferencia as tecnologias e a técni-
ca. O autor recorre à Grécia antiga para investigar raízes semânticas 
do termo téchne, adverte que tal compreensão não pode ser redu-
zida a um simples processo ou ao modo de se fazer as coisas. Tal 
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reducionismo deve ser evitado, pois consiste em um modo humano 
de realizar ações maquínicas (Pinto, 2005).

Pinto (2005) assevera que a técnica, de forma alguma, é um 
tema recente do pensamento filosófico, em nenhuma época e em 
relação a nenhum objeto o homem deixou de agir tecnicamente. 
Portanto, o que vemos nos dias atuais não traz nenhum ineditismo 
sobre a técnica, a não ser a intensificação quantitativa da produção 
técnica, bem como os impactos observáveis na sociedade. Esclarece 
ainda que o processo de aceleração da produção técnica é conse-
quência do advento da Revolução Industrial e da consolidação do 
modelo capitalista de produção.

Para Oliveira (2014), o pensamento de Álvaro Vieira Pinto con-
tribui para a superação da visão simplista de técnica como um sim-
ples modus faciendi,3 reconhece o homem como sujeito que atua 
sobre a história por meio da construção de produtos materiais ba-
seados na técnica enquanto artefato histórico. Pinto (2005) também 
reconhece que o termo tecnologia é marcado pela polissemia, pela 
ausência de uma definição inequívoca e apresenta algumas possibi-
lidades conceituais.

Nesse sentido, também recorre à análise etimológica e relaciona 
uma tecnologia às teorias, à ciência, ao estudo, à discussão feita 
sobre a técnica. Assim, a tecnologia imbrica nas habilidades para 
o fazer, nas profissões e nos modos gerais de produzir artefatos de 
forma sistematizada.

Segundo Pinto (2005), há acepção que estabelece uma equiva-
lência direta e objetiva entre tecnologia e técnica, sendo esse sentido 
adotado com frequência e largamente usado no cotidiano, sobretu-
do quando é desnecessária uma precisão conceitual maior. Na visão 
de Oliveira (2014), trata-se de uma noção ingênua e simplista sobre 
o fenômeno tecnológico.

 3 A expressão latina modus faciendi pode ser traduzida como modo de fazer, 
modo de agir. Disponível em: <http://www.leituradiaria.com.br/pequeno-
-dicionario-de-expressoes-em-latin/>. Acesso em: 8 mai. 2013. Disponível em: 
<http://aulete.uol.com.br/modus%20faciendi>. Acesso em: 8 mai. 2013.
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Outra vertente conceitual, ligada à anterior, trata a tecnologia 
como “[...] o conjunto de todas as técnicas das quais dispõe uma 
sociedade, em qualquer fase histórica de seu desenvolvimento [...]” 
(Pinto, 2005, p.220). Essa acepção é útil para compreender que 
todas as sociedades são tecnológicas. Ademais, tem sido utilizada 
largamente para avaliar o grau de avanço das forças produtivas de 
uma sociedade.

A tecnologia é uma construção teórico-reflexiva realizada sobre a 
técnica enquanto qualidade do ato produtivo; trata-se de uma ciência 
da técnica que suscita reflexões epistemológicas sobre os concretos 
desdobramentos maquínicos na sociedade; é uma construção que se 
materializa como uma ideologia da técnica, pode produzir domina-
ção, exclusão social, impactar as condições gerais de trabalho, mo-
dificar comportamentos e influenciar formas de pensar, executar e 
avaliar a técnica; é um fenômeno que engloba a técnica, os sujeitos e os 
produtos tecnológicos como componentes essenciais (Oliveira, 2014).

A tessitura conceitual realizada, neste livro, sobre a técnica e a 
tecnologia objetivou criar um plano de fundo adequado retomar 
os apontamentos do sociólogo Manuel Castells sobre a Revolução 
Tecnológica (Castells, 1999).

Para conceber uma revolução tecnológica centralizada na gera-
ção/processamento/transmissão da informação é necessário consi-
derar os efeitos da Revolução Industrial iniciada nos fins do século 
XVIII e expandida no século XIX. A inserção de tecnologias como a 
máquina a vapor, fiadeira, Cort na metalurgia, desenvolvimento da 
eletricidade, produtos químicos com base científica, difusão do te-
légrafo e invenção do telefone instauraram uma lógica de celeridade 
nas transformações tecnológicas jamais vista na história (Castells, 
1999). Reforçando o caráter revolucionário, o autor supracitado 
defende que

[...] Foram, de fato, “revoluções” no sentido de que um grande 
aumento repentino e inesperado de aplicações tecnológicas trans-
formou os processos de produção e distribuição, criou uma enxur-
rada de novos produtos e mudou de maneira decisiva a localização 
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das riquezas e do poder no mundo, que, de repente, ficaram ao 
alcance dos países e elites capazes de comandar o novo sistema tec-
nológico. O lado escuro dessa aventura tecnológica é que ela estava 
irremediavelmente ligada a ambições imperialistas e conflitos inte-
rimperialistas. (Castells, 1999, p.71)

Avançando nas mudanças propiciadas pela Revolução Indus-
trial destacamos as macromudanças da microengenharia que pro-
piciaram o desenvolvimento da eletrônica no interior da física, 
promovendo radicais implicações no processamento de dados. Fa-
zemos referência aqui ao contexto de invenção transistor em 1947, 
pelos físicos John Bardeen, Walter Houser Brattain e William Bra-
dford Shockley, na empresa Bell Laboratories, no estado americano 
de New Jersey (Castells, 1999). 

A partir da invenção do transistor utilizando a química dos 
semicondutores,4 foi possível realizar o processamento de impul-
sos elétricos em alta velocidade e do modo binário de interrup-
ção representado por dois níveis de tensão elétrica,5 bem como a 
amplificação de sinais elétricos. A invenção do transistor provoca 
um desdobramento fundamental na microeletrônica: a criação dos 
circuitos integrado6 em 1957 pelo engenheiro Jack Kilby, fato que 
implicou uma evolução acelerada no campo da técnica para pro-
duzir circuitos integrados em larga escala, considerando o efeito 
de miniaturização desses circuitos, melhor dissipação de calor por 
meio de seus invólucros e aumento na taxa de processamento de 
sinais por unidade de tempo (Castells, 1999). 

 4 Os elementos químicos Ge (germânio) e Si (Silício) são as bases utilizadas na 
indústria para produção de diodos e transistores.

 5 Os estados binários 0 e 1 são representações utilizadas na eletrônica digital 
para o processamento de sinais elétricos com níveis de tensão de aproximada-
mente 0 e 5 Volts, respectivamente.

 6 Conhecidos genericamente por chips, os circuitos integrados são encapsula-
mentos constituídos de milhões de transistores associados para dar uma fina-
lidade ao circuito eletrônico. Como exemplos, temos circuitos integrados que 
funcionam como portas lógicas, amplificadores operacionais, entre outros.
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Em 1971, o engenheiro Ted Holff inventou os circuitos integra-
dos e beneficiou a difusão da microeletrônica. Empresas como a 
Intel intensificaram pesquisas nas bases semicondutoras de silício 
para melhorar a capacidade de integração7 de circuitos em apenas 
um chip, a capacidade de memória8 e a velocidade9 de processamen-
to nos circuitos (Castells, 1999).

Oliveira (2014) assevera que o avanço das técnicas empregadas 
na indústria microeletrônica é a base para o desenvolvimento de 
computadores capazes de fazer cálculos matemáticos. Anterior ao 
transistor, o electronic numerical integrator and computer (Eniac), 
criado em 1946 no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) 
por John Eckert e John Mauchly, considerado o primeiro computa-
dor do mundo, consistia em um equipamento que pesava em torno 
de 30 toneladas, possuía aproximadamente 70 mil resistores e 18 
mil válvulas a vácuo com consumo muito alto de energia elétrica 
(Castells, 1999).

Os projetos de computador que usavam válvula ou relés eletro-
mecânicos eram inviáveis por causa do espaço, da necessidade de 
troca contínua de válvulas ou relés e do alto consumo de energia 
elétrica. Essa realidade gerou um contexto em que a microeletrôni-
ca provocou “uma revolução dentro da revolução” (Castells, 1999, 
p.79). Referimo-nos à invenção do microprocessador em 1971 e 
seu impacto na arquitetura de computadores da época, visto que os 
microprocessadores puderam incluir em um único chip a estrutura 
arquitetural de um computador rudimentar, provocando uma me-
tarrevolução que gerou a noção de microcomputadores (Oliveira, 
2014).

A evolução dos microcomputadores firmou-se em função do 
desenvolvimento de estruturas de hardware e de sistemas operacio-
nais para o mercado dos computadores pessoais. Desde a década de 
1980, as estruturas de hardware têm passado por um refinamento 

 7 Medida em mícrons. 1 mícron = milionésima parte de uma polegada.
 8 Medida em Bytes (B).
 9 Medida em Hertz (Hz).
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contínuo para diminuir custos com matéria-prima, aumentar de-
sempenho e reduzir as dimensões ocupadas pelo hardware (Olivei-
ra, 2014).

Nas telecomunicações ocorreram eventos importantes para 
gerar o atual cenário tecnológico, sobretudo com a criação da tec-
nologia de comutação de pacotes.10 Na década de 1990, os avanços 
que garantiram a comunicação de pacotes digitais via fibra ótica 
promoveram um aumento considerável na capacidade de linhas de 
transmissão de dados. Acrescente-se as transmissões de dados por 
radiodifusão, via satélite, via micro-ondas, por cabeamento e por 
banda de telefonia móvel (Castells, 1999).

O avanço no campo das telecomunicações propiciou a criação e 
a consolidação da internet que,

[...] nas três últimas décadas do século XX foram consequência 
de uma fusão singular de estratégia militar, grande cooperação 
científica, iniciativa tecnológica e inovação contratual. A internet 
teve origem no trabalho de uma das mais inovadoras instituições de 
pesquisa do mundo: a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada 
– Arpa – do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. [...] 
Quando mais tarde, a tecnologia digital permitiu o empacotamento 
de todos os tipos de mensagens, inclusive de som, imagens e dados, 
criou-se uma rede que era capaz de comunicar seus nós sem usar 
centros de controle. A universalidade da linguagem digital e a pura 
lógica de redes dos sistemas de comunicação geraram as condições 
para a comunicação global horizontal. (Castells, 1999, p.82)

Apenas no início da década de 1990, foi possível começar a su-
perar as dificuldades de uso da internet e as limitações para trans-
missão de pacotes de dados. Uma criação tecnológica importante 
foi a world wide web (www) que introduziu um novo paradigma na 
organização dos ambientes de informação da internet por meio da 

 10 Resultam das tecnologias de nós ou comutação de pacotes os diversos equipa-
mentos comutadores/multiplexadores como hubs, switches e roteadores.
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adoção de uma linguagem hipertextual para apresentação da infor-
mação em rede, tal fato é resultado de pesquisas coordenadas por 
Tim Berners Lee (Oliveira, 2014).

Segundo Castells (1999), a linguagem de marcação de hipertex-
to (HTML), o protocolo TCP/IP, o protocolo de transferência de 
hipertexto (HTTP), o localizador uniforme de recursos (URL), o 
primeiro navegador chamado de World Wide Web ou Nexus foram 
artefatos utilizados pelo grupo liderado por Tim Berners Lee para 
viabilizar o acesso às informações disponíveis na internet.

Nessa bricolagem histórica é importante destacar o fenômeno 
de popularização da telefonia móvel, liderada pela Nokia e pela 
Ericsson nos fins dos anos 1990 e que se expandiu até a atualidade. 
Firtman (2010) define os dispositivos móveis a partir de caracterís-
ticas específicas. Para este autor, eles devem conter a maioria das 
seguintes características: 

•	 ser portátil, para ser carregado pelo usuário;
•	 ser pessoal, cada pessoa tem seu próprio dispositivo com cus-

tomizações e normalmente não se compartilha sua utilização; 
•	 uso all time, o usuário pode estar com o dispositivo o tempo 

todo; 
•	 ser fácil de usar em diversas condições e locais; 
•	 ser conectável, ou seja, deve ser possível conectar na internet 

quando necessário.
Os recortes trazidos a partir das observações de Manuel Cas-

tells (1999) e Oliveira (2014) demonstram que a expansão técnica 
e tecnológica ocorreu no interior de um processo histórico, cultural 
e social em que a informação ocupa lugar de centralidade. Os in-
ventos tecnológicos supracitados não ocorreram de forma neutra, 
ao contrário, são resultantes de contextos históricos, culturais e, 
sobretudo, econômicos. O advento dos computadores pessoais e 
dos dispositivos móveis gera anualmente uma receita de bilhões de 
dólares nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Entretan-
to, não há um equacionamento no acesso a estes bens materiais e 
simbólicos, de modo que é possível observar processos de limitação 
ou exclusão digital e social relacionados aos produtos tecnológicos.
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O processo dinâmico de avanço tecnológico, informacional e de 
comunicação tem criado uma diversidade de ambientes de informa-
ção, sejam analógicos, digitais ou híbridos, e gerado a necessidade 
de reflexões teórico-práticas que favoreçam a experiência dos sujei-
tos quando buscam informações por meio de aparatos tecnológicos. 

Ambientes de informação digital e ecologias 
informacionais complexas

Os ambientes de informação digital são uma macrocategoria 
com ampla tipologia, que engloba sites, bibliotecas digitais, re-
positórios institucionais, periódicos eletrônicos, museus digitais, 
sistemas de gestão eletrônica de documentos, entre outros. Porém, 
nos diversos ambientes de informação digital e também nos am-
bientes analógicos, nem sempre é possível encontrar a informação 
que se deseja ou realizar a atividade que se objetiva em função de 
uma inadequada organização e representação da informação, o que 
compromete a experiência de interação nesses produtos do engenho 
tecnológico (Oliveira, 2014).

Acessar e usar a informação de natureza digital, que se tornou 
insumo fundamental para o desenvolvimento social, político e 
econômico dos países, é fator relevante para o desenvolvimento 
humano na pós-modernidade. Referindo-se à informação digital 
num plano de problematização filosófica, o estudioso português 
Fernando Ilharco assevera que tal fenômeno surge no contexto da 
emergência de um novo tipo de informação gerada, gerida, ma-
nipulada, armazenada, distribuída pela tecnologia. Surge como 
uma nova aproximação entre o homem e o mundo, isto é, como um 
novo paradigma no âmbito do qual se visa descrever e entender a 
informação digital e tecnológica, bem como questionar os próprios 
fundamentos do que é, do que existe e do que somos nós, homens 
no mundo tecnológico (Ilharco, 2003).

Ampliando a noção de informação digital, Oliveira e Vidotti 
(2012, p.275) acrescentam que a informação digital é representada 
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por meio da “[...] linguagem binária e armazenada em suportes 
digitais, independentemente das características de volatilidade do 
suporte, cujo acesso e uso se dão através de equipamentos com-
putacionais (hardware e software) [...]”. E ainda afirmam que a 
representação da informação em linguagem binária torna viável 
a transmissão de dados em equipamentos computacionais e de 
telecomunicações.

No âmbito da pós-modernidade, a informação digital tem sido 
organizada, representada, armazenada e disponibilizada no que, a 
priori, chamaremos de lugares informacionais. O termo “lugares” 
deriva da palavra grega loci, e é utilizado nesta argumentação em 
função de sua amplitude de significados e por estar em consonância 
com a compreensão, apresentada por Aristóteles, de que os lugares 
são objetos dos raciocínios dialéticos e retóricos, são assuntos comuns 
à ética, à política, à física e a outras disciplinas (Abbagnano, 2007), 
em nosso caso diz respeito à Ciência da Informação que se interessa 
em investigar os lugares próprios11 da informação. Na literatura da 
Ciência da Informação os lugares da informação têm sido chamados 
de espaços, ambientes, sistemas, repositórios, bibliotecas, arqui-
vos, museus, entre outros (Oliveira, 2014). As autoras Camargo e 
Vidotti (2011) defendem que esses lugares devem ser chamados de 
ambientes informacionais digitais e destacam as semelhanças que 
tais ambientes teriam com ambientes informacionais tradicionais, 
embora se diferenciem destes últimos por armazenar a informação de 
natureza digital. 

Embora autores como Camargo e Vidotti (2011), Oliveira e 
Vidotti (2012), Santos e Vidotti (2009) tenham utilizado em seus 
estudos o termo ambientes informacionais digitais fazendo refe-
rência aos diversos lugares que armazenam e facilitam o acesso às 
informações de natureza digital, sobretudo no contexto da internet 

 11 Os lugares comuns não têm objeto específico, por isso não aumentam o conhe-
cimento das coisas; os lugares próprios, entretanto, utilizam-se especialmente 
de proposições oportunamente escolhidas e contribuem para o conhecimento 
das ciências (Abbagnano, 2007).
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e da web, Oliveira (2014) propõe um deslocamento sintático para 
aproximar o termo da Ciência da Informação.

Baseado nas reflexões teóricas da pesquisadora alemã Ingetraut 
Dahlberg (1978) sobre a teoria do conceito, Oliveira (2014) entende 
que a expressão “ambientes informacionais digitais” concentra o 
seu núcleo conceitual no termo ambientes, de modo que os ter-
mos informacionais e digitais são qualificadores e fazem alusão ao 
núcleo conceitual. Segundo o mesmo autor, o termo em questão 
remete a objetos gerais e constituem um conceito também geral, 
que delimita/classifica/categoriza ambientes por sua natureza/
função de comportar a informação digital, englobando todos os 
tipos/modelos/padrões de ambientes que se encaixam nesse arran-
jo (Dahlberg, 1978). 

Para Oliveira (2014) a forma de dar título aos lugares pós-mo-
dernos da informação digital pode ser mais representativa para a 
área de Ciência da Informação se for adotado o termo “ambientes 
de informação digital”. O autor supracitado afirma que os termos 
“ambientes informacionais digitais” e “ambientes de informação 
digital” possuem diferenças conceituais e semânticas. O primeiro 
tem apenas o termo “ambientes” como núcleo conceitual; o segun-
do tem dois elementos que se constituem núcleos conceituais, “am-
bientes e informação”. Trata-se de uma diferença que tem implica-
ções semânticas. No primeiro termo existe uma relação hierárquica 
entre os elementos constituintes que direciona atenção para o termo 
ambientes; já a segunda acepção divide as atenções com mais equi-
dade para os fragmentos ambientes e informação, tornando o termo 
digital um qualificador da informação e pode qualificar também o 
ambiente como digital. Ainda, o pesquisador demonstra interesse 
nos estudos sobre os lugares que contêm informação digital, na 
tentativa de melhor alinhar os estudos arquiteturais que tratam 
dos ambientes de informação digital à Ciência da Informação. Para 
tanto sugere um tratamento equânime aos elementos “ambiente” e 
“informação” no conceito: ambientes de informação digital.

Adotamos o termo “ambientes de informação digital”, como 
uma alternativa conceitual para os lugares de informação de natu-
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reza digital. Ademais, independentemente da análise conceitual e 
do conceito adotado, os ambientes de informação digital são uma 
realidade que penetrou em todos os setores da sociedade, todos os 
campos do conhecimento e no cotidiano das pessoas, fazendo parte 
inclusive do que Oliveira (2014) chama de Ecologia Informacional 
Complexa. 

De forma recorrente, o termo ecologia aparece em estudos na área 
de Ciência da Informação e também nos estudos iniciais sobre Ar-
quitetura da Informação Pervasiva. Em parceria com Larry Prusak, 
Thomas Davenport discute os processos de gestão da informação 
considerando as ecologias informacionais como uma forma de quali-
ficar a conjuntura informacional e tecnológica dos anos 1990.

Quando começamos a pensar nas muitas relações entrecruza-
das de pessoas, processos, estruturas de apoio e outros elementos 
do ambiente informacional de uma empresa, obtemos um padrão 
melhor para administrar a complexidade e a variedade do uso atual 
da informação. Também poderíamos descrever a ecologia da infor-
mação como administração holística da informação ou administração 
informacional centrada no ser humano. O ponto essencial é que essa 
abordagem devolve o homem ao centro do mundo da informação 
[...] (Davenport, 1998, p.21, grifo do autor).

Sobre a citação acima, Oliveira (2014) comenta que, embora 
Davenport estivesse envolto aos problemas organizacionais e de 
gestão da informação da década de 1990, seu pensamento acerca da 
ecologia informacional tem fundamentos que podem ser aplicados 
na contextura da Arquitetura da Informação Pervasiva. Ainda as-
severa que sua visão sobre ecologia era uma metáfora usada para dar 
respostas holísticas a problemas já marcadas pela complexidade. 
Para Davenport (1998) a ecologia da informação, além de exigir um 
modo holístico de pensar, tem quatro atributos-chave: 

•	 integração dos diversos tipos de informação em espaços, em 
ambientes, com sujeitos e com tecnologias; 

•	 reconhecimento de mudanças evolutivas; 
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•	 ênfase na observação e na descrição de elementos essenciais e 
indispensáveis ao funcionamento ecológico; 

•	 ênfase no comportamento pessoal e informacional.
A Arquitetura da Informação concentra, nos dias atuais, esfor-

ços para tratar objetos e fenômenos com uma estrutura informa-
cional ecológica, sistêmica e complexa. A estrutura informacional 
ecológica diz respeito ao conjunto de espaços, ambientes, canais, 
mídias, tecnologias e sujeitos com seus comportamentos, todos 
interligados e conectados de maneira holística pela informação. A 
ecologia é organizada de forma sistêmica, é um todo articulado por 
suas partes. Considerando a heterogeneidade das partes e que os 
sujeitos atuam em/sobre cada parte, as relações intra e extraeco-
lógicas são complexas no sentido moriniano do termo, ou seja, a 
ecologia é uma estrutura sistêmica complexa (Oliveira, 2014).

Figura	1	−	Estrutura	básica	das	Ecologias	Informacionais	Complexas.
Fonte: Oliveira (2014).

Assim, os ambientes informacionais digitais são componentes 
das ecologias informacionais complexas, compreendidas como um 
conjunto de espaços e ambientes (analógicos, digitais ou híbridos), 
tecnologias e sujeitos, todos interligados e conectados de maneira 
holística por meio da informação.
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Ciência da informação

O que aumenta significativamente a relevância da Ciência da 
Informação nos dias atuais é a centralidade que a informação ocupa 
em todos os campos da sociedade. A Ciência da Informação é um 
campo que se conecta historicamente com diversos eventos. Ao 
investigar marcações históricas para a CI, Freire (2006) aponta a 
contribuição da utopia planetária de Otlet e La Fountaine como 
vestígios originários da Ciência da Informação, principalmente 
pela contribuição de Otlet que expande o conceito de documento 
para uma gama de produtos informacionais que surgem com a re-
volução industrial (Oliveira, 2014).

Sobre o marco oficial da denominação Ciência da Informação, 
Freire (2006) argumenta que data do início da década de 1960, a 
partir de eventos promovidos pelo Georgia Institute of Technolo-
gy, nos Estados Unidos, do qual também participaram cientistas, 
escritores e filósofos estrangeiros. Como consequência natural do 
crescimento da produção científica e que redundara na multipli-
cação dos periódicos científicos, os eventos discutiram a criação de 
tecnologias informacionais.

Borko (1968) percebe a Ciência da Informação como uma disci-
plina. Para esse autor, cuja visão se tornou clássica na área, a CI tem 
a função de fornecer um corpo para a informação que melhorará 
instituições no que diz respeito aos procedimentos dedicados à acu-
mulação e à transmissão do conhecimento (Borko, 1968).

O olhar de Saracevic (1996) sobre a Ciência da Informação traz 
contribuições para que ela seja compreendida como um campo 
científico com as seguintes características fundamentais: a interdis-
ciplinaridade, a ligação inexorável com as tecnologias e a participa-
ção ativa e deliberada na sociedade da informação. Oliveira (2014) 
defende que a partir da tríplice caracterização proposta por Sarace-
vic (1996) podemos ligar a Ciência da Informação à Arquitetura da 
Informação, estabelecer um link entre a Ciência da Informação e as 
tecnologias pervasivas, e reinterpretar a sociedade da informação, 
apresentando-a como sociedade pós-moderna.
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Para Leis (2005), a característica interdisciplinar é uma con-
dição fundamental do ensino e da pesquisa na sociedade contem-
porânea e pode ser definida como um ponto de cruzamento entre 
atividades com lógicas diferentes, com o objetivo de minimizar 
análises fragmentadas e as sínteses simplificadoras.

A Ciência da Informação é per se um campo interdisciplinar, 
que questiona a (hiper) especialização da modernidade. Na Ciên-
cia da Informação há um diálogo constante com diversas áreas do 
conhecimento, como biblioteconomia, arquivologia, computação, 
comunicação, administração, psicologia e linguística. Esse diálo-
go não a enfraquece enquanto ciência e disciplina, mas permite 
ampliar seus horizontes científicos para mais bem investigar seu 
objeto: a informação (Oliveira, 2014).

Borko (1968) também reconhece o caráter interdisciplinar da 
CI. Para ele, trata-se de uma ciência interdisciplinar que investiga 
as propriedades e o comportamento da informação, as forças que 
a governam, o fluxo e o uso da informação, e suas técnicas, tanto 
manuais como mecânicas, para processar informação de fácil arma-
zenamento, recuperação e disseminação.

Existem objetos de investigação que “[...] revelam-se tão com-
plexos que só podem ser tratados e solucionados por uma aborda-
gem multi, inter ou transdisciplinar [...]” (Japiassu, 2006, p.26). A 
nosso ver, é o caso da CI, que se expande numa perspectiva inter/
transdisciplinar. 

A transdisciplinaridade ocorre porque a racionalidade científica 
é incapaz de desvelar inúmeras facetas da realidade, e é necessário 
validar outras formas de conhecer (diversidade epistemológica) e 
correlacionar conhecimentos (pluralidade epistemológica) segundo 
uma nova racionalidade capaz de apreender a complexa realidade 
(Calegare; Silva Junior, 2012). 

A compreensão de Calegare e Silva Junior (2012) está alinhada 
ao pensamento de Hilton Japiassu sobre transdisciplinaridade e 
ao pensamento de Edgar Morin sobre complexidade. Além disso, 
coaduna com as práticas de investigação na Ciência da Informação, 
que busca compreender a geração, construção, disseminação, ges-
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tão, armazenamento, recuperação, arquitetura, encontrabilidade, 
usabilidade e acessibilidade da informação. A CI trata a informação 
numa perspectiva multifacetada e poliepistemológica que exige a 
inter/transdisciplinaridade como estratégia para compreensão da 
realidade informacional.

Sobre a característica relacional da Ciência da Informação com a 
tecnologia e seu papel na sociedade da informação, Saracevic (1996) 
argumenta que o imperativo tecnológico determina a CI, como 
ocorre também em outros campos e impõe a transformação da so-
ciedade moderna em sociedade da informação, era da informação 
ou sociedade pós-industrial.

Na Ciência da Informação, o debate sobre a epistemologia, as 
teorias e as metodologias próprias da CI são alvo de dissenso. Nesse 
ponto, concordamos com Lena Vânia Pinheiro (2005), que resolve 
essa questão remetendo a CI para fora do círculo das ciências mo-
dernas e positivistas. Complementamos o pensamento da autora 
inscrevendo a CI no âmbito do paradigma da pós-modernidade. 
Pinheiro (2005, p.38-39) ressalta:

Como ciência social que é, a Ciência da Informação apresenta 
singularidades próprias de seu objeto de estudo, por si só, de acen-
tuado grau de abstração e complexidade e pela subjetividade que 
perpassa o ciclo de transferência da informação, aí compreendida 
a geração de conhecimento, a sua subsequente representação em 
informação, por sua vez organizada, processada, recuperada, disse-
minada, disponível na Internet e utilizada, num ininterrupto pro-
cesso – moto contínuo. As críticas que lhe são feitas como disciplina 
científica, de fragilidade conceitual e teórica aos resultados de apli-
cações de leis, parecem responder a exigências naturalistas e posi-
tivistas anacrônicas e inadequadas à natureza da Ciência da Infor-
mação. Os muitos e relevantes estudos teóricos analisados neste 
trabalho refutam a fragilidade conceitual assinalada por diversos 
autores. Pelo contrário, há um sério e fértil empreendimento teó-
rico, e clara evolução de conceitos, princípios, hipóteses e métodos. 
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A crítica de Pinheiro (2005) nos ajuda a perceber que as exigên-
cias de adequação ao paradigma moderno para recebimento do sta-
tus de ciência moderna não são concretizáveis no campo da CI. Tal 
realidade não a torna uma ciência menor ou uma não ciência, mas 
nos faz vê-la como ciência pós-moderna. Dentro da CI, o diálogo 
inter/transdisciplinar com teorias e metodologias de outras disci-
plinas não a fragiliza, mas potencializa a superação dos modelos 
científicos lineares, hiperespecializados e tradicionalistas.

Gonzalez de Gomez (2000) ressalta o caráter poliepistemológico 
na CI. A autora argumenta que a metodologia da Ciência da Infor-
mação deve dar conta desse aspecto poliepistemológico e fluido do 
termo “informação” como fenômeno, processo ou construção que 
se vincula aos diversos extratos de realização. Essa característica 
da Ciência da Informação também pode ser percebida na contri-
buição de Capurro (2003) que defende na Ciência da Informação 
a existência de três paradigmas distintos que não se excluem, nem 
se extinguem no processo histórico da Ciência da Informação, mas 
aparecem com mais ou menos força em determinados momentos 
históricos e dependendo do enfoque dado aos problemas informa-
cionais. Esses diferentes paradigmas estão fundamentados em pos-
turas teóricas e metodológicas também distintas e constituem-se 
epistemologicamente de forma plural. 

Capurro (2003) defende a tese de que a Ciência da Informação 
nasce em meados do século XX com um paradigma físico, ques-
tionado por um enfoque cognitivo idealista e individualista, sendo 
este por sua vez substituído por um paradigma pragmático e social.

Para Capurro (2003), a Ciência da Informação inicia-se com 
uma teoria de Recuperação de Informação fundamentada numa 
epistemologia fisicista. No tocante à informação, esse paradigma 
acredita que há um objeto físico que o emissor transmite ao recep-
tor. Esse paradigma é tomado como modelo em Ciência da Infor-
mação, o que resulta na analogia entre a veiculação física de um 
sinal e a transmissão de uma mensagem. A crítica mais contunden-
te a esse paradigma é a exclusão do papel ativo do sujeito cognos-
cente no processo de recuperação da informação. O paradigma físi-
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co parece ser o que melhor adequaria a Ciência da Informação aos 
pressupostos da modernidade, mas esse paradigma não possibilita 
que os problemas informacionais científicos sejam adequadamente 
abordados por meio de análises qualitativas ou mistas, sobretudo 
quando a ação dos sujeitos é um elemento fundamental para a com-
preensão dos problemas informacionais (Oliveira, 2014).

Em certa contraposição ao paradigma físico aparece o paradig-
ma cognitivo. A priori a Ciência da Informação tem relação com 
os suportes físicos da informação, mas, na realidade, seu fim é re-
cuperação da própria informação, o que influencia diretamente o 
paradigma cognitivo proposto por Brookes (1980), que dialoga com 
a teoria dos três mundos de Popper. Brookes (1980) elege o tercei-
ro mundo de Popper como um mundo de “objetos inteligíveis”, 
ou também “conhecimento sem sujeito cognoscente”, o mundo 
dos cientistas da informação. Nesse contexto, há de se destacar a 
contribuição de Farradane ao mostrar que grande parte da área da 
Ciência da Informação é cognitiva, isto é, “[...] trata com processos 
de pensamento, uma das mais difíceis áreas de investigação” (Far-
radane, 1980, p.75).

Ainda dentro do debate em relação aos paradigmas da Ciência 
da Informação, é preciso destacar o paradigma social, que surge 
com uma postura crítica e evidencia os limites do paradigma cogni-
tivo. Para os cognitivistas da informação, a informação é entendida 
como algo separado do usuário e depositada num mundo numêni-
co, o terceiro mundo de Popper. Frohmann (1995), baseando-se em 
Wittgeinstein e Foucault, critica o paradigma cognitivo como ide-
alista e associal. No paradigma social, o avanço fundamental ocorre 
em relação ao objeto de investigação da CI, que é ampliado para o 
estudo das relações entre os discursos, as áreas do conhecimento e 
os documentos em relação ao acesso de distintas comunidades de 
sujeitos.

Questionando os paradigmas da Ciência da Informação, pro-
postos por Capurro, Silva e Ribeiro (2006) acreditam que a Ciência 
da Informação atravessa um momento de enfraquecimento de um 
paradigma custodial, caracterizado pelo patrimonialismo, histori-



ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO PERVASIVA  41

cismo e tecnicismo e que cede lugar a um paradigma pós-custodial, 
de cunho informacional e científico.

Para Malheiro e Ribeiro (2011), a informação no paradigma 
pós-custodial é um fenômeno humano e social que se dissemina 
por meio dos processos de criação-seleção natural. Os autores de-
fendem ainda que:

•	 a custódia e preservação devem estar vinculadas ao acesso 
público da informação;

•	 a materialização em qualquer suporte é um epifenômeno;
•	 o incessante e natural dinamismo informacional se opõe ao 

“imobilismo” documental;
•	 o imperativo de indagar, compreender e explicitar (conhecer) 

a informação social, por meio de modelos teórico-científicos 
cada vez mais exigentes e eficazes.

Tratando de aspectos teórico-funcionais, os autores supracita-
dos defendem a informação social como objeto que deve ser investi-
gado em sintonia com as ciências sociais, para compreender o social 
e o cultural nos processos informacionais de gestão de qualquer 
entidade ou organização.

Vechiato (2013) assevera que as características dos paradigmas 
custodial e pós-custodial estão suficientemente amadurecidas e 
vêm sendo defendidas há mais de uma década em Portugal na ten-
tativa de demonstrar a importância de um ponto de vista alternati-
vo para as ações teóricas e para a práxis da Ciência da Informação. 
Tal amadurecimento fez com que Silva (2006) produzisse uma de-
finição de informação compreendida como fenômeno, consideran-
do a complexidade que abordamos neste livro e tomando-a como 
fenômeno humano e social.

No âmbito da Ciência da Informação [a informação] [...] 
tem uma dupla funcionalidade semântica. Refere um fenómeno 
humano e social que compreende tanto o dar forma a ideias e a emo-
ções (informar), como a troca, a efectiva interacção dessas ideias e 
emoções entre seres humanos (comunicar). E identifica um objecto 
científico, a saber: conjunto estruturado de representações mentais 
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e emocionais codificadas (signos e símbolos) e modeladas com/
pela interacção social, passíveis de serem registadas num qualquer 
suporte material (papel, filme, banda magnética, disco compacto 
etc.) e, portanto, comunicadas de forma assíncrona e multidireccio-
nada. (Silva, 2006, p.150)

No conceito apresentado, a informação é compreendida com 
dupla funcionalidade semântica – as facetas humana e social que 
Silva (2006) apresenta estão alinhadas à compreensão de informa-
ção que foi apropriada pela Arquitetura da Informação ao longo de 
sua história. A preocupação dos arquitetos da informação com a 
tríade conteúdo, contexto e comportamento do usuário subjaz o en-
tendimento de que a informação é um fenômeno social, por isso os 
conteúdos devem ser contextualizados e deve ser dada atenção aos 
comportamentos dos sujeitos. A informação é de fato um fenômeno 
humano e social, que exige um olhar poliepistemológico, norteado 
pela compreensão da complexidade e que suscita a produção de co-
nhecimentos multifacetados, o que contribui para uma Ciência da 
Informação pós-moderna, poliepistemológica, dinâmica, flexível 
com preocupações voltadas aos fenômenos informacionais que por 
natureza são complexos.




